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Human resource management 

Waarom zo belangrijk? 
- HRM wordt ook gegeven in de economie en zijn dus concurrenten 
- Iedereen zal wel terecht komen in een  job waar arbeidsbeleid aan bod komt 

 
Doelstelling: inzicht in de onderliggende principes en praktijken van de HRM 
Cursus: HB, eerst een gedrukte cursus en die werd dan geoptimaliseerd door studenten en 
assistenten, E-book handig voor filmpjes 
 
Nadruk:  

- het gaat over de praktijk en niet in de theorie, is er wetenschappelijke evidentie 
- probleemgestuurde hoorcolleges: problemen uit de praktijk 

 vertrekpunt = problemen uit praktijk/ case/ opdracht 
 variatie 

- Actieve inbreng studenten 
- Zelfstudie! Handboek , grote lijnen in de les 

Evaluatie: schriftelijk examen met open vragen (14 punten). Voorbeeld vragen in boek (einde 
elk hoofdstuk) veel inzichtsvragen 
Portfolio opdracht op 6 punten (uitleg einde van de les) niet voor beide slagen, ze worden 
gewoon opgeteld 

1 Introductie tot HRM 

1.1 Inleiding 
Voorbeeld:  

- er wordt iets beslist en een HR manager moet dit communiceren aan de werknemers, 
- aannemen en rekruteren van nieuwe werknemers,  
- conflicten oplossen tussen personeel,  
- het personeel moet geëvalueerd worden,  
- alles wat te maken heeft met betalingen en dit kan worden uitgeleend aan een ander 

bedrijf 
- Alle onderhandelingen met vakbonden, zeer belangrijke taak 
- Bijscholing en training 
- Ontslagen (film: up in the air) 
 

Vroeger: personeelsbeleid was voor mensen die bang waren voor de harde competitie in de 
wereld van de marketing, de precisie van het boekhouden, of de lange uren en moeilijkheden 
van de productie. 
Nu: Personeelsbeleid bepaalt mee het gezicht van het bedrijf, HR-Manager zit mee aan tafel in de 
organisatie. 
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1.2 Historische schets 
Hoe personeelsbeleid is ontstaan en welke bewegingen aan de basis liggen van HRM. 

 

1.2.1 Voor de industriële revolutie 

- werden taken die nu tot het personeelsbeleid horen, vervuld door de gilden en 
ambachten 

- Er was nog niet echt sprake van echt personeelsbeleid 

1.2.2 De industriële revolutie 

- ontstaan massaproductie en de industriële revolutie zorgden voor het uiteen vallen van 
ambachten en gilden 

- Nieuwe manier van werk organiseren 
1. Taken werden opgedeeld in eenvoudige stappen die werknemers met weinig 

vakkennis konden uitvoeren 
2. Een uitgebreide hiërarchie van opzichters en managers noodzakelijk werd 

om het werk in goede banen te leiden 
- In de 1e fase van het industriële tijdperk was de aandacht voor de werknemers heel 

beperkt. Ondernemers beschouwden werknemers als hun bezit en alle 
verantwoordelijkheden van het personeel werd in handen gestoken van de eerste 
lijnopzichters 

- Werknemers verenigden zich in vakbonden en reageerden zo tegen de onrechtvaardige 
omstandigheden in de fabriek.  grote spanning tussen topmanagement en vakbonden 

1.2.3 Welzijnsafdelingen, scientific management, human relations en industrial 
psychology 

4 afzonderlijke bewegingen leidden tot het ontstaan van het moderne personeelsbeleid. Ze 
kwamen min of meer tegelijk voor dus gaan we ze bespreken als 1 fase. 

- Als reactie op voornoemde misbruiken richtten verlichte ondernemers in het begin van 
de 20e eeuw welzijnsafdelingen op. Vb. Cafetaria’s waar werknemers konden samen 
eten en drinken, taallessen en betere huisvestiging 

- De 1e personeelsafdelingen waren sterk beinvloedt door het werk van Taylor en Gilbreth 
- Taylor: scientific management (time and motion-studies) 

 Verticale arbeidsdeling: scheiding  tussen uitvoerend werk en controlerend en 
regelend werk (scheiding kennis en kunde) 
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 Horizontale arbeidsdeling:  complexe uitvoerende taken opgesplitst in zo klein 
mogelijke en kortdurende deeltaken 

 Tijd- en bewegingsstudies: handelingspatronen vastleggen van de arbeiders in 
gedetailleerde normen en procedures. ‘one best way’ 

 Prestatieloon:de beloning moet direct gekoppeld worden aan de hoogte van de 
individuele arbeidsprestatie 

 Die 4 principes werden toegepast in de VS. Men ging ervan uit dat arbeiders efficiënt 
‘gebruikt’ wilden worden en gemotiveerd werden door geld. Dat bleek een onjuiste filosofie, 
omdat het de echte motieven en gevoelens van de werknemers negeerde. Hawthornestudies 
 

1.2.4 1e en 2e wereldoorlog: definitieve ontwikkeling van het personeelsbeleid 

- Explosieve groei tijdens de 2 wereldoorlogen 
- voor het eerst behoefte aan afzonderlijke personeelsadministratie 
- tekort aan arbeidskrachten  noodzaak medewerkers efficiënt tewerk stellen 

1.2.5 Personeelsbeleid 1945-1970 

- Vorige periode: moeten we een personeelsafdeling hebben? 
- 1945-1970: afzonderlijke personeelsafdeling is een vast gegeven 

 Nieuwe vraag: Hoe moeten we onze personeelsafdeling organiseren? 
 Antwoord: alle afzonderlijke managementactiviteiten en –praktijken met als 

gemeenschappelijk kenmerk dat ze gericht zijn op de wn, worden toegewezen 
aan de personeelsafdeling 

 Personeelsbeleid: administratieve en beheersmatige functie 
- 2 thema’s domineren het personeelsbeleid 

1. Arbeidsverhoudingen (industrial relations) 
2. Kwaliteit van het arbeidsleven (Quality of work life) 

Personeel werd mondiger en wilden meer dan monotone handelingen uitvoeren  
programma’s voor jobdesign en job enrichment werden ontwikkelt om de 
psychologische kwaliteit van het arbeidsleven te verbeteren 

- Verandering in visie op de mens als werknemer wordt revisionisme genoemd.  
doorbrak scientific management en human relations 

1.2.6 Van personeelsbeleid naar (strategisch) HRM 

Uitdagingen: snelle technologische ontwikkelingen, veranderlijke en onvoorspelbare 
marktomstandigheden, sterk toefenomen concurrentie door globalisering van de economische 
activiteit, een divers personeelsbestand, uitgebreide herstructureringen en een verminderende 
invloed van de vakbonden 
 
Om op die uitdagingen een antwoord te vinden, hebben bedrijven verschillende maatregelen 
genomen, vb. Meer directe relaties met hun medewerkers  invloed vakbonden werd gereduceerd, 
medewerkers = belangrijkste competitieve voordelen, managementconcepten zoals Total Quality 
Management (=integrale kwaliteitszorg) 

- Bij het toepassen van integrale kwaliteitszorg ontstonden er werkgroepjes die 
kwaliteitsproblemen op de eigen afdeling analyseerden en oplosten 

 Deze veranderingen hebben ertoe geleid dat de personeelsfunctie transformeerde van een 
low profile en reactieve beheerskundige activiteit naar een primaire en strategische partner in 
organisaties. De personeelsfunctionaris heet nu Human Resource Manager 
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Andere accenten dan het oude personeelsbeleid: 3 grootste verschillen 

1. De medewerker als competitief voordeel:  
 “Als ik echt 1 iets heb onthouden dan is dit dat personeel het belangrijkste is.” 

Quote baas van groot bedrijf 
 Vroeger zag men dit als een “kostenpost” of “lastpost”.  
 Personeel was een verlengstuk van een machine 
 Medewerkers = bron van inkomsten en hefboom voor competitief voordeel 

 
2. De strategische rol van het personeelsbeleid:  

 HRM: proactieve benadering, integreert de verschillende subfuncties en ijvert 
ervoor dat de personeelsmanager inspraak heeft in het strategisch beleid van de 
onderneming. HRM moet vertegenwoordigt zijn op de hoogste 
beslissingsniveaus en dat zorgt voor bepaalde consequenties in een bedrijf vb. 
We moeten altijd de gevolgen op sociaal en organisatorisch gebied evalueren 

3. De relatie tussen lijn- en personeelsmanagement: 
 De lijnmanager draagt de verantwoordelijkheid voor het reilen en zeilen van 

zijn afdeling, businessunit, divisie of concern 
 De HR-manager niet meer alleen verantwoordelijk in het personeelsbeleid. 
Verantwoordelijkheid is geïntegreerd in het lijnmanagement 
 
 
Klassieke positie      Nieuwe positie 
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Samenvattend: 
-Late jaren 70: grondige verandering. De HR-functie krijgt een nieuw imago, een nieuwe status 
en een nieuw belang in de organisatie, de HR-directeur rapporteert rechtstreeks aan de CEO 
(Chief executive officer), hij wordt daardoor CPO (Chief people officer), zo staat hij op 
gelijkwaardige voet met bijvoorbeeld de CFO (hoofd financien) 
Jaren 80 en 90: vooral de strategische rol van de HRM wordt benadrukt 

Lijnmanagement (leidinggevende functie) is betrokken bij HRM 

 gecentraliseerd 
 

HRM= people management 

De chef is verantwoordelijk om samen met de HRM een advertentie te plaatsen, de lijnmanager 
krijgt veel taken van HRM. De taken worden gedecentraliseerd. Internalisering van HRM 
 

Rolverdeling 

HR manager = architect, tekent dit uit en leidt lijnmanagers op 
Lijnmanager= eigenaar, zij krijgen de verantwoordelijkheid 
 

Gevolgen 

- Je wordt een generalist, je moet van alle markten thuis zijn. Je bent geen specialist.  
Personeelsdienst is slechts een klein deel van een bedrijf. Je moet interesse tonen in wat het 
bedrijf verder doet. 

- Je wordt coach van de lijnmanager. 
Gesprek… Wat zegt de HR manager? 
“ ze zullen het wel merken als je er wel bij bent!” 
 

HRM: proactief afgestemd op strategie van onderneming (“externe fit”: maximale 
afstemming, verticale integratie). 

 
 Administratieve beheersfuncties 
 reactief (HRM proactief) 
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HRM domeinen: afgestemd op elkaar (“interne fit”) horizontale integratie 

 geïsoleerd (bij HRM alles moet op elkaar afgestemd zijn, intern op elkaar afgestemd) 
 

1.2.7 Human capital management en het meten van de toegevoegde waarde van HRM 

- Human capital ipv human resources 
- Menselijk kapitaal: geheel van kennis, ervaringen en motivationele elementen 

 Kennis: declaratieve (feiten) en procedurele (weten hoe iets moet) en tacit 
knowledge (impliciete kennis die nergens formeel vastligt) 

 Motivationele elementen: energie en enthousiasme 
- Menselijk kapitaal: intellectueel kapitaal, sociaal kapitaal en klantenkapitaal 
- Menselijk kapitaal heeft ook een economische waarde voor organisaties en dus kunnen 

ze de productiviteit gaan verhogen 
- Je waarde kan je verhogen door training en opleiding, maar kan ook devalueren door 

veroudering, verwaarlozing of onbruik 
 Personeel = kernkapitaal in een organisatie  kennis, relaties met klanten 

1.2.8 Gevolgen 

 Zoals andere grondstoffen moeten we ze dus zorgvuldig behandelen en zorgen 
dat ze bekwaam zijn en gemotiveerd zijn, we moeten er in investeren,  

 Het investeren gaat over een zeer strikt economische basis, we willen voordeel 
creëren ten opzichte van de organisatie 

1.2.9 Casus 

Geef de negatieve gevolgen van een loketbediende, die ondermaats presteert (fouten maakt, tegen 
hun zin,…)  

- Dit werkt besmettelijk, rotte appel 
- Ontevreden klanten 
- Slechte reputatie NMBS 

 
Wat onderscheidt HRM van HCM? 
 

1. Aanhangers van HCM, zien dit als een verdere ontwikkeling van HRM, waarbij de 
werknemer wordt opgewaardeerd van ‘grondstof’ tot ‘kapitaal’. HCM bevat dan 
componenten die HRM niet heeft vb. Sociaal kapitaal, klantenkapitaal,… 

2. Bij HCM een sterker accent op het aantonen van de economische waarde van menselijk 
kapitaal vb. Via HR-scorecards, HR-metrics en HR-analytics 

1.3 Een definitie van HRM 
- Moeilijk te geven 
- Kernactiviteiten:  

 Organisatieontwerp: organisatiestructuur helpen ontwikkelen 
 Functieontwerp: inhoud van de functies, de taken,… 
 Organisatieontwikkeling: stimuleren, plannen en uitvoeren van programma’s 

die de organisatie verbeteren 
 Zorgen voor een goeie tewerkstellingsrelatie 
 HR planning: welke medewerkers zijn in de toekomst vereist 
 Rekrutering en selectie: de mensen aantrekken en selecteren 
 Prestatiemanagement: betere resultaten verkrijgen door te meten 
 Organisationeel en individueel leren: een lerende organisatie nastreven 
 Loopbaanmanagement: de loopbaan van MW plannen en organisationeel en 

individueel leren 
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 Beloning= remuneratie:  

o Functie-evaluatie: het belang van de verschillende functies vaststellen 
en tegen elkaar afwegen. 

o Beloning: salarissystemen en -structuren ontwikkelen en toepassen. De 
beloning verbinden met de inspanningen, resultaten, vaardigheden en 
competenties van de medewerkers. 

o Niet-financiële beloningen: medewerkers ook belonen door erkenning, 
meer verantwoordelijkheid, promotie en mogelijkheden om te groeien. 

o Secundaire arbeidsvoorwaarden: bovenop het salaris zorgen voor een 
pakket secundaire arbeidsvoorwaarden waarmee de organisatie kan 
inspelen op specifieke behoeften van de medewerkers 

 Arbeidsverhoudingen 
 Gezondheid, veiligheid en persoonlijk welzijn 
 Administratieve verantwoordelijkheden 
 Talentmanagement: het strategisch management van de stroom van talent door 

de organisatie. 
 

1.4 De rollen van HR-managers 
Personeelsbeleid van reactieve beheersafdeling naar een proactieve adviserende HR-afdeling. 
Verantwoordelijkheid HRM ligt deels bij het lijnmanagement en die wordt geadviseerd door een 
coachende en generalistische HR-afdeling. 
Dave Ulrich 

 
Verschillende dimensies: focus op het alledaagse, of op lange termijn? En ligt de focus op mensen 
of op processen? 
De meeste denken dat een HR manager, het management van de bedrijfsinfrastructuur regelt.  
Hoofddoelstelling: 

1. zorgen dat alles zo efficiënt mogelijk verloopt, managen van de bedrijfsinfrastructuur, de 
activiteiten op 1 lijn brengen met de ondernemingsstrategie, hij heeft een strategische 
rol 

Toverwoorden:  
- outsourcing: dingen gaan uitbesteden, vb. Verloning 
- Re-engineering: alles zo eenvoudig mogelijk gaan maken 
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2. HR manager focust zich op mensen en het dagdagelijkse, management van de mensen, 

medewerkers, de administratieve expert 
- conflicten tussen mensen 
- Iemand die een burn-out heeft zorgen dat die persoon nog steeds betrokken blijft om 

nog voor het bedrijf te willen werken, die persoon motiveren. 
- Pas door oog te hebben voor de behoeften van de medewerkers, kan de HR-professional 

een echte employee champion worden 
 

3. Een HR manager speelt ook een rol bij verandering, change agent 
Vb. Een bedrijf beslist om te verhuizen, waarom is dit belangrijk? Mensen moeten hun routine 
aanpassen, vb. Ze wonen nu niet meer zo dicht, ze kunnen hun kinderen niet naar school voeren 
en dan moet een HR manager een plan opstellen om die verandering te gaan begeleiden. 
 
Wat zijn de stappen die je zou ondernemen als HRM? 

- zorgen voor een algemene aankondiging 
- gaat iedereen tegelijk verhuizen?  
- Aankondigen per afdeling en wat dit voor die afdeling  betekent 
- En eventueel ook met het individu 
- Je kan ook onmiddellijk luisteren naar een individu 

 HRM heeft hierin een heel belangrijke rol! Wie verhuist eerst? Er moeten cruciale 
beslissingen worden gemaakt 
 
VUCA:Volalitility, Uncertainty, complexity, ambiguity  alles verandert constant, dus als HRM 
moet je daarop inspelen 
 

4. strategisch HR 
Strategische partner van het bedrijf, ingewikkelde zaken in mensentaal communiceren 
 
Basisassumptie Dave Ulrich: die 4 factoren in balans houden en dan ben je een goede HRM. 
Beste voorbeeld is wanneer een bijvoorbeeld een fusie is. Je moet dan alle 4 de factoren 
betrekken 
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1e jaar dat het vak HRM noemt, vroeger personeelsbeleid 
HRM: specifieke benadering van personeelsbeleid, die beoogt competitief voordeel te halen & te 
behouden door strategisch inzetten van betrokken en bekwame medewerkers via diverse HR 
technieken 
--> mensen meer bekwaam maken, mensen zijn de bron van inkomen voor een bedrijf en niet de 
machines want die worden toch bestuurd door mensen. 

 
 

1.5 Overzicht van HRM-modellen 
Er bestaan verschillende manieren om HRM te benaderen. 

1.5.1 Michiganmodel 

 
Deze aspecten worden zeer mooi weergegeven door het Michigan model, het geeft de match 
weer tussen de strategie en de onderliggende consistente praktijken van de HRM 

 
Werving en selectie, ontwikkeling, beoordelen en belonen en onderaan prestatie 

 dit is een mogelijkheid 
Werving en selectie, ontwikkeling, prestatie, belonen en beoordeling 
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 Dit is juist: Werving en selectie, prestatie, beoordeling , beloning en onderaan 
ontwikkeling 
Ontwikkeling moet onderaan door een feedback naar werving en selectie. Je moet dit 
signaleren aan de mensen van werving en selectie, dan moeten ze zich minder bezig 
houden met ontwikkeling 

Stel dat je werkt waar teamwork centraal staat. Hoe ga je gaan beoordelen en welk systeem van 
beloning, training en ontwikkeling ga je toepassen? Welke technieken gaan we kiezen, we 
moeten zorgen dat teamplayers in het bedrijf blijven en hoe gaan we dit gaan maximaliseren. 
Waarop ga je letten? Dit is de cruciale taak van de HRM.  

- teambuilding: ontwikkeling 
- werving & selectie: assessment center methode, mensen laten discussiëren en zo kan je 

zien wie een teamplayer is. Persoonlijkheidstesten en testen  op extraversie en 
agreeableness. 

 Hoe ga je die mensen aantrekken? Welke soort advertentie? De zaken die je zoekt 
gaan benadrukken want die mensen zullen dan wel solliciteren. Afbeeldingen 
met teamwork  mogelijkheden, ze kozen voor afbeelding A: het springt er uit, 
raar! “het-zal-me-lukken” gevoel, klinkt eerder als iets competitiefs. De bedoeling 
is om je strategie te laten slagen, door je selectie en rekrutering aan te passen. 

- teamplayer: peer assessment,  laterale evaluaties, teams gaan elkaar beoordelen 
- Beloning: groepspremies als bepaalde doelstellingen worden gehaald 
- Mensen sturen naar een MBA (Master in Business association) opleiding 

 
Als een bedrijf dit model toepast dan is er toch nog iets dat ontbreekt, er is iets minder geschikt 
om de teamspirit aan te moedigen. 

- vb groepspremies vormen een risico 
- mensen een MBA laten volgen is individueel. Mensen een teambuilding laten doen = 

outward bound 

 
Examenvraag: als je bedrijf een innovatie als belangrijk ziet, dan moet je een HR plan kunnen 
opstellen met de juiste strategieën. 
 
In de jaren tachtig ontstonden enkele variaties op dit thema van ‘strategische fit’  
Een van de duidelijkste bijdragen werd geleverd door Schuler & Jackson (1987): het 
zogenaamde New Yorkse model.  

- Eenvoudig gesteld: de auteurs identificeerden een aantal strategieën die ondernemingen 
kunnen nastreven, zoals kwaliteitsverbetering, innovatie en kostenbeheersing. 
Vervolgens geven ze een overzicht van HRM-praktijken die die strategieën kunnen 
ondersteunen. Het is dus telkens de taak van de HR-managers om strategische keuzes te 
maken in de implementatie van HRM-activiteiten, zodat die maximaal de 
ondernemingsstrategie ondersteunen.  

- De auteurs spreken in dat geval over ‘behavioral consistency’. 
 Vb: Zo moet een organisatie die sterk gericht is op innovatie, een gedrag bij de 
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organisatieleden ‘losweken’ waarin creativiteit, een langetermijnperspectief, een 
hoge mate van coöperatie, aandacht voor zowel het proces als de resultaten, 
bereidheid tot het nemen van risicobeslissingen en een hoge tolerantie voor 
onzekerheid centraal staan (Sparrow & Hiltrop, 1994).  

 Om die op innovatie gerichte gedragingen aan te moedigen, zijn dan de volgende 
HR-beleidslijnen gewenst:  
(1) ontwerp functies zodanig dat er veel interactie en samenwerking is tussen 
verschillende groepen en individuen;  
(2) gebruik prestatiebeoordelingssystemen die groepsprestaties belonen en 
aanmoedigen;  
(3) gebruik een beloningssysteem dat gebaseerd is op interne rechtvaardigheid 
in plaats van op de marktwaarde van de medewerkers; (4) leg de nadruk op een 
breed loopbaanpad om de ontwikkeling van uiteenlopende vaardigheden aan te 
moedigen. 

1.5.2 Harvardmodel 

 

 
Er is een HR stroom en er zijn systemen = idem michigan model 
Verschil Michigan: werknemersinvloed! Harvard zegt dat je moet rekening houden met je 
werknemers. Je moet overeenkomen met je collega’s,  met je werkgever 

1. HR-stroom: het geven van vorm en richting aan de in-, door- en uitstroom van personeel 
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2. Beloningssystemen: het zenden van een inhoudelijke boodschap naar de wn over het 
soort organisatie dat het management wil creëren of behouden en het gedrag dat van wn 
verwacht wordt 

3. Werknemersinvloed: 2 cruciale belangengroepen: 
 Het management 
 Diverse groepen van werknemers 
 centraal staat de overeenstemming tussen de verschillende belangengroepen 
Consensualism) 

4. Werksystemen: beslist over het ontwerp van de arbeidsorganisatie, de verschillende 
functies en taken en de manier waarop mensen, informatie, technologie en activiteiten 
georganiseerd worden. Hier staat een traditioneel werksysteem in scherpe tegenstelling 
met een ‘high-commitment work system’ geplaatst, daarbij leren werknemers hun 
bekwaamheden te ontwikkelen en hun verantwoordelijkheid te dragen voor de 
uitvoering van hun taken vb. Zelfsturende teams,… 

 
De context: 

- hebben we wel mensen die we kunnen aanwerven, zijn er zo’n mensen op de 
arbeidsmarkt? 

- Is het wel legaal 
 

‘Stakeholders’: 
Resultaten 
Lange-termijn: 

- welzijn individu 
- Welzijn organisatie 
- Welzijn maatschappij 

 
Michigan model is een harder model, meer Amerikaans, meer prescriptief 
Je moet de modellen instuderen aan de hand van de gelijkenissen en de verschillen tussen de 
modellen.  
Als je werkt in een bedrijf volgens het Harvard model dan sta je echt op de werkvloer en moet je 
luisteren wat er speelt tussen de werknemers. Dit zal helemaal anders zijn wanneer je werkt 
volgens het Michigan model 
We kunnen 4 gevolgen vinden uit de beleidsdomeinen volgens het Harvardmodel: 

- Competentie: in welke mate is het HR-beleid in staat tot het aantrekken, behouden en 
ontwikkelen van medewerkers met bekwaamheden, vaardigheden en kennis die de 
organisatie en maatschappij nu en in de toekomst nodig hebben? 

- Betrokkenheid: in welke mate slaag je erin om je werknemers emotioneel te binden 
- Congruentie:  
- Kosteneffectiviteit 
 op lange termijn zouden deze vier aspecten uiteindelijk moeten leiden tot een beter 
individueel welbevinden, tot een hogere effectiviteit van de organisatie en tot 
maatschappelijk welzijn 

 

1.5.3 ‘Europees’ contextueel model 

In vorige modellen werd vooral de nadruk gelegd op de implementatie van de strategie dan op 
het formuleren van de strategie dan op het formuleren van een goede strategie 
 
In Europese modellen en praktijken wordt er meer rekening gehouden met omgevingsfactoren 
en wordt minder causaal geredeneerd. Ze integreren kenmerken zoals cultuur en wetgeving, 
eigendomsstructuur, vakbonden,… 
 
Kritiek op Amerikaanse modellen door Hendry en Pettigrew: 
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- Strategie mag je niet zien als een vaststaand gegeven op basis waarvan HRM gemakkelijk 
kan worden gekneed 

- Veranderingen in strategie en HRM gebeuren op lange termijn 
- Die 2 verdedigden zelf een model: Warwick Business school  zij bestudeerden meer 

dan 20 belangrijke organisaties en onderzochten het verband tussen strategische 
veranderingen en transformaties in de wijze waarop leiding wordt gegeven. 

 Hun visie op HRM gaat ervan uit dat de activiteiten van HRM niet onder 1 
noemer te vangen valt, er kunnen verschillende paden gevolgd worden om tot 
hetzelfde resultaat te komen.  

 Er zijn verschillende factoren die deze complexe relatie kunnen beïnvloeden: 
 Externe factoren: socio-economische, technische, politiek-juridische en 

competitieve factoren 
 Interne factoren: organisatiecultuur, de structuur, politiek en 

leiderschap, taaktechnologie, ondernemingsresultaten en de 
geschiedenis van de organisatie 

 HRM-context zelf:  waarbij de rol, definitie, organisatie en specifieke HR-
resultaten een soms onontwarbaar kluwen vormen 

 Structurele veranderingen zijn vaak een voorloper van strategische verandering, doordat de 
machtsbasis van bepaalde belanghebbenden die bestaande of huidige strategieën ondersteunen, 
afzwakken of wegvegen. 

 

1.6 Het toenemende belang van meten 
Als HRM-managers willen meebeslissen op het hoogste niveau moeten zij: 

1. De bijdrage van HRM kunnen duidelijk maken 
2. En moeten ze dit in de taal van de onderneming doen, in kwalitatieve termen. 

 Return on investment (ROI) van HR-processen is het buzzword in dat discours. 
HRM moet de ‘intangibles’ meetbaar en bestuurbaar maken en aantonen dat die 
aspecten een hefboom vormen voor de harde businessresulaten 

Deze tendens werd geïntroduceerd door Kaplan en Norton. Zij introduceerden de balanced 
scorecard (= een strategische methode om bedrijfsprestaties te meten, die rekening houdt met 
immateriële activa) 

- Dit werd gemeten op 4 meetpunten: financieel perspectief, klantenperspectief, intern 
Business perspectief en innovatief en leerperspectief 

- Na voordelen ook nadelen: niet geschikt om personeelsgebonden factoren te meten, de 
gemeenschappelijke taal waarin alle bedrijfsprocessen werden gemeten, was niet 
geschikt voor het meten van HRM-activiteiten.  

Contextueel HRM 
model 
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 oplossing HR-scorecard 

1.6.1 HR-scorecard 

Hoe kan HR ervoor zorgen dat het bedrijf over het personeel en de personeelssystemen beschikt 
om de bedrijfsstrategie te verwezenlijken. 
 
Specifieke terminologie: 
 
HR deliverables = geheel van HR resultaten vb. Beter opgeleide werknemers, die bijdragen tot 
de strategie van het bedrijf vb. Het aantal klachten 
HR performance drivers = cruciale personeel gerelateerde vaardigheden om een strategie te 
realiseren vb. Bekwaamheid om out of the box te denken, troubleshooting vaardigheden 
HR enablers= HR praktijken, het type opleiding dat mensen krijgen. Vb. trainingsprogramma 
HR doables= pure efficiëntie maat, 244 hebben de training gevolgd en … vonden de opleiding 
super! Maar je weet niet of ze het al dan niet hebben aangeleerd.  Vb. Kost per uur training, de 
gemiddelde tijd die wordt besteed aan het socialiseren 

 
PWV! Visie van een bedrijf en je moet een strategie inzetten en hoe je dit zal aantonen dat ze 
effectief  is. 
 

1.7 Kritische beschouwingen 
Belangrijkste aandachtspunten: 

- Guest:  stelt dat het samengaan van het ‘zachte’ HRM-model met de Amerikaanse droom 
de oorspronkelijke HRM-legenden, die erop gericht waren een ideaal te versterken, heeft 
veranderd in mythen die de negatieve kanten van de werkelijkheid verbergen. De 
optimistische visie op HRM staat in contrast met de stijgende werkloosheid. 

- Andere kritiek: te veel vanuit een causaal perspectief 
- Partijen die niet met HR te maken hebben geven ook kritiek. Ze richten zich teveel op 

hun eigen rol en activiteiten in hun zoektocht om hun meerwaarde tegenover de 
business te bewijzen.  

- Hammond vat de frustratie van businessleaders samen: 
1. HR streeft naar efficiënte in plaats van naar de creatie van toegevoegde waarde 
2. HR werkt niet echt ten dienste van het personeel 
3. De top begrijpt niet wat HR zegt, en vice versa 
4. HR people aren’t the sharpest tacks in the box 
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1.8 Wetenschappelijk bewijsmateriaal 
HRM werd gekenmerkt door: 

- Praktijkgedreven 
- Geen eigen theoretisch kader 

 Daardoor weinig succesvolle wetenschappelijk studies 
- Huselid: pionier die de invloed van HRM bestudeerde 
- McEvoy en Cascio: functieverrijking en realistische job previews kunnen het verloop in 

de organisatie verlagen. Ook een effectief vakbondsbeleid, aanlokkelijke 
beloningssystemen,… leiden tot een hogere productiviteit. 
 Kritiek Huselid:  

1. de richting werd niet nagegaan. Het kan ook zijn doordat ze goede resultaten 
haalden, ze meer investeerden in HRM en zo tot high performance work 
practices komen en niet omgekeerd 

2. er werd slechts naar 1 HRM activiteit en de invloed van die specifieke activiteit 
op de organisatie-activiteit gekeken 
 

 Huselid toonde als eerst het nut van investeren in HRM aan 
 
Strategische HRM-literatuur  bedrijven pas succesvol als ze: 

1. erin slagen om de HRM-activiteiten zodanig op elkaar af te stemmen dat ze elkaar 
versterken 

2. ervoor zorgen dat de verschillende HRM activiteiten nauw aansluiten bij de 
ondernemingsstrategie want niet in elk bedrijf dezelfde HRM-praktijk, overal een 
specifieke praktijk 
 dit werd niet gevonden in de studie van Huselid: one size, fits all 

 
Nieuw onderzoek van Huselid: 

- 2 soorten HRM-activiteiten 
1. technische HRM-activiteiten = traditionele HRM-activiteiten vb. Rekrutering en 

selectie, training,… 
2. Strategische HRM-activiteiten: recente innovaties of het ontwerpen en 

implementeren van een aantal consistente beleidslijnen en activiteiten die ervoor 
zorgen dat het menselijk ‘kapitaal’ van de organisatie ertoe bijdraagt dat de 
organisatie de doelstellingen bereikt.  ( weinig inzicht in hoe dit het effectiefst is, 
HRM-activiteiten in het ene bedrijf kunnen niet gemakkelijk nagebootst worden in 
het andere bedrijf)  

 
Nog een nieuw onderzoek van Huselid: 

- nu is de invloed van strategische HRM-activiteiten wel eenduidig  
- Er bleek een significante relatie te bestaan tussen de strategische HR-effectiviteit en de 

productiviteit, cashflow en marktwaarde van de organisatie 
- Anderzijds geen betekenisvolle relatie tussen technische HR effectiviteit en de 

ondernemingsprestaties 
- Ondernemingen zijn veel meer met de technische activiteiten 

1.8.1 Kritiek 

1. De methodologie die Huselid gebruikte stond ter discussie, slechts een beperkt aantal 
vragen en slechts met 1 persoon contact: vijftig studies bevestigden het significante 
verband tussen HRM-activiteiten en betere bedrijfsprestaties. 

2. Het onderzoek toonde niet aan dat investeringen in HRM causaal leiden tot meer ROI. De 
omgekeerde redenering kon dus ook nog voorkomen: organisaties die winstgevender 
waren, konden ook meer investeren in HRM. Door een overzichtsstudie werden beide 
effecten bevestigd.  
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3. Hoe HRM-praktijken de organisatieresultaten nu precies beïnvloeden? De onderliggende 
processen bleven onopgehelderd.  
 Aantal studies onderzochten dit en vonden: dat HRM een kernmechanisme  is om 

medewerkers te sturen naar voor de organisatie  en omgeving gewenste 
gedragingen, wat dan leidt tot betere organisatieprestaties.  

 Belangrijk gevolg= er is een verschil tussen het menselijk potentieel dat wordt 
aangeworven en het menselijk kapitaal dat voortvloeit uit jarenlange HRM-
inspanningen. Dit menselijk kapitaal is een ‘emergent process’ 

 
“The impact of HRM practices on turnover, productivity and corporate financial performance.” 
Mark Huselid: als een bedrijf investeert in HRM activiteiten, maakt hij dan ook meer winst?  
Significant competitief voordeel? 

- Als dit niet het geval zou zijn dan is het eigenlijk nutteloos dat we in de les zitten 
- Investering in HRM- activiteiten 

 Rekrutering en selectie 
 Training 
 Prestatiebeoordeling 
 Job design 

 
Hij onderzocht dit bij 1000 bedrijven 

- Onderste 10% bedrijven die weinig investeren in HRM 
- Bovenste 10% bedrijven die investeren heel veel in HRM 

 
Er is evidentie gevonden 

- Als een bedrijf meer dan 1SD meer investeert in HRM-activiteiten dan is er 7% minder 
verloop en zorgt voor meer winst. 
 

Is dit voldoende? Er kwam veel kritiek op.  
1. er kan ook een omgekeerde relatie zijn, bedrijven die meer winst maken, kunnen 

meer investeren in HR 
 maar er werd een studie gedaan, een meta-analyse gedaan en er is nog steeds 

het meeste evidentie voor meer HR, meer winst, maar ook een klein 
omgekeerd effect 

2. Is het echt zo dat die mensen onvervangbaar zijn? Kunnen we ze net als machines ook 
vervangen? 

 Er is daar geen onderzoek voor 
 Wel iets dat daar in de buurt van kan komen 
 Fleet street in Londen, alle drukkerijen zaten in die straat. Robert Murdock 

bracht daar verandering in, iedereen kreeg een brief in de bus waar er op staat 
dat ze allemaal ontslagen was, dus ze konden niet meer staken. In het geheim 
werd er een nieuwe fabriek opgestart en werden er nieuwe medewerkers 
opgeleid. Het is dus idd mogelijk om iedereen te gaan ontstaan, maar aan de 
andere kant ook niet want nieuwe mensen moeten ook worden opgeleid 
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1.8.2 Wetenschappelijk onderzoek 

Emergente processen:  

 
Mensen die worden opgeleid zorgen voor winst. Als je mensen ontslaat dan moet je opnieuw dit 
hele proces doorlopen en daarom kan je mensen niet zomaar gaan ontslaan want die nieuwe 
mensen kennen de organisatie niet 
 

3. Bij HRM gaat het enkel om geld & meer winst 
 “Hoe kunnen we als organisatie het meeste geld verdienen? Welke producten/ 
services verkopen we dan het best? In welke sector moeten we werken” 

- dingen die weinig voorkomen. Wapenindustrie, drugs! 
- Make & sell drugs! En dit gaat niet, dus daarom investeer in mensen! 

1.9 Trends 

1.9.1 Evidencebased HR-management 

Evidence based aanpak= principes afleiden uit het best beschikbare wetenschappelijk 
onderzoek in een specifiek domein, waarna je die principes toepast in de praktijk. 
 

- Managers bleken eerder te vertrouwen op hun eigen ervaring, dogma’s, gewoonten,… 
dan op uitgebreid wetenschappelijk onderzoek 

- Recentelijk ook in HRM 
- Empirisch bewijsmateriaal uit meta-analyses 
- Geen bewijsmateriaal  bedrijf zelf zet case-study’s en veldexperimenten op 

1.9.2 Big data en e-HRM 

HR-informatiesystemen (HRIS,HRMS of e-HRM)= IT-gebaseerde toepassingen waarmee het 
personeelsmanagement gegevens, databestanden en kennis over de medewerkers op een 
systematische manier kan opslaan, bewaren en weergeven vb. peopleSoft en SAP 
Uitgangspunten: 

1. e-HRM laat toe dat alle personeelsinformatie eenvoudig toegankelijk is voor het 
lijnmanagement, wat past binnen de internalisering van HRM 

2. via het gebruik van technologische toepassingen de administratieve werkbelasting van 
HR afdeling te reduceren en de efficiëntie van de HR-toepassingen te vergroten.  

3. Een organisatie kan slechts diepgaande kennis en begrip van HR van een organisatie kan 
krijgen als de organisatie kan krijgen als de organisatie toegang heeft tot alle vormen van 
info en als die info ook kan worden aangewend om strategische beslissingen te nemen 

 

Mensen die worden opgeleid 
zorgen voor winst. Als je mensen 
ontslaat dan moet je opnieuw dit 
hele proces doorlopen en daarom 
kan je mensen niet zomaar gaan 
ontslaan want die nieuwe mensen 
kennen de organisatie niet 
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- Je kan onbeperkt aantal gegevens opslaan = big data 
- Elk bedrijf moet voor zichzelf uitmaken wat bij te houden en wat niet 
- Die data zijn mooie uitgangspunten voor organisaties en onderzoekers 
- Enkel handig dit allemaal bij te houden als het effectief kan gebruikt worden 

 

1.9.3 HR-outsourcing 

- Make-or-buy beslissing: HR-activiteiten uitbesteden  dan is er sprake van 
externalisering van HRM(vb. Aan consultancy bedrijven) of zelf uitvoeren? 

- HR-outsourcing bestaat in verschillende maten 
 Outtasking: eenmalige activiteit uitbesteden 
 Cosourcing: zowel interne HR-afdeling en extern consultancybureau voeren een 

HR-activiteit uit) 
 Business proces outsourcing: het volledige bedrijfsproces wordt uitbesteed 
  

1.9.4 Duurzaam HRM 

Het meten van de toegevoegde strategische waarde van HRM-activiteiten wint de laatste 
decennia aan belang 

- Sustainable/ Green HRM 
 Een echt “mens”-beleid 
 Corporate Social Responsibility 

 
Duurzaam HRM: de mens opnieuw centraal stellen 

- proactief mensbeleid met nadruk op de positieve zaken op het werk 
- Wat mensen kunnen ipv wat mensen moeten 
- Vb. Het nieuwe werken, job crafting, informeel leren en netwerkleren, zelf plannen van 

hun loopbaan,… 
- Duurzaam HR gaat verder dan die initiatieven, die de mens meer centraal stellen en 

‘respecteren’. Andere kernpunten van duurzaam HRM: 
 Groter ecologisch bewustzijn van organisaties (‘green HRM’) 
 Acties vanuit de onderneming voor de brede gemeenschap (‘corporate social 

performance’). 

1.10 Kritiek op HRM 
- Metaniveau / ver van de praktijk 
- Optimistisch 

 “Like the myths of the cowboy and the wild west which served to obscure the reality of 
the massacre of the Indians, so HRM can serve to obscure the assault on the union 
movement in the USA” (Guest, 1990) 

  “I am fed up with being told it, and I am not  going to listen anymore!” This outburst 
captures my reaction to hearing executives say how important their employees are… 
Sounds good but in many organizations there’s an enormous gap between the rhetoric 
and the reality.” (Lawler, 2008) 

 HRM = Human Reduction Management? 
- HR anorexia 

HRM tijdschriften 

- Gevulgariseerd (A3, A4) 
 HR square, Peopleshere, Vacature, etc. 

- Peer reviewed (nationaal) (A2, A1) 
 Gedrag & Organisatie 

- Peer reviewed (internationaal) (A1) 
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2 Functiestudie/ job- en competentiemodeling 

2.1 Inleiding 
Activiteiten en het werk van personeelsleden beschrijven en analyseren.  

- Vroeger: functiestudie en functieanalyse (job analysis) 
- Nu: moderne kennisintensieve maatschappij  dit leidt tot een bredere term= work 

analysis 
- Job- en competentiemodeling 

 

2.2 Bouwstenen 
 
4 bouwstenen: 

1. descriptoren 
2. Informatiebronnen 
3. Informatieverzamelingsmethodes 
4. Analyse-eenheden 

 zonder deze elementen kunnen we werk in moderne organisaties niet beschrijven en 
analyseren 
 

2.2.1 Descriptoren 

- inhoudelijke rubrieken om iemands werk te beschrijven 
- Functiestudie: beschrijft en evalueert met name de functie, maar evalueert de persoon 

zelf niet 
- 3 grote groepen van descriptoren: 

 Taken en verantwoordelijkheden 
 Psychologische vereisten 
 Contextuele aspecten 

 

2.2.2 Informatiebronnen 

- Best info verkrijgen door domeindeskundigen of ‘Subject Matter Experts’ (SME’s) = 
personen die al lange tijd concrete ervaring hebben met de functie 

- Wie kan SME zijn? 
 Functiehouder: moet 6 maanden zijn rol hebben uitgeoefend.  Meest populaire 

informatiebron, maar wel enkele problemen: 
 Sommigen hebben het moeilijk om hun activiteiten te verbaliseren 
 Ze zijn niet allemaal gemotiveerd om mee te werken 
 Ze kunnen de info verdraaien omdat ze niet weten wat er mee zal 

gebeuren 
 Oplossingen: steun management vragen voor het functiestudieproject 
 De doelstelling duidelijk meedelen 
 Functiehouders een korte training geven 
 Alleen bereidwillige functiehouders inschakelen 
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 Leidinggevenden: zij bepalen dikwijls wat functiehouders doen en beoordelen ze 
ook vaak. Probleem: 
 Motivatie 
 Te weinig tijd 
 Ze beschrijven vaak “hoe het zou moeten gebeuren” in de plaats van “hoe 

het daadwerkelijk wordt uitgevoerd” 
 HR-specialist/HR-consultant: van binnenuit of van een externe organisatie. De 

specialist is vertrouwd met de voor- en nadelen van de diverse systemen en kan 
alle functies op dezelfde betrouwbare manier in kaart brengen en beoordelen. 
Nadeel= DUUR! 

 Technische experts: kunnen helpen als het gaat over complexe technische 
functies 

 Klanten: interne klanten. Maar dan vooral in jobs waarbij er een vervolg op 
gebouwd is. Vb. In de autoassemblage bouwen verschillende teams dikwijls 
verder op elkaars werk.  
 

- Wetenschappelijk onderzoek: welke van bovenstaande verdient de voorkeur?  
De overeenkomst is het grootst bij getrainde specialisten en de correlaties verlagen bij 
ongetrainde personen.  

  Zo veel mogelijk verschillende personen bij de informatieverzameling betrekken om de 
kwaliteit ervan te verhogen 
 

2.2.3 Methodes van informatieverzameling 

2.2.3.1 Observatie 
Observeren van de functie-beoefenaars op de werkvloer aan de hand van video-en audiotapes, 
meestal zonder die persoon te storen zo heb je geen invloed op zijn gedrag. Soms wordt er 
toelichting gevraagd, maar dan heb je invloed op zijn of gedrag of als laatste een participerende 
observatie en dan voer je zelf een aantal functies uit om ze zo beter te begrijpen.  
 

2.2.3.2 Interview 
Je stelt vragen aan de functiehouder of leidinggevende over de functie in kwestie. Dit kan zowel 
gestructureerd als ongestructureerd. Dit is heel tijdsintensief, dus maakt men soms gebruik van 
groepsinterviews, soms ook met leidinggevenden of technische experts (technical 
conferences) 
 

2.2.3.3 Vragenlijst 
Snel kwantitatieve gegevens verzamelen bij een grote groep functiehouders. Handige methode 
voor een groot aantal functies. Men maakt gebruik van op voorhand geteste vragenlijsten of men 
maakt een vragenlijst op maat.  
 

2.2.3.4 Logboek 
Minder gebruikte methode waarbij personeelsleden een logboek/dagboek moeten bijhouden. 
Interessant bij moeilijk observeerbare jobs.  
 

2.2.3.5 Computers 
Dit zal in de toekomst aan belang winnen om werkprocessen in kaart te brengen.  
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2.2.3.6 Bestaand materiaal 
Materiaal dat al aanwezig is in het bedrijf vb. Bestaande functiebeschrijvingen, instructieboeken, 
rapporten van ongevallen,… 
 

2.2.3.7 Samenvattend 
Welke verdient nu de voorkeur? Elk van de methodes heeft zijn voor en nadelen. Het best om 
verschillende methodes te gebruiken. 
 

2.2.4 Analyse eenheden 

We kunnen werk op verschillende niveaus analyseren. Er is sprake van een continuüm. 5 
analyseniveaus(Vander Meeren & Gerrichhauzen): de functie, de opdrachten, de taken, de 
elementen en de bewegingen. 

 
- 1e niveau van de globale functie: een analyse op het niveau van 

de functie richt zich op alle opdrachten en taken die door een 
persoon worden uitgevoerd en die deel uitmaken van zijn 
functie.  

- 2e niveau van de opdrachten: een analyse van die delen van de 
functie die tot de hoofdverantwoordelijkheden van de 
functievervuller gerekend moeten worden.  

- 3e niveau van de taken: elke opdracht bestaat uit een 
verzameling taken die of gelijkwaardig zijn of sterk met elkaar 
samenhangen. 

- 4e niveau van de elementen: Er wordt geanalyseerd hoe je een 
bepaalde werkmethode kunt toepassen om het gewenste 
resultaat te bereiken. 

- 5e niveau van de bewegingen: Er wordt nagegaan welke 
bewegingen een personeelslid verricht bij de uitvoering van de taken. 

 

2.2.5 Conclusie 

Elk van die bouwstenen bevatten mogelijke foutenbronnen. Morgeson & Campion deelden de 
foutenbronnen in in 4 brede categorieën. 
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- Met de sociale vergelijkingsprocessen 
- Met de zelfpresentatieprocessen 
- Met de informatieverwerkingsproblemen 
- Externe factoren 

 Om deze foutenbronnen zoveel mogelijk te reduceren zal een combinatie van 2 of meer opties 
binnen een bouwsteen het beste zijn. 
 
De HR-afdeling is het best om binnen het bedrijf een eigen systeem op te bouwen en uit te 
werken.  
 

2.3 Nadruk op taken en/of eigenschappen: functiebeschrijving en -analyse 

 
Een aantal klassieke technieken van functiestudie. Ze worden ingedeeld aan de hand van 2 
dimensies: 

- Kwantitatief (metrisch): Als er sprake is van beoordelingsschalen, je kan die dan 
gemakkelijk met elkaar vergelijken. Of kwalitatief (narratief) 

- Work-oriented: beschrijving  van de taken, taak georiënteerd of worker-oriented: 
analyse van menselijke gedragingen, persoon georiënteerd 

- Work-oriented hangt samen met functiebeschrijving en worker-oriented hangt samen 
met een functieanalyse 

 
 

2.3.1 Functional job analysis (FJA) 

- Ontwikkeld door Sidney Fine 
- En steunt op de premisse dat alle functies betrekking hebben op people, data en things. 

De 3 centrale concepten zijn: 
 Gegevens (data) zijn symbolen of abstracte entiteiten en men heeft daarbij de 

mentale resources nodig. Dit houdt onder andere in synthetiseren, analyseren en 
vergelijken 

 Mensen (people) verwijzen naar klanten of collega’s, er wordt gebruik gemaakt 
van interpersoonlijke resources en het gaat over activiteiten zoals 
onderhandelen, consulteren en mentoring 

 Dingen(things) zijn tastbare voorwerpen zoals computers, machines of 
cemenzakken, men gebruikt daarbij de fysieke resources en je doet activiteiten 
zoals machines bedienen en aangeven 

- Binnen elk van die domeinen kunnen we verschillende niveaus onderscheiden.  
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- Het doel van FJA is beschrijven wat iemand doet om de functie uit te voeren in plaats van 
wat hij bereikt 
 meer work-oriented 
 

 
Bij FJA moeten de functiehouders de output van hun 
werk specificeren. Er zijn strikte eisen, een 
taakbeschrijving moet specifiek omschrijven: 

1. wie de taak uitvoert 
2. welke activiteit wordt uitgevoerd 
3. wat het directe resultaat is 
4. welke hulpmiddelen, materiaal, gereedschap 

gebruikt worden  
5. welke instructies voorgeschreven zijn 

 
Zodra de taken gedetailleerd in kaart zijn gebracht 
worden de taken beoordeeld aan de hand van 
beoordelingsschalen. Vb. In welke mate elke 
taakbeschrijving betrekking heeft op data, people en 
things. 
 
In de laatste fase dienen deze beoordelingen dan als 
uitgangspunt om persoonskenmerken te bepalen die 
bruikbaar kunnen zijn in andere HR-toepassingen. 

 
Voordeel: FJA is een uitgebreide, gestandardiseerde en kwantitatieve techniek 
Nadelen (2): 

- Grondige training is nodig om deze techniek te kunnen  
- Bijzonder tijdsintensief 

 
Wetenschappelijke evidentie voor de verschillende niveaus? 
McCulloch & Francis  vonden bevestiging voor de 3 domeinen en voor de onderliggende 
constructen. Ze vonden wel geen bevestiging voor de hiërarchische onderverdeling 
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2.3.2 Taakvragenlijst 

 bevat een groot aantal taken en de nadruk ligt op ‘wat het personeelslid doet’. Dit hoort dus 
bij de taak georiënteerde technieken van een functiestudie. Minder aandacht i.v.m. FJA voor 
hoe en waarom de functiehouder dit doet.  

- De taken worden verzameld zoals de eerder besproken methodes (Observatie, 
achtergrondmateriaal en interviews). 

-  Ze worden erna gegroepeerd in logische clusters van taken die bij elkaar horen. 
- Dan wordt aan functiehouders gevraagd om elke taak uit een vragenlijst te beoordelen 

op een aantal schalen 
 Hoe belangrijk is de taak om uw functie uit te oefenen? 
 Hoeveel tijd besteedt u om de taak uit te voeren? 
 Hoe frequent voert u de taak uit? 

- Dan kan er gekozen worden om enkel de taken te selecteren die hoger dan een 4 scoren 
Voordeel: gemakkelijk kwantitatief te verwerken 
Nadeel: tijdsintensief 

 

2.3.3 Job element method (JEM) 

Ontworpen door Ernest Primoff. Deze methode start niet met een opsomming van taken en 
activiteiten. Het is persoon georiënteerde techniek van functiestudie 

- Worker-oriented 
- Bij JEM wordt er gevraagd om een lijst met kenmerken die zeer goede personeelsleden 

bezitten op te schrijven.  
- Daarna beoordeelt elke SME elk van die kenmerken op 4 schalen: 

 De mate waarin nog net aanvaardbaar presterende  personeelsleden het 
kenmerk bezitten 

 De mate waarin met het kenmerk zeer goede personeelsleden geidentificeerd 
kunnen worden 

 De mate waarin er problemen zouden optreden als het personeelslid het 
kenmerk niet zou bezitten 

 De mate waarin een organisatie, als dat nodig zou zijn, iemand met dat kenmerk 
kan vinden 

- Dit laat toe om te bepalen welke kenmerken cruciaal zijn en JEM slaat de stap van 
taakspecificatie over en concentreert zich direct op het afleiden van persoonskenmerken 
op de grond van de functietitel 

Voordeel: niet tijdsintensief 
Nadeel: te weinig gestructureerd en gestandaardiseerd en scoort laag qua betrouwbaarheid 
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2.3.4 Narratieve taak-en functiebeschrijving 

Korte omschrijving van de taken van de functiehouder in kwestie op papier te zetten. 
Dit kan gestructureerd of ongestructureerd verlopen. Bij een narratieve taakbeschrijving wordt 
het commentaar van de medewerker herschreven en ingedeeld in verschillende taken, zo wordt 
de inhoud voor iedereen duidelijk. De taken van de functie worden slechts beschreven in een 
aantal zinnen.  

 
 

 

2.3.5 Kritische incidenten techniek 

Flanagan. Er wordt gevraagd om na te denken over specifieke voorbeelden waarin medewerkers 
zich heel aanvaardbaar of onaanvaardbaar gedroegen.  
 het zijn dus actuele, significante en specifieke voorbeelden van efficiënt en inefficiënt gedrag 
bij vroegere of huidige werknemers. Ze moeten wel aan 3 voorwaarden voldoen: 

1. de context moet uitvoerig beschreven worden 
2. Het gedrag van de medewerker moet duidelijk in kaart worden gebracht 
3. Een kritisch incident moet de gevolgen van het gedrag bevatten 

 
Uit onderzoek blijkt dit niet zo eenvoudig te zijn om dit te rapporteren, daarom is het beter om 
het woord gedragsvoorbeelden te gebruiken. Er zijn een aantal strategieën om kritische 
incidenten aan te moedigen:  

- Het gebruik van prompts 
- Laptops inzetten 
- Zeggen dat de inhoud op de 1e plaats komt 
- 2 sessie laten doen 

Nadat we enkele kritische incidenten hebben verzameld proberen we ze te vertalen naar 
algemenere gedragingen of taken 
 
Nadeel: het is niet zeker of de verzamelde incidenten wel representatief zijn voor de functie 
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2.3.6 Persoonlijkheidsgebaseerde methodes 

Het belang van persoonlijkheidskenmerken is op alle vlak toegenomen. Ze focussen niet op 
taken, maar op de functie in het algemeen. Voorlopig zijn er 3 persoonlijkheidsgebaseerde 
technieken ontwikkeld: 

- personality-Related Position Requirements Form (PPRF) 
- NEO Job Profiler 
- Performance Improvement Characteristic Checklist (PIC) 

 Alle 3 deze methodes steunen op de big five 
 
Voordeel: ze helpen hypotheses te formuleren op voorhand over welke kenmerken relevant zijn 
en welke niet voor een functie 

 

2.3.7 Occupational Information Network 

 
 
 

Geen techniek van functie-analyse, 
maar eerder een databank waarbij 
functies al zijn beschreven en 
geanalyseerd. 
 
Voordeel: heel snel en eenvoudig 
gedetailleerde beschrijvingen van 
een groot aantal beroepen kunnen 
terug vinden. 
Nadeel: slechts een generieke 
beschrijving van functies 
 
In O*net wordt elke functie gescoord 
op  inhoudelijke aspecten zoals 
vereiste kennis, vaardigheden, 
bekwaamheden, 
persoonlijkheidsfactoren of ervaring. 
Het combineert eigenlijk veel 
eigenschappen van de al besproken 
technieken 
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2.4 Nadruk op (strategische) competenties: competentiemodeling 

2.4.1 Oorsprong en definitie van competenties 

De klassieke technieken krijgen kritiek en die is 2 voudig. 
1. de klassieke functiestudie is te tijdsintensief en te duur 
2. de klassieke benaderingen van functiebeschrijving en –analyse houden geen rekening 

met de strategie van de organisatie 
Op grond van deze bezwaren zijn ze op zoek gegaan naar nieuwe technieken. 
Competentiemanagement was voor velen het antwoord. 
De wortels van het competentiemanagement liggen bij 2 verschillende domeinen: de 
strategische organisatieliteratuur over kerncompetenties en managementliteratuur over 
individuele competenties.  
 
Belangrijk dus om een onderscheidt te maken tussen kerncompetenties (= een pakket van 
bekwaamheden en technologieën dat een bedrijf in staat stelt de consument een bepaald 
voordeel te verschaffen) en individuele competenties (competence: werkdomeinen 
waarbinnen een persoon in kwestie competent is en competency: gedragsdimensies die 
onderliggend zijn aan competente prestaties) 
 

- In de loop der jaren vervaagde het onderscheid tussen competence en competency 
- Boyatzis definieerde een individuele competentie heel breed als ‘een onderliggende 

eigenschap van een persoon, die zowel een motivatie, karaktertrek, een vaardigheid, een 
aspect van zijn zelfbeeld, van zijn sociale rol of van zijn kennis kan zijn’ 

- Spencer & Spencer gebruikten dezelfde definitie en maken gebruik van het 
ijsbergmodel.  Competenties worden voorgesteld in de vorm van een ijsberg, waarvan 
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de vaardigheden en kennis het gedeelte van de ijsberg vormen dat boven water komt. 
Die competentieniveaus zijn dus duidelijk zichtbaar en kunnen gemakkelijker kunnen 
worden aangepast m.b.v training en ontwikkeling dan de onderliggende 
competentieniveaus.  

 
- Hoekstra & Van Sluijs definieerden competentie als volgt: ‘latent vermogen van de 

persoon tot effectief presteren in een bepaalde taak-of probleemsituatie op een wijze die 
objectief waarneembaar en te beoordelen is, bestaande uit een combinatie van expertise 
en gedragsrepertoire en die tot op zekere hoogte aan te leren is.’ Vb. Communicatie, 
prestatiegerichtheid, teamwork,… 

 
Competentiemanagement     Competentieprofiel 

 
2e kenmerk: veelheid van competenties worden samen gezet in clusters. Er wordt duidelijk 
gemaakt om binnen een clusters een paar competenties te kiezen.  
 
 
Competentieprofiel 
Evaluatie individu: beantwoord het individu aan het competentieprofiel?  
Gap-analyse: wat is vereist en hoe presteert de persoon momenteel 
Onderste = interne fit 
 
Competentie: wat moet iemand kunnen  
Verloning: voert de persoon uit wat hij moet doen 
 Gevoelig 
 

2.4.2 Proces van competentiemanagement 

- De meeste bedrijven kiezen voor een al bestaand competentieraamwerk. Het deelt een 
grote reeks competenties in clusters in. 

- Vb. Triarchische model van Wood & Payne. Het bestaat uit 3 metaclusters (sociale 
kracht, denkkracht en daadkracht) en die bestaan uit verschillende competenties 
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Wetenschappelijk onderzoek 
 

- 8 metacompetenties die onderliggend zijn aan alle competentieraamwerken= Great 
eight 

 Leiden en beslissen 
 Ondersteunen en samenwerken 
 Interageren en presenteren 
 Analyseren en interpreteren 
 Ontwerpen en conceptualiseren 
 Organiseren 
 Aanpassen 
 Ondernemen 

Commerciële competentieraamwerken specifiëren per competentie ook gedragsindicatoren en 
meestal worden die gespecifieerd per niveau vb seniormanagement, juniormanagement 
 

- Uitgaande van een dergelijk bestaand competentieraamwerk of zelf ontworpen 
competentieraamwerk, bepalen organisaties de kerncompetenties en de noodzakelijke 
individuele competenties. Bij competentiemanagement werkt men top-down, bij 
functiestudie bottom-up. 

- Bij de bepaling van de kerncompetenties fungeren meestal de op schrift gestelde 
strategie van de organisatie en andere bestaande documenten als vertrekpunten. 

- Op grond van deze documenten  vergadering met HR-directeur en sleutelfiguren 
binnen de organisatie die de kerncompetenties bepalen.  

- Door een sorteringsprocedure, vb. Lominger Competency Sort Cards 
- Daarna kijkt men in welke mate het bestaande personeel die competenties bezit en wie 

aan het competentieprofiel beantwoord  we stappen nu over naar een 
prestatiebeoordeling en/of potentieelinschatting 

- Sommige bedrijven sturen hun personeel naar een ontwikkelingsgericht 
assesmentcenter om hun sterktes en zwaktes te bekijken 

- Tot slot wordt dit ook allemaal gebruikt om het personeel te evalueren, bij selectie, 
prestatiebeoordeling en training 
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2.4.3 Verschillen met functiestudie 

Competentiemodeling   vs.   Klassieke functiestudie 
 

- Minder tijdsintensief 
- Alle HR-technieken lopen parallel met de organisatiestrategie 
- Sterkere link met de strategie van de organisatie 
- Minder tot geen aandacht voor de traditionele taken 
- Minder rigoureus en diepgaand opgesteld 

- Tijdrovend en duur 
- Anachronistisch en statisch 

 Recente uitdagingen 
 

Sanchez en Levine: 
competentiemodeling = een watered-
down version of traditional job analysis’ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evaluatie competentiemanagement 
Positief 

- Snel en gebruiksvriendelijk & flexibel 
- 1 taal: face valide, aangepast aan het bedrijf 
- Minder statisch (“wat moet je kunnen”) 
- Link strategie (Top-down) 

Negatief 
- Minder rigoureuze functiestudie 
- Beter voorbeeld succesvolle marketing dan 

succesvolle wetenschap 
- “Wat moet je doen” 
- Te grote sprong 

Bij competentiemodeling wordt 
een onderzoek naar de 
betrouwbaarheid van het proces 
niet als essentieel gezien 
 
Competentie: meer functioneel 
voor ontwikkelingsgerichte HR-
activiteiten 
 
Functiestudie: meer instrumenteel 
voor beoordelingsgerichte HR-
activiteiten 
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 “Naadloos” werkend systeem inaccurate gegevens 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.4.4 Kritiek op competentiemanagement 

 

Competentiemanagement: droom voor practici, nachtmerrie voor wetenschap. 
Bedrijven laten vaak functiestudie vallen en kiezen resoluut voor competenties. 

- Wat zijn competenties precies? De ene keer zijn ze latente karaktertrekken, dan weer 
vaardigheden/ gedrag, dan weer naar kennis/expertise 

- Het empirisch bewijsmateriaal ten voordele van competentiemanagement zijn 
nauwelijks aanwezig 

- Volgens een aantal auteurs is de plotselinge aandacht voor competentiemanagement een 
heuse revival van de Tayloriaanse principes 
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2.5 Nadruk op de mentale processen: cognitieve taakanalyse 
Meer behoefte om de niet observeerbare complexe mentale processen van werknemers te 
beschrijven. De technologie maakt werknemers niet overbodig, maar vereist wel andere 
eigenschappen van hen.  
 
Cognitieve taakanalyse speelt in op deze trends. Het is geen afzonderlijke techniek, maar 
veeleer een verzamelnaam voor een diversiteit van methodes. 

- Doel: inzicht verwerven in de onzichtbare mentale activiteiten die experts gebruiken om 
hun functie uit te voeren.  

- Nadruk: op ‘hoe’ ze hun werk doen i.p.v. ‘wat’ ze doen 
- Vervangt de andere methodes niet, maar dient eerder als aanvulling 

Cognitieve taakanalyse bestaat uit 5 fasen: 
1. Exploratie en definitie van wat we precies willen analyseren 
2. Specifieke strategieën om kennis uit te lokken 
3. De activiteiten zelf die worden uitgevoerd om kennis uit te lokken vb. Kritische 

beslissingsanalyses, process-tracingtechnieken,… 
4. Analyse van de verworven gegevens 
5. Representatie van de resultaten, zowel in verbale als visuele vorm 

Nadelen: 
- Duur 
- Tijdsintensief 
- Niet eenvoudig aan te leren 
- Onderzoek is schaars 
- Nadruk op de beslissingsprocessen 

 Veiligheidsfuncties 
 Controllerfuncties 
 Teamwork 

- Aanvulling bij traditionele functiestudie 
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- Methoden 
- Resultaat 

 

2.6 Relevantie voor HRM 

 

2.6.1 Rekrutering en selectie 

- Beschrijving van de taken (op grond van functiebeschrijving), mentale processen (op 
grond van de cognitieve taakanalyse) en de vereiste competenties fungeert als 
uitgangspunt om de te meten constructen bij selectie te bepalen en gepaste 
selectieprocedures te kiezen.  

2.6.2 Training en ontwikkeling 

- Ook bij training en ontwikkeling is functiestudie, cognitieve taakanalyse en/of 
competentiemanagement onmisbaar 

- Op macroniveau: inzicht in de vaakst uitgevoerde taken en de vereiste mentale 
processen en competenties hoogst noodzakelijk 

- Op microniveau: kunnen de technieken van work analysis ook input bieden voor de 
ontwikkeling van een concrete training qua inhoud of didactische methode 

2.6.3 Functiewaardering en beloning 

- functieclassificatie: het ordenen en groeperen van functies in een bedrijf naar 
onderlinge verwantschap volgens een of meer gegeven criteria 

2.6.4 Prestatiebeoordeling 

- Gegevens over de vereiste taken en competenties worden gebruikt bij beoordeling 

2.6.5 Loopbaanmanagement en successieplanning 

- Het uittekenen van verticale loopbaanpaden (promotie en demotie), maar ook 
horizontale/laterale loopbaanpaden 

 Functiestudie en competentiemanagement zijn kerncomponenten die zorgen voor een 
goede fit tussen de persoon en de rol die die persoon uitoefent binnen een organisatie 

2.6.6 Functiedesign 

Als we inzicht hebben gekregen in het werk dat personeelsleden uitvoeren kunnen we het werk 
hertekenen en herstructureren. Een functiestudie is nodig om aan te tonen welke functies vrij 
homogeen of heterogeen zijn.  
 
Modern jobdesignonderzoek poogt niet alleen de werkactiviteiten te heterogeniseren of 
homogeniseren vanuit mechanische of motivationele redenen, maar ook meer relationele en 
proactieve elementen in te bouwen 
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2.6.7 Ergonomie en veiligheid 

- door de functiestudie en de cognitieve taakanalyse worden de knelpunten in kaart 
gebracht, vb. Te langdurige fysieke eisen,… waar een te hoog ongevallenrisico wordt 
aangegeven moeten we een betere beveiliging aan brengen. 

2.6.8 Horizontale en verticale integratie 

De bovenvermelde toepassingsgebieden lopen grotendeels gelijk voor de klassieke functiestudie 
en voor competentiemanagement  
 
 
 
 
 

2.7 Trends 

2.7.1 Het Nieuwe Werken (HNW) 

- plaats en tijdsonafhankelijk werken, flexwerk 
- Personeel werkt in een Results-Only Work Environment (ROWE) = de nadruk ligt op het 

behalen van doelstellingen en resultaten 
- Moedigt aan om hun functie zelf vorm te geven en in te vullen (jobcrafting of 

jobsculpting) 
- Sterker accent op zelfontwikkeling, aanpassingsvermogen, proactiviteit en out of the box  

denken en extra rolgedrag 
- Functiebeschrijvingen die gedetailleerd de activiteiten en taken opsommen staan haaks 

op HNW 
- Grotere nadruk op verantwoordelijkheden en resultaatsgebieden 
- Sommige bedrijven laten toe zelf hun functie te creëren of zelf hun functietitel kiezen, dit 

moedigt aan om zich strikt aan hun functiebeschrijving te houden 
 

2.7.2 Strategic job modeling 

Bestaan vastomlijnde functies nog? Zijn er geen functie overstijgende rollen? = ‘De-jobbing’ 
Door deze term lijkt het niet zinvol voor een organisatie om ‘per job’ statistische 
taakbeschrijvingen op te stellen of competenties te bepalen. En hoe bepalen bedrijven de taken 
van functies die nog niet bestaan?  Er zijn duidelijk meer fundamentele oplossingen nodig en 
nieuwe methodes om de taken en vereiste competenties voor toekomstige jobs te bepalen 
 
Strategic job modeling heeft als doel om de competenties te bepalen die vereist zijn voor 
effectieve prestaties in functies die nu nog niet bestaan. Het accent verschuift van descriptief 
naar predictief. 

- Vb: een brede missie van het bedrijf als basis te nemen en van daaruit de competenties 
van de toekomst te bepalen 

- Brainstormen over diverse toekomstige scenario’s voor het bedrijf ook wel een 
visioning-oefening genoemd 

 
 
 
 
 

Een meer integratieve benadering 
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3 Rekrutering en employer branding 

3.1 Inleiding 
Aantrekken en behouden van getalenteerd personeel is cruciaal voor het voortbestaan en het 
succes van organisatie. 

- Job-of competentiemodeling  waaruit de vereisten naar voor komen, worden gebruikt bij 
de rekrutering en selectie, samen worden ze staffing genoemd. 

- Staffing is van strategisch belang  stijging productiviteit en winstgevenheid van de 
organisatie 

- Rekrutering en selectie 2 afzonderlijke onderzoeksdomeinen 
 

3.2 Terminologische afbakening 
Rekrutering 
- Alle activiteiten, die een organisatie uitvoert met als hoofddoel om potentiele medewerkers te 
identificeren en aan te trekken. (Niet meer langer de wachtende rol) 
 
3 fasen binnen het rekruteringsproces: 

1. De organisatie richt zich op de sollicitantenpopulatie en je wilt ze als bedrijf overtuigen 
om te solliciteren. Je eindigt met een initiële screening. 

Men richt zich op de sollicitantenpool bestaande uit de aangetrokken individuen .Talent 
management 

- Start van talent acquisition 
- Hoe zorg je dat iemand sollicitant blijft? Dan zit je in de sollicitantenpool 
- Vooral het eerste is belangrijk de laatste jaren 
2. die daadwerkelijk bij de organisatie gesolliciteerd hebben. Dit resulteert in een 

definitieve keuze en de sollicitant krijgt een job aangeboden 
3. De geselecteerden kiezen of ze al dan niet de job accepteren 

3.3 Relevantie van rekrutering 
1. Rekrutering bepaalt wie de organisatie binnenkomt (instroom) en dit heeft invloed op 

alle andere HR-functies 
2. Er is een daling in het gemiddelde aantal werkzoekende per vacature, er is een war for 

talent.  
- Knelpuntberoepen= langere looptijden en lagere vervullingspercentages 
- 4 oorzaken: 

 Oorzaken aan de vraagzijde 
 Oorzaken aan de aanbodzijde 
 Omgevingsfactoren 
 Oorzaken bij intermediairen 

3. Door het niet invullen van openstaande vacatures, staan de huidige werknemers meer 
onder druk en moeten ze extra werk verrichten 

 Door al die ontwikkelingen is het duidelijk geworden hoe belangrijk het voor een organisatie 
is om een aantrekkelijke werkgever te zijn en wordt er zowel in de HRM-praktijk als in het 
wetenschappelijk onderzoek steeds meer aandacht besteed aan rekrutering 
 

3.4 Rekruteringsmodellen 
 

3.4.1 Gebaseerd op de signaaltheorie 

Signaaltheorie = besluitvormers die geconfronteerd worden met onvolledige informatie en 
onzekerheid de info waarover ze wel beschikken gebruiken als signaal of als basis om 
afleidingen te maken over de ontbrekende informatie. 
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Toegepast op rekrutering: 

- sollicitanten hebben vaak gebrekkige kennis over de organisatie en gebruiken 
daarom de rekruteringsactiviteiten waarmee ze wel in contact komen als signaal 
voor belangrijke kenmerken van de organisatie en de job 

- Universeel model 
 

3.4.2 Objectieve-factorentheorie 

Objectieve- factorentheorie = sollicitatiebeslissingen en job keuzes zijn voornamelijk 
gebaseerd op de objectieve kenmerken van de organisatie en de job, zoals een hoog salaris, 
interessante functie-inhoud, promotiemogelijkheden of goede ligging. 

- Universeel model 
 

Verschillende besluitvorming theorieën 
- verwachtingstheorie = de attractiviteit van een job is gebaseerd op de 

attractiviteit van de kenmerken en de kans dat die kenmerken aanwezig zijn in 
de job.  

 Mensen kiezen voor jobs die hoog scoren op attractiviteit en waarvan ze 
verwachten dat hun inspanningen tot het verkrijgen van de gewenste job 
zullen leiden.  

 Onderzoek: vrij goed in het voorspellen van job keuze, minder goed in het 
voorspellen van sollicitatiebeslissingen 

 Sommige gebruiken niet-compensatorische screeningfactoren vb. 
Locatie,… ze wijzen dus jobs af die niet aan bepaalde minimum eisen 
voldoen 

- Generalizable decision processing theorie van Soelberg= de initiele screening 
van jobs gebeurt op basis van enkele niet compensatorische kenmerken, pas 
later wordt er info opgezocht over de ‘impliciete favorieten’ 

 Onvoldoende empirisch onderzocht 

3.4.3 Gebaseerd op subjectieve factorentheorie 

Subjectieve factorentheorie = individuen wegen de kenmerken van de organisatie en de job af 
aan hun eigen persoonlijke waarden, behoeften en persoonlijkheid 

- De aantrekkelijkste optie is dan die welke het beste past bij iemands persoonlijke 
kenmerken 

- Deze interactionistische benadering sluit aan bij 2 ruimere theorieen: het ASA-
model en de persoon-omgevingfit-benadering 

 A: attractie, S: selectie, A: attritie: verschillende soorten organisaties 
selecteren, behouden en trekken verschillende soorten mensen aan. 
Mensen worden aangetrokken tot een organisatie die aansluit bij hun 
interesses en persoonlijkheid (attractie). Op gelijksoortige wijze zullen 
medewerkers die ervaren niet goed in hun werkomgeving te passen, de 
organisatie vrijwillig verlaten (attritie) 

 Onderzoek: de persoonlijkheid van managers verschilt meer tussen 
organisaties dan binnen organisaties.  

 Soms is het wel noodzakelijk mensen aan te trekken met ander human 
capital en moet een organisatie soms bewust de ASA-cyclus verbreken 
(homogeneity hypothesis) 

 Persoon-omgeving-fit: sollicitanten voelen zich meer aangetrokken tot 
organisaties en jobs die compatibel zijn met hun eigen persoonlijke 
kenmerken 

 Onderzoek: persoon organisatie fit is zowel als persoon-jobfit positief 
gerelateerd aan aantrekkelijkheid van de organisatie als werkgever, maar 
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dat persoon jobfit belangrijker wordt naarmate het rekruteringsproces 
bevordert.  

 
 

 
Welke van de theorieën worden bevestigd door wetenschappelijk onderzoek? 

- geen duidelijke winnaar 
- zowel percepties, objectieve factoren en verwachtingen omtrent het verkrijgen 

van een job spelen een rol in de aantrekking van sollicitanten 
- Belang van een gepercipieerde fit met de organisatie en de job 

3.5 Uitkomsten van rekrutering 
Rekruteringsuitkomsten:  
Basisdoelstelling rekrutering: het invullen van vacatures. Subdoelstellingen:  

1. Kwantiteit: hoe aantrekkelijker de organisatie is als werkgever, hoe meer sollicitanten 
zich zullen aandienen en hoe groter de kans dat de ideale kandidaat onder hen bevindt. 

2. Kwaliteit: niet enkel de hoeveelheid, maar ook hun kenmerken 
 Deze 2 worden gemeten aan de hand van indicatoren of metrics in elk van de 3 fasen van het 
rekruteringsproces. 
 

- Fase 1: je kan kijken naar het aantal sollicitanten per vacature en de mate waarin 
hun CV blijkt te beantwoorden aan de vacaturevereisten. Vb. Op een jobsite kan  
je bijhouden hoeveel keer er op een vacature wordt geklikt.  

- Fase 2: belangrijk om bij te houden hoeveel en welke kandidaten afhaken tijdens 
het selectieproces of door te kijken naar de score van de kandidaat 

- Fase 3: het aantal aanvaarde jobaanbiedingen en het percentage vervulde 
vacatures, terwijl de eigenschapen van de aangeworven kandidaten hun 
kwaliteit reflecteren. Ook handig om de organisatieattractiviteit te meten, dit 
sluit aan bij employer branding: meer en meer organisaties hechten belang aan 
het imago dat ze uitstralen. Er bestaan zelf verschillende soorten rankings. Vb. 
Great Place to work, employer of the year,…  

3. Eficiëntie: Hoe snel worden de vacatures ingevuld? Hoeveel geld wordt er besteed aan 
het vinden van geschikte kandidaten? 

4. Spillover: de effecten van rekrutering kunnen zich eveneens manifesteren op andere 
domeinen. Vb. Een kandidaat wordt niet goed behandelt en zal daarom geen kleren meer 
kopen van dit merk waarbij hij solliciteerde.  

 alle voorgaande uitkomsten situeren zich voor het moment van de eigenlijke indiensttreding 
(prehire-uitkomsten).  Rekrutering kan echter ook effecten vertonen op lange termijn. 
(posthire-uitkomsten) Vb. Kwantiteit: het aantal mensen die na 3 jaar nog steeds in de 
organisatie werkt bekijken 

Geen universalistisch 
model, het is niet voor 
iedereen het zelfde, het 
hangt af van de 
eigenschappen van het 
individu 
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Kwaliteit: de presentaties van nieuwe werknemers bekijken en gebruiken om te evalueren. Door 
duidelijke doelstellingen te formuleren, gepaste indicatoren te meten (recruitment metrics) en 
systematisch bij te sturen, kan rekrutering evolueren van het ad hoc invullen van vacatures naar 
een strategisch HRM-functie 
 

Effectiviteit rekrutering (les) 

- Traditionele uitkomsten:  
 Kwantiteit & kwaliteit 
 Efficiëntie (“Time to hire”) 
 Korte en lange termijn: Het kan zijn dat je veel mensen kan aanwerven, maar dat 

veel mensen het bedrijf weer gaan verlaten. Je hebt dus het bedrijf op de 
verkeerde manier voorgesteld 

 Imago (“spill over”) 
 “Raakpuntenmodel” van employer branding, het werknemersimago heeft een 
invloed op het productimago 

- Nieuwe uitkomsten 
 Web (Google) analytics 
 Aqcuisition 
 Behavior 
 Conversion 

 Best place to work: er bestaan verschillende soorten beste bedrijven. Vb. In 
Amerika is er een lijst voor het beste bedrijf voor werkende moeders 

 

3.6 Klassieke rekrutering 

3.6.1 Doelgroep 

Rekrutering begint altijd met het identificeren van de doelgroep of de sollicitantenpopulatie: 
de groep waarop de organisatie haar rekruteringsinspanningen richt in de hoop die mensen te 
overtuigen effectief voor een vacature bij de organisatie te solliciteren. Op basis van job en/of 
competentiemodeling komt de organisatie te weten over welke essentiële kenmerken de 
sollicitanten moeten beschikken.  

- Rekrutering moet steeds gericht gebeuren (targeted recruitment) 
- Eerst doelgroepen bepalen, dan doelgroepen aantrekken door een gepaste 

rekruteringsboodschap en rekruteringskanaal te kiezen.  
- Onderzoek: er bestaan belangrijke verschillen tussen de voorkeuren en 

gedragingen van verschillende groepen van werkzoekenden, zoals net 
afgestudeerden, werklozen en werkenden.  

3.6.2 Boodschap 

Kan de attractiviteit sterk beïnvloeden 
Inhoud rekruteringsboodschap: 

- Job-en organisatiekenmerken opnemen die belangrijk zijn voor de doelgroep 
- Meta-analyse: functie-inhoud, de werkomgeving en het imago de grootste 

invloed. Verder hebben ook locatie, salaris, secundaire arbeidsvoorwaarden, 
promotiemogelijkheden en de bekendheid van de organisatie een significant 
effect op de organisatieattractiviteit 

- De boodschap moet ook het juiste profiel omvatten 
- Onderzoek: Barber en Roehling onderzochten de verbale reacties van potentiele 

sollicitanten op diverse hypothetische personeelsadvertenties die varieerden 
qua type en hoeveelheid info. Meer info is aantrekkelijker, specifieke info is beter 
dan vage en unieke info heeft een grotere invloed. 

- De boodschap moet ook realistisch zijn en niet te rooskleurig of te overdreven. 
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 Problematiek van Realistic Job Preview: hoe gunstiger, hoe meer 
aangetrokken sollicitanten. Dit zorgt voor betere uitkomsten op korte 
termijn, maar op lange termijn is er minder job tevredenheid, 
betrokkenheid en prestatie en er is een hogere intentie om te verlopen.  

 Nadeel RJP: het vermindert de organisatieattractiviteit op korte termijn, 
maar het hoeft niet altijd negatief te zijn, het zorgt ervoor dat men een 
betere inschatting kan maken van hun fit met de organisatie 

 Recente studies onderzochten de Expectation Lowering Procedure als 
alternatief voor de RJP.  
RJP: positieve en negatieve info over de job en organisatie.  
ELP: richt zich in het algemeen op onrealistische verwachtingen die 
sollicitanten hebben 
Voordeel: ze kan worden toegepast voor een brede waaier van 
verschillende jobs aangezien ze niet inhoudspecifiek is, er moet niet 
negatief over het bedrijf worden gesproken en de verwachtingen van de 
sollicitanten worden meteen ingelost 

 Een ELP heeft vergelijkbare resultaten als een RJP en leidt tot lagere 
verwachtingen voor aanwerving en tot grotere job satisfactie en minder 
verloop bij nieuwe medewerkers.  
  

 
 

3.6.3 Kanaal 

Waarmee zal men de boodschap communiceren naar 
potentiele sollicitanten? 
Interne en externe rekrutering 

- Enkel een vacature voor in het bedrijf 
=Interne  voordelen 

1. de mensen kennen de organisatie al 
en dan geef je een signaal aan je werknemers dat je 
kan promoveren als je daar blijft werken.  

2. Het is een snelle en goedkope 
oplossing 
 

- Vacature ook buiten het bedrijf, nieuwe 
mensen aantrekken = Externe   
1. Als we enkel in onze eigen pool kijken, dan krijg je inteelt. Als je naar buiten gaat dan 

creëer je  diversiteit en innovatie. Een frisse wind in de organisatie 
2. Als je iemand van je eigen bedrijf gaat promoveren dan komt die persoon zijn plaats 

vrij en dan moet je daar ook nog een oplossing voor vinden 
3. Er is soms gewoon geen goede interne kandidaat, we hebben bijvoorbeeld niet dit 

talent in het bedrijf dus we kunnen niet anders dan extern gaan. 
 

 Je moet eigenlijk voortdurend strategisch gaan werken. Het ene bedrijf wil intern, het andere 
intern. In veel bedrijven wordt dit zowel extern als intern verstuurd 
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Externe rekruteringskanalen: 

- Formele kanalen 
- Informele kanalen 

 
Formele kanalen: 

1. Advertenties: via media, kranten en tijdschriften, radio en televisie 
2. Eigen website en jobsites: vacatures op eigen site plaatsen, of op een gespecialiseerde 

jobsite 
3. Jobbeurzen: job-of banenbeurs 
4. Publieke bemiddelingsdiensten: Vb. VDAB 
5. Uitzendbureaus: tijdelijke arbeidskracht die soms vast mag gaan werken 
6. Wervings- en selectiebureaus: consultancybureaus, selectiebureaus, executive-

searchkantoren en outplacementagentschappen gaan voor een organisatie op zoek naar 
een geschikte kandidaat voor een vacature 

 
7. Eigen personeel: vacature verspreiden onder familie en kennissen = employee referral 
8. Spontane sollicitatie: de kandidaat solliciteert spontaan = walk-in 
9. Wervingsreserve: daarbij wordt de spontane sollicitatie gebruikt om reserves aan te 

leggen 
10. Vroeger personeel: vroegere medewerkers (= rehire) 

 
Niet alle kanalen vallen strikt binnen deze categorieën vb. Campus recruitment = het 
rekruteren op scholen 
Studie: spontane sollicitaties worden het meest gebruikt, daarna het rekruteren uit eigen beheer 
en daarna uitzendkantoren en publieke bemiddeling 
Effectiviteit van de diverse rekruteringskanalen: informele kanalen scoren beter dan formele 
kanalen. Informele kanalen kunnen een positieve invloed uitoefenen op de aantrekkelijkheid 
van de organisatie. 

Effectiviteit meten 
Informeel is beter dan formeel 
Verklaringen: 

- Meer accurate & geloofwaardige informatie 
- Reeds screening door referent 

 
Vier alternatieve verklaringen voor die bevindingen: 



 41 

1. De realistische-informatiehypothese: mensen die via bepaalde kanalen gerekruteerd 
worden beschikken wellicht over meer accurate info over de inhoud van de job. En dit 
laat een vorm van zelfselectie toe. 

2. Individuele-verschillentheorie:  verschillende rekruteringskanalen bereiken 
verschillende typen individuen, wat dan de verschillen in rekruteringsuitkomsten zou 
kunnen verklaren 

3. Mediarijkheid:  rijke media zijn beter geschikt om complexe informatie te 
communiceren en bieden de mogelijkheid tot tweewegscommunicatie, tot het 
overbrengen van verbale en nonverbale signalen, tot een persoonlijke focus en tot 
variatie in de taal.  

4. Credibiliteit: Cable en Turban wijzen op het belang daarvan. Hoe meer credibel of 
geloofwaardig de informatiebron wordt gepercipieerd, hoe groter het effect ervan. 

 
Cable en Turban stellen een alternatieve indeling van externe rekruteringskanalen voor. 
1e dimensie: de mate waarin een informatiebron door de organisatie kan worden gecontroleerd 
vb. Personeelsadvertentie 
 
2e dimensie: weerspiegelt de mate waarin een potentiele sollicitant informatie verwerft over de 
organisatie door persoonlijk zelf een aspect van de organisatie te ervaren (Experientieel) 
versus indirecte informatie via diverse media (informationeel).  

 
 
 
 
 
 
 

3.6.3.1 Personeelsadvertentie 
Wetenschappelijk onderzoek: er zijn een aantal algemene kenmerken: 

 AIDA model 
 Attention 
 Interest 
 Desire 
 Action 
Voorbeelden: grootte, kleur, lettertype, foto’s, humor, logo,… 

 
CASE 1: Vergelijk advertentie A en B 

- Welke was succesvol? B: je bent management accountant. Bij A ben je slechts een 
rechterhand. MAAR! Bij A hadden ze veel meer sollicitanten 

- Welke niet? 
- Waarom? Eigenlijk is management accountant slechts op zijn hoogst de rechterhand. De 

jobtitel komt niet overeen met de functie 
Versie B is opgestuurd in Januari, mensen zijn zodanig druk bezig dan 
Versie A is opgestuurd in Juni 
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Onderzoek personeelsadvertenties: vormelijk en inhoudelijke kenmerken beïnvloeden de 
rekruteringsuitkomsten.  Onervaren werkzoekende laten zich meer afleiden door minder 
relevante kenmerken, de kwaliteit van de inhoudelijke boodschap is het doorslaggevende 
argument voor de meer ervaren werkzoekenden 
 

3.6.3.2 Mond-tot-mondcommunicatie 
= interpersoonlijke communicatie over de organisatie als werkgever of over specifieke jobs die 
gepercipieerd wordt als onafhankelijk van de rekruteringsactiviteiten van de organisatie.  

- Kan ook negatief zijn 
- Er bestaan sites waar mensen hun informatie bundelen  
- Onderzoek: mond-tot-mondcommunicatie kan een sterke invloed hebben op de 

organisatie attractiviteit en die invloed is groter dan het effect van andere 
rekruteringskanalen 

- Negatieve mond-tot-mondcommunicatie heeft een groter effect dan positieve 
- Positieve MTM communicatie wordt vooral verspreid door mensen die een hechte band 

hebben met de sollicitant, je kan vragen om het door te geven aan een vriend of familie 
(refer a friend) 

Grapevine 
- je kan een negatief effect krijgen door World of Mouth: vrienden, familie, stagiairs 
- er doet verschillende info de ronde over een bedrijf 
- Vault en Glass… bevatten informele informatie over het bedrijf, de sfeer,… 

 

3.6.3.3 E-recruitment 
= rekruteren via het internet 

1. vacature sectie op de website van de organisatie of zelf een career- of recruitmentsite 
beginnen 

 onderzoek: het toevoegen van werknemersgetuigenissen (employee 
testimonals) doet de aantrekkelijkheid van een rekruteringssite toenemen en 
een rijker medium oefent ook een positieve invloed uit 

 Online vacatures: algemene jobsites vb. Stepstone, monster 
 Voordeel: goedkoop 
 Nadeel: lagere kwaliteit 

2. online solliciteren 
 ongestructureerd of gestructureerd 
 Applicant Tracking Systeem (ATS): zo kan je iedereen in het rekruterings-en 

selectieproces opvolgen 
3. relationship marketing 
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 een online relatie aanknopen met veelbelovende potentiele sollicitanten, 
(Candidate relationship management, CRM) 

 onderzoek: zowel de inhoud, als de esthetiek en de functionaliteit van 
rekruterings-en jobsites hun effectiviteit bepaalt 

3.6.3.4 Sociale netwerksites 
Vb. Facebook, LinkedIn, twitter,… 

- Onderzoek: zowel sollicitanten als organisaties gebruiken sociale media, maar beide 
geven aan de meer professioneel gerichte sociale media liever te gebruiken 

- Sociale media wordt ook gebruikt om een backgroundcheck uit te voeren over de 
kandidaten 

- Onderzoek: beoordeelaars zijn in staat om betrouwbare en accurate beslissingen te 
trekken over persoonlijkheid, intelligentie en functieprestatie 

3.6.4 Timing 

= Het moment waarop een bepaalde rekruteringsactiviteit wordt uitgevoerd.  
1. werving op laatste jaar studenten is effectiever voor of na een examenperiode dan 

tijdens, beter niet in januari zoeken naar financiële profielen 
 Onderzoek: organisaties die later beginnen met het rekruteren van laatste jaar 

studenten, hadden minder sollicitanten en van mindere kwaliteit 
2. De fasen moeten snel op elkaar volgen, zo zijn ze niet geneigd ergens anders ook te gaan 

solliciteren 
 Onderzoek: vertragingen zorgen ervoor dat sollicitanten daar negatieve zaken uit 

afleiden voor zichzelf en de ‘beste’ kandidaten schrijven deze vertragingen toe 
aan de incompetentie van de organisatie. Tijdig respons heeft een positieve 
invloed op de organisatieattractiviteit 

3. voordeel om als 1e een job aan te bieden 
 Onderzoek: men neemt vroegere jobaanbiedingen sneller aan dan een latere 
 Sommige organisaties rekruteren anticyclisch: men rekruteert tijdens een 

periode van recessie omdat er dan meer en betere kandidaten beschikbaar zijn 
op de arbeidsmarkt 

 Dit wordt bevestigd door onderzoek 
4. Strategische personeelsplanning 

= het continu voorbereiden, vormgeven en implementeren van beleid rondom de 
instroom, doorstroom en uitstroom van personeel, waardoor de personen met de juiste  
kwaliteiten, kosten en flexibiliteit op de juiste momenten aanwezig zijn op de juiste 
plaats in de organisatie, om de activiteiten uit te kunnen voeren die nodig zijn om de 
strategische doelen te behalen. Zo voorspellen ze de toekomstige kwalitatieve en 
kwantitatieve behoeften. Door proactief te rekruteren, is er voldoende tijd om een goede 
personeelsstrategie uit te werken en komt de continuïteit van de organisatie niet in het 
gedrang. 
  

3.6.5 Rekruteerders 

De attractiviteit van de organisatie kan eveneens bepaald worden door de kenmerken en het 
gedrag van de leden van de organisatie met we ze in contact komen. = de rekruteerders 
 
Verschillende verklaringen voor het effect van verschillende typen rekruteerders op de 
organisatieattractiviteit. 
 

1. Bepaalde rekruteerders hebben een grotere informatiewaarde dan andere, ze geven 
meer info, meer concrete en specifieke info of meer realistische informatie. 

2. De credibiliteit van de rekruteerder diens effecten op de organisatieattractiviteit sterk 
beïnvloedt. 
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 De toekomstige leidinggevenden of collega’s hebben een grotere informatiewaarde dan 
personen van de HR-dienst. De 1e staan namelijk in direct contact met de te vervullen functie.  

3. de sollicitant percipieert de kenmerken en het gedrag van de rekruteerder als een 
signaal voor onbekende organisatiekenmerken (zie signaaltheorie) 

 Onderzoek: de rekruteerder kan invloed hebben op het aantrekken van 
sollicitanten, maar niet onder alle omstandigheden. De invloed van de 
rekruteerder is groter naarmate de sollicitant over minder informatie beschikt 

 Meta-analyse van Chapman: effecten van demografische kenmerken van de 
rekruteerder zijn verwaarloosbaar, maar de gedragingen kunnen wel significant 
zijn. Er is bewijs voor de signaalhypothese  

 
CASE 2: Wat heeft mevrouw Bats verkeerd gedaan? 

- Misschien heeft ze de doelgroep verkeerd benadert. Rekrutering wordt steeds meer 
marketing 

- Ze moet misschien naar de mensen toegaan, ze kan stagiaires aannemen die zich dan 
kunnen inwerken in de functie 

- Hoeveel zou dit kosten? 7500 tot 12500 euro in krant 
- Wat liep mis? 

 Ze benadert slechts via 1 kanaal, dus communicatie loopt mis 
 Ze richt zich op de traditionele populatie vb. Cisco gaat aan de IT boeken staan en  

spreken dan mensen aan. Dit is niet traditioneel 
 Algemeen: ze is veel te reactief, ze is te afwachtend, moderne rekrutering is 

strategisch 
 

3.7 Employer branding 
= Interne en externe promotie van een duidelijke beeld van datgene dat organisatie als 
werkgever aantrekkelijk en verschillend maakt. De uitverkoren werkgever zijn (employer of 
choice) 
Terminologie: 
Employer brand marketing, employer marketing, job marketing, HR marketing 
Inernal versus external branding 
 
Metafoor: 
Sollicitanten = Consumenten 
Jobs  =  Producenten 
Imago  = Merk 
Het resultaat is dat organisaties met een sterk merkimago of employer brand verkozen worden 
boven organisaties met een zwak of negatief imago als werkgever. Dit wordt bevestigd door de 
meta-analyse van Chapman, waarin het werkgeversimago, bestaande uit de percepties van 
individuen omtrent de kenmerkende, centrale en onderscheidende eigenschappen van de 
organisatie als werkgever duidelijk naar voren komt als een belangrijke determinant van 
organisatieattractiviteit. 
 

 Onderzoek: werknemersattitudes bij ondernemingen in de top 100 van beste 
werkgevers, positiever en stabieler zijn dan die van een gematchte steekproef van 
bedrijven 

Employer brand 
- Instrumenteel/functioneel: 

 Voordelen, doelen bereiken 
 Loon, promotie, locatie 

- Symbolisch/ expressief 
 Uitdrukken persoonlijke & sociale identiteit 



 45 

 Vb. Prestige, innovativiteit 
- Brand equity 

 Incrementele waarde van een bepaald merk 
 Unique selling proposition/ Employer va… proposition 

- Doel 
 Bekendheid: men wil bekender worden 
 Attractiviteit: Mensen aantrekken 
 Onderscheid met de concurrentie 

- Sponsorships 
 
Employer branding vormt daarbij een techniek om als organisatie een aantrekkelijk 
werkgeversimago op te bouwen en een band te creëren tussen werkgever en het talent dat die 
werkgever wil rekruteren en behouden. 
Verschillende aspecten: 

- Concept ontwikkelen die je wil aanbieden aan je medewerkers  Value proposition 
- Het extern marketen van de centrale boodschap  external branding: het creëren of 

wijzigen van de reële imagopercepties van de beoogde doelgroepen 
 Onderzoek: mond-tot-mondcommunicatie, advertenties, 

werknemersgetuigenissen en bedrijfsbezoeken hebben een significante invloed 
op het imago van de organisatie als werkgever, ook rijkere media helpt 

- Het binnen de onderneming waarmaken van het centrale concept  internal branding 
- Employer branding moet aanwezig zijn in elk aspect van de werkervaring 
- Dit wordt duidelijk gemaakt aan de hand van het raakpuntenmodel 

 Employer brand moet aanwezig zijn in de dagdagelijkse gedragingen van de 
medewerkers en in overeenstemming zijn met de kernwaarden en –
competenties van de organisatie 

 Ook alle HR-domeinen moeten daarmee overeenstemmen 
 Je moet dit op geregelde tijdstippen in kaart brengen en af en toe ook eens het 

imago van de concurrentie checken 
 
 
 
 

- Onderzoek: het blijkt te werken zo’n 
instrumenteel-symbolisch raamwerk bij 
het uitvoeren van een imagoaudit. 

 Volgens dat 
raamwerk bestaat het werkgeversimago uit 
instrumentele dimensies, die verwijzen naar 
concrete en objectieve kenmerken van de 
job en organisatie, zowel als uit symbolische 
betekenissen of de afleidingen die 
individuen maken omtrent subjectieve en 
abstracte eigenschappen van de organisatie 
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1. Een goed inzicht in het huidige imago en dat van de concurrentie een noodzakelijke 
voorwaarde om een waardevolle value proposition te kunnen ontwikkelen. De focus 
moet daarbij liggen op de eigenschappen die de organisatie als werkgever aantrekkelijk 
maken voor potentiële zowel als huidige medewerkers en die haar onderscheiden van 
andere werkgevers.  

2. Onmogelijk om doeltreffende communicatie- en managementstrategieën te ontwikkelen 
zonder eerst een goed beeld te hebben van de huidige imagopercepties van (potentiële) 
sollicitanten en medewerkers. Slechts op basis van een grondige imagoaudit verwerven 
we inzicht in de discrepanties tussen het huidige en het gewenste imago en kunnen we 
gericht acties ondernemen om het employer brand intern en extern waar te maken.  

3. De laatste jaren zijn er veel voorbeelden van organisaties die ofwel bestaande percepties 
over hun employer brand proberen te ontkrachten (unbranding) of aan te passen 
(rebranding). 

  

3.8 Alternatieve sollicitantenpopulatie 
Een 3e strategie die de organisatie kan aanwenden in de context van rekrutering is zich richten 
op een andere sollicitantenpopulatie 
 

3.8.1 Diverse sollicitantenpopulatie 

Stereotypen en discriminatie bijvoorbeeld kunnen een alternatieve verklaring bieden voor 
enkele van de gezochte kenmerken. Meer diversiteit kan belangrijke gevolgen hebben voor de 
rekruteringsuitkomsten. 

1. het niet uitsluiten van mensen op basis van geslacht, leeftijd, seksuele voorkeur, 
nationaliteit, religie of handicap zorgt ervoor dat je meer sollicitanten kunt aantrekken 
(kwantiteit), maar ook invloed op de kwaliteit en op de efficiëntie. Het klantenbestand 
wordt ook groter en de klantentrouw stijgt (spillover) 

 Onderzoek: diversiteit kan een positieve invloed hebben op de 
groepsprestatie 

2. De rekruteringsactiviteiten moeten ook worden aangepast: ze moeten worden gericht op 
de doelgroep en zeker op vlak van kanaal 

 Men moet dus een aantal  assertieve impressiemanagementtechnieken 
gebruiken 
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 Met die impressiemanagementtechnieken probeer je op een proactieve 
manier de waarde die de organisatie hecht aan diversiteit over te brengen 
aan de doelgroep 

 Diversiteit tonen want zwarte werkzoekenden zullen zich sneller 
aangetrokken voelen bij een advertentie met een blanke en een zwarte 
werknemer 

 Er zijn 4 types van diversiteitsbeleid die organisaties kunnen toepassen 
1. Gelijke kansen beleid: iedereen gelijke kansen 
2. Kansenbevorderend beleid: trainingsprogramma’s organiseren 
3. Tiebreakbeleid: gelijke kwalificatie 
4. Quotabeleid: er wordt een quota gegeven 

 Meta-analyse: leden van de doelgroep staan positiever tegenover 
een diversiteitsbeleid dan van de  niet-doelgroep 

3. nog een ander aantal assertieve tactieken om de aantrekkelijkheid te verhogen voor die 
bepaalde doelgroep 

- Rekruteren via kanalen die specifiek gericht zijn op de beoogde doelgroepen 
- Successen met betrekking tot diversiteit beklemtonen 
- Maatschappelijk verantwoord ondernemen met betrekking tot diversiteit 

onderstreept de organisatie de waarde die ze hecht aan diversiteit 
- Rekruteerder gebruiken die zelf lid is van de doelgroep 

 
Wanneer een bedrijf in het verleden aan discriminatie heeft gedaan, kan het gebruik van 
defensieve impressiemanagementtactieken nodig zijn. Die zijn reactief in plaats van 
proactief. Het bedrijf geeft dan aan in een andere koers te varen.  

3.8.2 Minder gekwalificeerde sollicitantenpopulatie 

 Vb. Informatici die een bepaalde programmeertaal moeten kunnen. Je kiest ervoor om 
vers afgestudeerden te nemen en die dan een opleiding bij geven 

- 2 overwegingen spelen daarbij een rol: 
 afwegen welke vaardigheden en kennis werkelijk vereist zijn voor 

een bepaalde functie. soms is het niet echt nodig om 3 talig te zijn 
ook al vraagt men daarachter 

 Welke competenties kunnen eenvoudig worden verworven door 
training en welke moet hij of zij al hebben 

3.9 Arbeidsvoorwaarden 
De 4e strategie is de arbeidsvoorwaarden aanpassen, een hoger loon, meer vakantiedagen, 
meer maaltijdcheques,… 

- Aangezien de specifieke kenmerken van de job en de organisatie een centrale rol spelen 
in de fitpercepties en attractie van sollicitanten, kan het wijzigen van die kenmerken een 
bijzonder krachtige strategie zijn om de organisatieattractiviteit te verhogen. 

- Dit brengt veel met zich mee, de kosten kunnen hoog oplopen en niet iedereen wil 
verandering 
 deze veranderingen kunnen erg nuttig zijn met het oog op de rekrutering, maar moet 
weloverwogen zijn. 
 

Verschillende overwegingen die een rol kunnen spelen bij de wijziging van de 
arbeidsvoorwaarden 
 

1) Enkel de zaken wijzigen waarvan er aangetoond is dat ze invloed hebben op de 
attractiviteit van de doelgroep. Vb. Werkomgeving, imago, salaris, locatie, voordelen,… 

2) Bepaalde factoren zijn gemakkelijker te wijzigen dan andere vb. Gemakkelijker een 
crèche in de organisatie te brengen dan de locatie te wijzigen 

3) Concurrentie kan bepaalde arbeidsvoorwaarden sneller kopiëren dan andere 
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4) Het is niet omdat een organisatie bijvoorbeeld flexibele werktijden invoert, dat 
sollicitanten zich automatisch meer aangetrokken voelen tot die organisatie. Ze moeten 
de wijzigingen kunnen percipiëren.  Een imagoaudit is geschikt om zo’n soort 
discrepanties aan het licht te brengen 

 

3.10 Strategiekeuze 
Je moet elke openstaande vacature niet per se invullen door een nieuwe werknemer. Je kan er 
ook voor kiezen om de functie te elimineren, te outsourcen, of in te vullen met interimpersoneel 
of het te verdelen onder je huidige medewerkers en dit kan zorgen voor een verrijking van de 
job.  
 
SAMENVATTING: 

 
In dit hoofdstuk hebben we 4 strategieën besproken die en organisatie kan gebruiken om haar 
aantrekkelijkheid te vergroten: 

1. Klassieke rekrutering aanpassen: lage kosten en lage risico’s, maar lage impact 
2. Employer branding: hogere kosten en hogere risico’s, maar grotere impact 
3. Alternatieve sollicitantenpopulatie: hogere kosten en hogere risico’s, maar grotere 

impact 
4. Arbeidsvoorwaarden wijzigen: hogere kosten en hogere risico’s, maar grotere impact 

Je kan de strategieën ook combineren: vb. Employer branding en wijziging arbeidsvoorwaarden 
want die vormen een belangrijk onderdeel van de rekruteringsboodschap 
 

- Bij de keuze voor een geschikte strategie moet je rekening houden met een aantal 
beïnvloedende factoren zoals de arbeidsmarkt, functiekenmerken, 
organisatiekenmerken, fase van het rekruteringsproces en wettelijke overwegingen 

- Ook is belangrijk om de impact van de wijzigingen te evalueren en in kaart te brengen 

3.11 Trends 

3.11.1 ‘Strange’ rekruteringsmethodes 

 je onderscheiden van de rest, door gebruik te maken van een unieke, ongewone of strange 
rekruteringsmethode kan je een competitief voordeel bieden.  

- Onderzoek: Cromheecke: een ongewoon kanaal (vb. Postkaart) zorgde voor meer en 
hoger opgeleide sollicitanten dan een veelvuldig gebruikt kanaal 

- Vb. Google wou ingenieurs en deed dit via een moeilijk algoritme langs de autosnelweg 
 Men maakt ook soms gebruik van recruitment games: ze vallen op, gelden als realistic job 
preview en toetsen de vaardigheden en kennis van de sollicitanten 
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3.11.2 Personalisatie 

Rekrutering moet altijd targeted gebeuren en op basis van grondige kennis over de doelgroep, 
maar men kan nog een stap verder gaan en rekruteringsactiviteiten afstemmen op individuele 
kenmerken en voorkeuren van sollicitanten  
= Personalisatie 
 
2 vormen:  

- Personalisatie op grond van fitinformatie: op maat gemaakte info wordt verstrekt 
over de objectieve fit tussen de potentiele sollicitant en de organisatie en de job vb. 
Vragenlijst over persoonlijke kenmerken, die kenmerken worden dan vergeleken  met de 
kenmerken van de organisatie en de scores worden berekend en daarna krijg je 
feedback. 

- Configurele personalisatie: de weergave van informatie over de organisatie  en de job 
worden aangepast aan de individuele voorkeuren van de potentiele sollicitant.  

- Onderzoek: beide worden bevestigd. Een vacature met gepersonaliseerde info wordt 
langer bekeken en beter onthouden 

3.11.3 Oudere sollicitanten aantrekken 

- Het aanbieden en vermelden van flexibele werkregelingen, goede secundaire 
arbeidsvoorwaarden, een ondersteunende, respecterende en rechtvaardige 
werkomgeving, uitdagende taken met hoge autonomie, ontwikkelingsmogelijkheden, 
lage fysieke belasting en werkzekerheid kunnen de aantrekkingskracht van de job 
vergroten.  

- Adverteren in kranten en tijdschriften en op websites die gericht zijn op een ouder 
publiek of een uitzendbureau zoeken.  
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4 Selectie en assessment  
Relevantie:  

 

4.1 Inleiding  
ABC-model:  

 Acquisitie: wie bekijkt mijn website  waar moet ik het meest in investeren?  
 Behavior: wat doen mensen op mijn website? Vb. is mijn filmpje wel interessant? 
 Conversion: Doen mensen wel wat we willen? Vb. sollicitanten.  

Drie fasen van het klassiek selectiemodel:  
1. In kaart brengen van kenmerken v/e functie. Resultaat: functiebeschrijving en 

competentieanalyse.  
2. Selectietechnieken inzetten om de individuele kenmerken v/d kandidaten te 

meten.  
3. Informatie over persoon vergelijken met kritische functievereisten (geschiktheid 

kandidaat).  
Model van Binning & Barrett (1989) :  

 
Criteriumdomein = de werkprestatie (job 
performance) die we willen voorspellen. 
Dit bevat alle gedragingen en 
uitkomsten die samen de waarde v/d 
persoon voor de organisatie uitmaken.  
 
Criteriummaat = meten van waarde v/d 
persoon voor de organisatie (niet 
rechtstreeks waarneembaar) a.d.h.v. 
indicatoren (vb.: oordeel 
leidinggevende, salarisgroei, promoties).  
 
Door analyse van criteriumdomein 
worden selectieconstructen 
(predictorconstructen) gespecificeerd 
die de criteria kunnen voorspellen.  
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Constructen zijn opnieuw niet rechtstreeks waarneembaar, maar slechts te meten via 
selectietechnieken (selectie instrument/predictorinstrument). 
Criterium domein en criterium maat  alles wat te maken heeft met de organisatie. 
Predictorconstruct (selectieconstruct) en predictor instrument  alles wat met selectie 
te maken heeft.  
 
P.C.         C.D.   = competentieprofiel 
 
P.I.         C.M.  = Predictieve validiteit 
 
C.D.         C.M.    = Relevantie 
 

4.2 Criteriumdomein: wat is functieprestatie?  
Wat is goed presteren? Meest grootschalige studie, Project A (Campbell et al., 1993): 
analyse van groot aantal (militaire) functies.  
Uiteindelijk  acht brede factoren v/h prestatiedomein (job performance) over 
functies, organisaties en sectoren heen:  

1. Functiespecifieke taakbekwaamheid: mate waarin persoon de kerntaken of 
technische taken kan uitvoeren die in de functie centraal staan en die duidelijk 
verschillen van andere functies.  

2. Communicatie: bekwaamheid van persoon om te kunnen communiceren, 
onafhankelijk van inhoud communicatie. 

3. Initiatief, doorzettingsvermogen en inspanning bij het uitvoeren en afwerken van 
taken.  

4. Bevordering van teamprestaties vb.: anderen helpen, rolmodel zijn.  
5. Organisatie van teamprestaties vb.: planning en verdeling werklast.  
6. Leiderschap en supervisie (omvat ook coaching en empowerment).  
7. Management en beheer: organisatie v/d opdrachten van directe medewerkers.  
8. Antiproductief gedrag: intentioneel vermijden van gedragingen die negatieve 

gevolgen kunnen hebben voor de organisaties, zoals overtredingen van 
procedures of diefstal.  

 
Acht factoren indelen in drie grote gedragsgebieden:  

1. Taakgedrag (taks performance): gedrag dat verband houdt met het volbrengen 
van de taken en verantwoordelijkheden die geassocieerd zijn met een bepaalde 
functie  (verwijzing naar de functiespecifieke bekwaamheden van Campbell). 
Twee  kenmerken essentieel:  
 Activiteiten moeten formeel worden erkend als elementen v/d functie.  
 Activiteiten moeten bijdragen tot de technische kern v/d onderneming (vb. 

productie, serviceverlening of verkoop).  
2. Contextueel gedrag (contextual performance): bevordering v/h sociale klimaat en 

psychologische sfeer v/d organisatie (synoniem: extra-rolgedrag). Bevat 5 brede 
clusters:  

I. Altruïsme vb. collega’s helpen. 
II. Consciëntieus gedrag (vb. netheid, stiptheid)  

III. Sportmanship = behouden v/e positieve attitude. Mensen met lage 
sportmanship vinden bijvoorbeeld altijd iets verkeerds à/d manier waarop 
de onderneming functioneert. 
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IV. Hoffelijkheid = informeren van leidinggevenden en medewerkers.  
V. Burgerzin = verantwoordelijke participatie i/h politieke leven v/d 

organisatie (vb. bijwonen v. vergaderingen, lezen van interne mails, enz.)  
3. Antiproductief gedrag (counterproductive performance): elk intentioneel gedrag 

v/e lid v/d organisatie dat door de organisatie wordt beschouwd als tegengesteld 
aan de doelstellingen v/d organisatie (‘the dark side’).  Kan variëren naargelang 
de ernst v/h gedrag (triviaal tot ernstig) en de entiteit op wie het gericht is 
(organisatie vs. interpersoonlijk) (Robinson & Bennet, 1995).  

 Overzicht van antiproductieve gedragingen:  
 Diefstal 
 Vernietiging van eigendom 
 Misbruik van informatie  
 Misbruik van tijd en middelen (vb. persoonlijke dingen op het werk 

afhandelen) 
 Onveilig gedrag  
 Afwezigheid op het werk  
 Werk van lage kwaliteit afleveren  
 Alcoholgebruik 
 Druggebruik 
 Ongepast woordgebruik  
 Ongepaste fysieke acties  

4.3 Criteriummaten: Hoe meten we functieprestatie?  
We moeten ondubbelzinnige maatstaf voor het slagen i/d functie vastleggen  moeilijk: 

 Redenen waarom iemand slaagt zijn niet altijd duidelijk te definiëren. 
 Slagen is geen dichotoom gegeven (goed slagen, middelmatig goed, net geslaagd).  
 Criteria vastleggen = arbitrair  beleidsbeslissing voor de leidinggevenden v/e 

organisatie.  
 Prestatiecriteria kunnen na verloop van tijd veranderen (dynamische criteria).  

Criteriummaat = observeerbaar  criteriumdomein 
 
Twee grote groepen :  

1. Objectieve criteriummaten: beschikbaar door HRIS (HR-informatiesystemen) 
 Productiegegevens: prestaties per tijdseenheid, verkochte eenheden, salaris 

op basis van commissie of stukloon, gegevens over de kwaliteit v/d productie 
(vb. kosten mislukt werk, hoeveelheid afval,…).  
Nadelen:  
 Weinig gezegd over de gevraagde competenties (vb. secretaresse kan een 

grote hoeveelheid telefoontjes doen op een dag, maar in welke mate is ze 
ook klantvriendelijk?)  belang van eveneens steunen op  
functiebeschrijvingen, competentieanalyses, 
verantwoordelijkheidsbepalingen en doelstellingen. 
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 Contaminatie: criteriummaat factoren opgenomen die buiten de controle 
v/d beoordeelde persoon valt vb.: stijging in verkoopcijfers door 
verandering in economie.  

 Relevantie: een deel van wat we willen weten (domein) zit in onze maat.  
 Deficiënte criteria: omvatten de essentiële aspecten v/d functie niet.  

 Personeelsgegevens: verloop van personeel, overplaatsingen en mutaties, 
trainingstijd en bevordering. 

 Voorbeeld medisch afgevaarde:  
 Hoeveel producten kopen artsen van hem? Kan gecontamineerd zijn 

(macht). 
 Was persoon vriendelijk? Kan deficiënt zijn  persoon kan heel 

vriendelijk zijn, maar toch niet verkopen. 
2. Subjectieve criteriummaten: beoordelingen v/d manier waarop personeelsleden 

presteren. 
Beide groepen zijn met elkaar gecorreleerd en vullen elkaar dus aan. Daarom 
verzamelen we zowel objectieve als subjectieve criteriumgegevens.  
 
Case: magazijnarbeiders: herstructurering van MLE door Direct Delivery to Dealer-
project (geen nationale verdeler, alles bij garagist). Selectieprocedure van nieuwe 
magazijnarbeiders:  

 Bord op N16 om mensen uit omgeving aan te trekken  
 Geïnteresseerde kandidaten ontvangen met sollicitatieformulier 
 Screening op grond van sollicitatieformulier  
 Selectiedagen  

Hoe zou je de selectiedagen invullen en de selectie aanpakken? En welke 
predictorinstrumenten zou je inzetten?  
 Altijd getrapte selectie:  

1. Uitselecteren op grond van grote zaken zoals heftruk diploma  = praktische 
constraints: altijd eerst, zorgt voor onmiddellijk uitselecteren en dalen van de 
kostprijs.  

2. Vragenlijsten rond consciëntieusheid 
Keuze maken tussen instrumentgedreven en constructgedreven model :  

 Instrumentgedreven selectie: CV  Persoonlijkheidsvragenlijst  interview  
AC oefening  

 Constructgedreven selectie: vb. meten van teamwork  
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4.4 Selectieconstructen: Welke kenmerken zijn voorspellers?  
Waarmee voorspellen we (instrumenten/tools)?  
Conceptueel is er slechts een beperkt aantal constructen dat we kunnen gebruiken om 
voorspellingen te doen. We kunnen wel constructen via diverse selectietechnieken 
meten.  

4.4.1 Algemene mentale vaardigheid  

Cognitieve mogelijkheden karakteriseren als een enkele algemene factor (Spearman, 
1930) of als meervoudige afzonderlijke factoren (Thurstone, 1938).  Algemene 
intelligentiefactor (g) bevat datgene wat gemeenschappelijk is aan diverse 
intelligentietests. Op die manier geeft hij latente of hypothetische individuele verschillen 
weer die manifest zijn wanneer individuen taken uitvoeren die te maken hebben met de 
actieve manipulatie van informatie. Specifieke intelligentiefactoren (s) zijn eigen aan een 
bepaalde test.  
 
Jensen: hiërarchische conceptualisatie v/d onderliggende structuur van intelligentie 
waarbij we vanboven een algemene intelligentiefactor hebben (g) en vanonder de 
specifieke factoren (s).  
Vb. driestratum theorie van Carroll  structuur van intelligentie die bestaat uit  drie 
niveaus van specificiteit: algemeen, breed en nauw.  
 

4.4.2 Kennis en ervaring 

Kennis = een specifieke verworvenheid, het resultaat van datgene wat het individu met 
zijn capaciteiten heeft gedaan.  

 Declaratieve kennis = weet hebben van specifieke feiten, principes of relaties 
tussen die feiten en principes.  

 Procedurele kennis = weten hoe je dingen moet doen.  
 Algemene kennis (ingedeeld naargelang het genoten onderwijs).  
 Specifieke kennis = betrekking op specifieke ervaringsgebieden  of voor 

beroepen kenmerkende opgaven.  
 Restcategorie = uitoefening van bepaalde beroepen of uit bijzondere 

levensomstandigheden  vb.: administratieve vaardigheden, rijvaardigheden, 
vreemde talen, enz.  

 
Tesluk & Jacobs (1998): taxonomie over werkervaring  drie componenten 
onderliggend:  

1. Kwantitatieve component = duur van de ervaring (vb. anciënniteit) en 
hoeveelheid ervaringen (vb. aantal uitgeoefende jobs). 

2. Kwalitatieve component = aard van de ervaring (vb. complexiteit v/d 
uitgeoefende job). 
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3. Interactiecomponent = belang van densiteit en intensiteit (vb. uitdagende 
situaties vs. routineus werk).  Timing van deze situaties speelt hierbij ook een 
belangrijke rol (wanneer in de loopbaan?).  

Elk van deze componenten is meetbaar op vijf verschillende niveaus:  
1. Taak  
2. Job 
3. Team 
4. Organisatie 
5. Beroep 

4.4.3 Persoonlijkheid en motivatie 

Pas laatste decennia consensus dat persoonlijkheidsfactoren terug gebracht kunnen 
worden tot vijf onderliggende factoren (Big Five, Costa & McRae):  

1. Extraversie omvat vlotheid in de omgang, dominantie, ambitie, positieve 
emotionaliteit en het zoeken van prikkels. 

2. Vriendelijkheid omvat samenwerking, vertrouwen, meegaandheid en aange-
naamheid. 

3. Emotionele stabiliteit wordt gedefinieerd door een gebrek aan angst, vijandig-
heid, depressie en twijfels over de eigen persoon. 

4. Consciëntieusheid kunnen we associëren met betrouwbaarheid, prestatiege-
richtheid, zorgvuldigheid en planmatigheid. 

5. Openheid wordt gekenmerkt door intellect, creativiteit, ongedwongenheid, 
vrijheid en breeddenkendheid 

Dit model is bruikbaar voor verschillende persoonlijkheidsvragenlijsten, beoordelingen 
en in de meeste culturen. Stabiliteit van de factoren is bevredigend.  

4.4.4 Emotionele intelligentie 

Trek- of mixed model van emotionele intelligentie:  
 Gebaseerd op volgende definitie: “Een combinatie van niet-cognitieve 

vaardigheden en persoonlijkheidstrekken die je kunt meten via zelfrapportage.” 
(Goleman, 1995) 

 Eigen definitie in model: “Een reeks van non-cognitieve vermogens, competenties 
en vaardigheden die iemands kans van slagen en het tegemoet treden van eisen 
en druk vanuit de omgeving beïnvloeden.” (Bar-on, 1997)  

 Wetenschappelijk onderzoek  sceptisch! Sterke overlap met 
persoonlijkheidsfactoren.  

 
Ability-model van emotionele intelligentie (Cherniss, 2010)  

 Combinatie van emotionele vaardigheden:  
 Het vermogen om eigen emoties en die van anderen te herkennen.  
 Het vermogen om die emoties onderling te kunnen onderscheiden.  
 Het vermogen om die informatie te gebruiken om eigen denken te leiden.  
 Het vermogen om die informatie te gebruiken om het eigen handelen te 

leiden.  
 Recent aanvaardde definitie: “de vaardigheid om emoties te herkennen, uit te 

drukken, te gebruiken in denkprocessen en te reguleren in zichzelf en anderen.” 
(Mayer, 2000) 
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4.4.5 Belangstelling 

Gebied van belangstelling lange tijd gedomineerd door terminologische verwarring en 
empirisme, zodat het niet duidelijk was wat de onderliggende dimensies van interesse 
zijn.  
Nu een uniform theoretisch kader; het RIASOC-model (Holland, 1985):  

 Het realistische menstype werkt graag met dingen, gereedschap, machines, 
planten en dieren. Hij heeft een goed technisch inzicht, is handig en vindt het 
prettig zich lichamelijk in te spannen. In zijn optreden is hij praktisch en 
doortastend. We vinden het realistische menstype in beroepen zoals 
automonteur, bouwkundig opzichter, landbouwer, elektricien en 
vliegtuigmonteur. 

 Het intellectuele menstype houdt van studeren en nadenken. Hij onderzoekt graag 
dingen. Hij kan logisch denken en is meestal goed in wis- en natuurkunde. Zijn 
optreden is verstandelijk, kritisch en nieuwsgierig. Het intellectuele menstype 
treffen we aan in beroepen zoals bioloog, chemicus, natuurkundige, medisch 
specialist en geoloog. 

 Het artistieke menstype is het liefst bezig met creatieve en kunstzinnige 
werkzaamheden. Hij bezit een rijke fantasie en kan die vorm geven in beel-dende 
kunst, literatuur of muziek. In zijn gedrag is hij gevoelig, origineel en 
individualistisch. Het artistieke menstype komen we tegen in beroepen zoals 
componist, musicus, kunstschilder, binnenhuisarchitect, toneelspeler en 
schrijver. 

 Het sociale menstype werkt graag met mensen, zoals in de dienst- en 
hulpverlening en in het onderwijs. Hij heeft goede contactuele vaardigheden, kan 
goed luisteren en weet eigen gedachten en gevoelens goed onder woorden te 
brengen. In zijn optreden is hij tactvol, zorgzaam en sterk op de ander gericht. 
Het sociale menstype vinden we in beroepen zoals leraar, maatschap-pelijk 
werker, psychotherapeut, logopedist en sociaal raadsman. 

 Het ondernemende menstype houdt van werkzaamheden in de handel, de politiek 
of het bestuur. Hij kan goed leidinggeven en organiseren. Ook kan hij anderen 
gemakkelijk van iets overtuigen. Zijn optreden is actief, zelfverzekerd en 
overheersend. In de volgende beroepen komen we het ondernemende menstype 
vaak tegen: verkoper, bedrijfsleider, tv-program-maleider en bankdirecteur. 

 Het conventionele menstype is het liefst met administratieve werkzaamheden 
bezig. Hij weet graag waar hij aan toe is en houdt van regelmaat. Hij bezit 
kantoorvaardigheden, kan zeer nauwkeurig werken en kent de regels. Zijn 
gedrag is correct en betrouwbaar. Het conventionele menstype vinden we in 
beroepen zoals boekhouder, secretaresse, belastingdeskundige, bankemployé en 
calculator. 

Idealiter is er een fit tussen de omgeving en het individu.  
 
Tracey & Rounds (1996): RIASOC kan worden gerepresenteerd door twee 
hogereordefactoren, nl.: mensen/dingen en gegevens/ideeën.  
 

4.4.6 Fit tussen persoon en organisatie  

Kristof (1996) : person-organisation fit (p-o fit) :  
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 Supplementary fit : relatie tussen kenmerken v/d organisatie (vb. 
organisatiecultuur) en kenmerken v/h individu (vb. waarden). Stijl van individu 
moet overeenkomen met de stijl van de organisatie.  

 Complementary fit : mate waarin de organisatie en het individu behoeften hebben 
die door de andere partij worden vervuld.   

P-O fit is een overkoepelend begrip en omvat bijvoorbeeld:  
 Person-job fit  
 Person-team fit 
 Person-supervisor fit 

Deze conceptualisatie (fit tussen persoon en organisatie) heeft waarde voor HRM  
positieve effecten werden gevonden op attractiviteit, verloop, tevredenheid, enz.)  

4.4.7 Psychomotorische vaardigheden  

Taxonomie die alle variaties samenvat en daardoor belangrijke structurele elementen 
identificeert die ten grondslag liggen aan fysieke taken (Fleishman, 1964). Resultaat: 
taxonomie met twee categorieën nl. psychomotorische dimensies en dimensies van 
lichamelijke conditie.  
Psychomotorisch:  

 Keuzereactietijd 
 Reactietijd 
 Bewegingssnelheid van ledematen 
 Bewegingssnelheid van vingers en pols 
 Vingervaardigheid 
 Handvaardigheid 
 Snelheidsbeheersing 
 Nauwkeurigheid 
 Coördinatie van ledematen 
 Vastheid van arm en hand 

Lichamelijke conditie:  
 Statische kracht: de maximale kracht die voor een korte periode kan worden 

uitgeoefend. 
 Dynamische kracht: de kracht die continu of herhaaldelijk kan worden 

uitgeoefend (bij het bewegen van het eigen lichaam). 
 Explosieve kracht: het vermogen energie te verzamelen en ineens te ontladen 

(bijvoorbeeld in een sprint). 
 Rompkracht 
 Mate van buigzaamheid 
 Dynamische flexibiliteit 
 Coördinatie van het lichaam 
 Evenwicht 
 Uithoudingsvermogen 

Hogan (1991) dimensies van lichamelijke conditie kunnen worden gerepresenteerd 
door:  

 Musculaire sterkte  
 Cardiovasculair uithoudingsvermogen  
 Bewegingskwaliteit 

4.5 Voorspellende instrumenten: welke selectie-instrumenten zijn er?  
Operationalisaties v/d constructen is noodzakelijk om ze te kunnen meten.  
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4.5.1 Onderliggend model: sign-model vs. sample-model  

Sign-model:  
 Met selectietechnieken constructen zoals numerieke intelligentie, extraversie of 

nauwkeurigheid  te meten.  
 Gedrag beschouwd als een expressie van relatief stabiele eigenschappen en 

karaktertrekken v/d kandidaat.  
 Wetmatig verband: uit karaktertrekken het gedrag bepalen.  
 Stoelt dus op deductief-nomologisch principe uit de wetenschapstheorie.  
 Vb.: cognitieve vaardigheidstests, persoonlijkheidsvragenlijsten en 

belangstellingsvragenlijsten.  
 Relatie: trekbegrip - gedrag 

 
Sample-model:  

 Gedrag tijdens de selectie is een goede voorspeller voor toekomstig gedrag.  
 Belangrijke en representatieve taken uit de functie na bootsen en bij kandidaat 

een zo getrouw mogelijke steekproef (sample) van gedrag uit het domein op te 
roepen.  

 Stoelt dus op principe van statistische generalisatie via het domein-
steekproefprincipe.  

 Gedrag geobserveerd in een bepaalde steekproef van situaties 
(selectietechnieken), wordt gegeneraliseerd naar gedrag in een groter domein 
(functie).  

 Vb.: arbeidsproeven (work samples), assessmentcenters, gedragsgerichte en 
situationele interviews.  

 Relatie: gedrag – gedrag 
 
Theorieën zijn complementair, ze sluiten elkaar niet uit., maar kunnen samen gebruikt 
worden bij selectie.  
 
 

4.5.2 Sollicitatieformulier 

WAT? 
 Met gestandaardiseerde formulieren verzamelen organisaties informatie over: 

gevolgde studies en opleidingen, werkgeschiedenis, vrijetijdsbesteding, medische 
achtergrond, burgerlijke staat en andere familiale gegevens van de kandidaat. 

 Wordt dikwijls bij eerste selectie uitgevoerd.  
 Selectie nooit alleen op basis v/e formulier, maar slechts bij convergentie van 

verschillende factoren is er een blinddiagnose (zonder sollicitant ontmoet te 
hebben). 

 Bij interpretatie niet veronderstellen dat alle gegevens juist zijn.  
 Variatie in sollicitatieformulier: verschil tussen formulier bij arbeiders dan bij 

kantoorpersoneel en middenkader.  
 Soms echte test: biografische kenmerken + vroegere ervaringen v/d kandidaat. 

Onderscheid maken tussen succesvolle en minder succesvolle medewerkers.  
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 Nu meer constructgedreven benadering: biodatavragen worden gelinkt aan 
constructen. 

 
 Vrij goede voorspellers.  
 Vooral populair in V.S.  
 Nadelen:  

 Kandidaat nog niet gezien.  
 Kandidaat kan vragen als irrelevant of inbreuk op zijn privacy bestempelen.  
 Kost veel geld en tijd.  

Huidige tendens:  
 In biografische vragenlijsten meer en meer peilen nar concreet gedrag, vb.: 

accomplishment records (voornaamste realisaties en prestaties in voorgaande 
functies summier per competentie beschrijven).  

 Video-cv’s : nadien gekoppeld aan sollicitatieformulier. Poging om 
informatiewaarde van traditionele cv op te krikken + hoort bij de trend ‘personal 
branding’ (sollicitant verhoogt zijn marktwaarde en employability door zijn 
sterktes en realisaties in de kijker te plaatsen).  

 Organisaties gaan vaker op zoek naar informatie over toekomstige medewerkers 
via sociale netwerksites en blogs  vraag naar regulering van zulke partijen.  

 

4.5.3 Referenties 

= mondelinge of schriftelijke informatie over de kandidaat. Hoofddoel: verifiëren van 
informatie over sollicitanten.  
Verschillende referentiegegevens onderscheiden:  

1. Personen die spontaan op verzoek van de kandidaat een aanbeveling doen. Vraag 
naar relatie van de aanbeveler met de onderneming. Gewoonlijk is de 
verwachting dat de informatie van deze persoon zeer positief zal zijn, daarom is 
deze informatie schriftelijk weergeven vrijwel waardeloos. Gebruikelijk is een 
mondeling gesprek, meestal telefonisch.  

2. Door de kandidaat opgegeven personen bij wie eventueel informatie kan worden 
ingewonnen.  

3. Getuigschriften van vroegere werkgevers. Vertellen meestal ook niet veel, vooral 
context is hierbij belangrijk.  

4. Getuigschriften van de school en diploma’s.  
Moet een als referentie opgegeven persoon geïnformeerd zijn over het feit dat men hem 
of haar om inlichtingen kan vragen? Discussiepunt!  
Kunnen we over een kandidaat informatie inwinnen bij personen die hij niet zelf voor 
een referentie heeft opgegeven? Verstandig om hierbij de toestemming van de sollicitant 
te vragen in het sollicitatieformulier.  
 
Wetenschappelijk onderzoek is schaars. Gatewood & Feild (2001): weinig betrouwbaar.  
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Tendens 
 Bij referenties meer en meer gedragsmatig werken vb. aan telefoon de vraag 

stellen om concrete gedragsvoorbeelden per competentie over de sollicitant op 
te geven.  

 Aan sollicitant vragen om meerdere personen op te geven = 
multisourcereferenties.  

 Cybervetting: ‘vetting’ = screenen  past persoon in bepaalde organisatie? Link 
met referenties. Probleem: weinig gestandaardiseerd. Digitale voetafdruk (data 
scraping) = iemand zijn online reputatie is even echt dan de echter persoon (vb. 
foto’s, vind-ik-leuks, opstellen van teksten en daarbij de persoonlijkheid 
inschatten, enz.)  

 

4.5.4 Kennistests 

Peilen naar functie gerelateerde kennis (zowel declaratief als procedureel). Niveau v/d 
functiekennis = voorspeller van zijn latere arbeidsprestaties.  Vb.: vreemdetalen test, 
test met commercieel inzicht, test met customer service performance.  
Schriftelijk of in interview  beschrijven hoe sollicitant een bepaalde taak uitvoert of 
een specifieke machine bestuurt (= walk-through testing).  

4.5.5 Cognitieve vaardigheidstests 

 = intelligentietest 
  Opgedeeld in twee types:  

1. Algemene mentale vaardigheid (Spearmans g-factor) 
2. Specifieke factoren (vb. verbaal begrip, perceptuele snelheid, enz.) 

 Meestal MC  
 Meestal strikte tijdslimiet 
 Potlood-en-papiervorm of via de computer 
 Resultaten vergelijken met normgroep 
 Onderworpen aan strenge criteria van standaardisatie, betrouwbaarheid en 

validiteit  
 Veelgebruikte cognitieve vaardigheidstests:  

 Test voor niet-verbale abstractie 
 Verbale aanleg testserie 
 Numeriekeaanlegtest 
 GATB (General aptitude test battery) 
 DAT (Differentiële aanlegtestserie) 
 Watson-Gleser critical thinking appraisal 
 Creatieveaanlegtests 
 Raven’s progessive matrices 

 Wetenschappelijk onderzoek is uitgebreid. Toont aan dat cognitieve 
vaardigheidstests goede voorspellers zijn, zowel voor schoolprestaties als voor 
bedrijfsopleidingen.  

 Binnen personeelsselectie worden ze ook beschouwd als de beste voorspellers 
voor iemands functieprestatie.  

 Algemene mentale vaardigheid voorspelt functieprestaties over een periode van 
5 jaar.  
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 Belangrijke moderator hierbij: complexiteit v/d functie. Zo stijgt de 
voorspellende validiteit van cognitieve vaardigheidstests naarmate de functie 
complexer wordt.  

 
 
 
 
 

 S
p
e
c
ifieke intelligentie toevoegen zorgt ervoor dat de voorspelling van de prestaties 
enkel marginaal verbetert.  

 Nadelen cognitieve vaardigheidstesten:  
 Negatieve perceptie bij de participant  kunnen ‘goede naam’ van bedrijf of 

adviesbureau schaden. Oplossing: cognitieve vaardigheidstests met een 
business inhoud door  bij de itempresentatie gebruik te maken van 
realistische grafieken, tabellen of functie specifieke tekstpassages. Dit blijkt 
gelijkwaardig te zijn aan de meer traditionele cognitieve vaardigheidstests.  

 Bias ten opzichte van minderheidsgroepen. Zwarten scoren gemiddeld 1.2 
standaarddeviatie lager dan blanken. Ook duidelijke verschillen tussen 
allochtonen en autochtonen in Nederland.  

4.5.6 Emotionele intelligentietests  

Belangrijkste voorbeeld: MSCEIT. Mensen krijgen foto’s van gezichtsexpressies te zien 
en moeten correcte emoties aangeven.  
Wetenschappelijk onderzoek (Joseph & Newman, 2010): emotionele intelligentietests 
zijn positief gerelateerd aan intelligentie en zwak gerelateerd aan 
persoonlijkheidstrekken.  
 

4.5.7 Belangstellingsvragenlijsten 

Belangstelling is een noodzakelijke, maar geen voldoende voorwaarde voor goede 
functieprestaties. Daarom worden ze meer bij counseling, loopbaanbegeleiding en 
outplacement gebruikt dan bij selectie. Meer gericht op schoolverlaters en bevatten veel 
schalen die overbodig zijn in selectiecontext zoals muzikale en artistieke interesses.  
Wetenschappelijk onderzoek (Van Iddekinge, 2011): interesse correleert weinig met 
functieprestaties. Interesse is wel een betere voorspeller voor trainingsprestaties.  
Vb.: Self Directed Search (SDS) of Beroepskeuze Zelfonderzoek (BZO) 

4.5.8 Persoonlijkheidsvragenlijsten 

 Gestandaardiseerde vragenlijsten  
 MC-vorm 
 Typische gedrag, denken, reageren ten opzichte van mensen en situaties aan 

duiden.  
 Geen ‘tests’ (geen goed of fout antwoord) 
 Potlood-en-papier of via computer 
 Antwoorden vergelijken met normgroep  
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 Sommige niet in selectiecontext vanwege uitgesproken klinische inhoud (vb. 
MMPI-2) 

 Relatie tussen persoonlijkheid en functieprestatie:  
 Eerste fase: primaire studies  geen verband. Dit werd gedurende 25 jaar 

aanvaard.  
 Comeback i/d jaren ’90: bundelen van primaire studies (meta-analyse) en 

fungeerden de Big Five als uniform en theoriegedreven classificatiesysteem 
om de duizenden persoonlijkheidstrekken te groeperen  bevestigde de 
resultaten.  

 Barrick & Mount (1991): consciëntieusheid is een signifiacnte voorspeller van 
functieprestaties. Toont het belang aan om persoonlijkheidsfactoren nauw te 
linken aan relevante criteria.  

 Probleem generieke persoonlijkheidsvragenlijsten: antwoorden v/d sollicitant 
verschillen naargelang het gebruikte referentieraamwerk. Sommige 
beantwoorden een item op basis van hun werkcontext, andere op basis van hun 
persoonlijk leven, enz. Oplossing: gecontextualiseerde 
persoonlijkheidsvragenlijsten: verschaffen v/e frame-of-reference (vb. een 
contextlabel) zodat iedere respondent hetzelfde referentiereraamwerk gebruikt. 
Gecontextualiseerde persoonlijkheidsvragenlijsten hebben een verhoogde 
betrouwbaarheid en voorspellende validiteit.  

 Voordeel: weinig overlap met andere selectietechnieken  daardoor kan je de 
validiteit v/d selectieprocedure verhogen.  

 Nadelen:  
 Mensen kunnen hun antwoorden ‘faken’ en zo ‘beter’ scoren. Door hun goede 

scores zijn het juist die mensen die vervolgens de meeste kans maken om te 
worden geselecteerd. Faken blijkt toch de voorspellende validiteit niet te 
verlangen omdat het zich sociaal wenselijk kunnen opstellen ook een goede 
voorspeller is voor de latere functie.  

 Negatieve perceptie: inbreuk op hun privacy en niet functierelevant.  
 Trend: zichzelf beoordelen op persoonlijkheidsvragenlijsten en ook anderen 

(collega’s, chefs)  fungeren zo als gestandaardiseerde en gestructureerde 
referenties (multisourcereferenties). Dergelijke other-reports hebben 
incrementele validiteit bovenop de zelfrapportage (Connely & Ones, 2010)  we 
krijgen de zelf ingeschatte ‘identiteit’ en ook de reputatie van de persoon.  

 

4.5.9 Onderzoek naar fysieke geschiktheid 

Door een beoordelende arts laten bepalen of iemand geschikt is voor alle soorten werk 
en dat de sollicitant in alle arbeidsomstandigheden kan werken.  
Fysieke activiteiten: staan, gaan, klimmen, buigen, enz. 
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Fysieke arbeidsomstandigheden: binnenshuis, buitenshuis, in de kou, in een vochtige 
atmosfeer, enz.  
De selectie die op medische gegevens kan plaatsvinden, houdt dus geen rangschikking 
van kandidaten in.  

4.5.10 Interviews 

Meest gebruikte selectietechniek, elke selectieprocedure moet een interview omvatten.  
Doelstellingen:  

1. Informatie-uitwisseling: de interviewer wil informatie over de kandidaat. De 
kandidaat wil een zo goed mogelijke beurt maken.  

2. Geschiktheid toetsen: De interviewer wil bepalen of de kandidaat de nodige 
kwalificaties heeft voor de beoogde functie. De sollicitant wil het klimaat van de 
organisatie aftasten.  

3. Persoonlijk contact.  
4. Presenteren van functie en organisatie: geven van een realistisch en volledig 

beeld van de job, de onderneming en de geboden secundaire 
arbeidsvoorwaarden en beloning.  

Het belang van deze doelstellingen is o.a. afhankelijk van de conjunctuur en de situatie 
op de arbeidsmarkt. Vb. bij schaarste: interviewer zal functie en organisatie aan de 
kandidaat meer moeten ‘verkopen’.  
Een interview is altijd een spel tussen twee partijen.  

 
Soorten interviews:  

 Selectie-interview:  
 Een-op-eeninterview  
 Tandeminterview (twee interviewers) 
 Panelinterview (groepje interviewers)  
 Serie-interview (eerst een interview met een consultant, dan met een directe 

leidinggevende en tot slot een interview met een hogere leidinggevende)  
 Sollicitatie-interview (eerste korte interview op grond v/e cv of 

sollicitatieformulier) 
 Rekruteringsinterview (dient om de organisatie en de functie te verkopen à/d 

kandidaten, bijvoorbeeld op een career fair) 
Trend: steeds meer gebruik van videoconferencing.  
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4.5.10.1 Ongestructureerde interviews 
= vrije, ongestandaardiseerde, niet-directieve interviews.  
Hoofdzaak is andere persoon aan te voelen en te begrijpen. De interviewer probeert elke 
evaluatie of interpretatie te vermijden en probeert de kandidaat ‘in zijn ware gedaante’ 
te leren kennen.  
Recent modeverschijnsel: bizarre vragen stellen aan kandidaten vb. “Hoeveel weegt een 
betonwagen?”. Doel: improvisatievermogen en creativiteit toetsen (vb. v/d sign-
benadering bij selectie).  

4.5.10.2 Gestructureerde interviews 
Gepland, gestandaardiseerd en wordt geleid door de interviewer. Vraag is in welke mate 
interviewers kunnen afwijken van hun vaste structuur en wat die structuur precies 
inhoudt.  
Campion (1997) definitie structuur: “de aanpassing à/h interview die erop gericht zijn de 
standaardisatie te vergroten, de interviewer te ondersteunen  bij de keuze v/d 
interviewvragen en de reacties v/d kandidaten te evalueren”. Doel: psychometrische 
kwaliteit v/h interview verhogen. Campion onderscheidt 7 manieren om vragen te 
structureren:  

1. Mate waarin de vragen gebaseerd zijn o/e grondige functieanalyse 
2. Mate waarin tijdens gesprekken dezelfde vragen worden gesteld 
3. Het al dan niet toestaan van meer verdiepende vragen  
4. Het al dan niet stellen van betere vragen  
5. De duur v/h interview of het aantal vragen  
6. De mate van controle op bijkomende informatie (vb. resultaten v/e 

persoonlijkheidsvragenlijst)  
7. Het al dan niet toestaan dat de kandidaten zelf vragen stellen 

Campion onderscheidt ook 8 mogelijkheden om evaluatieproces te structureren:  
1. Het al dan niet scoren van elk afzonderlijk antwoord v/d kandidaat of het 

gebruiken van meervoudige schalen  
2. Het al dan niet gebruikmaken van gedragsverankerende beoordelingsschalen  
3. De mate van gedetailleerde aantekeningen maken 
4. Het al dan niet gebruiken van diverse interviews 
5. De mate waarin dezelfde interview(s) gebruikt worden voor alle kandidaten voor 

1 functie  
6. Het al dan niet evalueren van kandidaten tussen interviews 
7. Het al dan niet voorzien in training voor de interviewers 
8. Het al dan niet gebruikmaken van statistische procedures bij de combinatie van 

beoordelingen.  
Huffcutt & Arthur (1994) definiëren structuur als: “de reductie in procedurele 
variabiliteit in het interview tussen kandidaten, wat vertaald kan worden in reductie in de 
mate van vrijheid die de interviewer heeft tijdens het verloop v/h interview. Dus: structuur 
is een proces dat variabiliteit – in de manier waarop de kandidaten behandeld en 
geëvalueerd worden – systematisch reduceert.” 
Ze ontwikkelden 5 structuurdimensies, waarbij ze binnen elke dimensie verschillende 
niveaus hebben van standaardisatie.  
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Buiten  het interviewproces, kan de interviewer ook de inhoud structureren. Twee types 
competentiegerichte interviews:  

1. Situationeel interview: hypothetisch gedrag gericht o/d toekomst. Interviewer 
geeft de kandidaten per competentie een situatie. Grondlegger: Gary Latham. Op 
basis van de goal-setting theorie, die stelt dat intenties in relatie staan tot gedrag, 
wordt verondersteld dat de antwoorden van de kandidaten voorspellen wat ze 
later in hun functie zullen doen. Nadeel: kandidaten vinden dit soort interview 
nogal saai en onpersoonlijk in verhouding tot de ‘vrije babbel’ v/h 
ongestructureerd interview. Ook kunnen vragen sociaal wenselijke antwoorden 
uitlokken. Dilemma dient vooral sociaal wenselijke antwoorden te reduceren.  

2. Patterned behavior description interview of behavior description interview : 
kritische situaties worden door de kandidaten zelf naar voren gebracht. 
Tegengesteld aan situationeel interview gaat het hier om situaties uit het 
verleden. Interviewer moet doorvragen in die situatie (= probing). Dit kan via het 
STAR-model (Situatie-Taak-Actie-Resultaat).  
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 Dit soort interview is gebaseerd op de veronderstelling dat in het verleden  
 gesteld gedrag toekomstig gedrag voorspelt. Doordat de interviewer kan  
 doorvragen op echt gebeurde situaties en reacties in het verleden, wordt de kans 
 op sociaal wenselijke antwoorden vrij goed ingedamd. Nadeel: kandidaten  
 verkiezen nog steeds het vrije interview boven gestructureerd. Ook kunnen we  
 deze interviews niet organiseren met kandidaten zonder werkervaring.  

4.5.10.3 Wetenschappelijk onderzoek naar gestructureerde en ongestructureerde 
interviews  

Levashina et al. 2014 laat zien dat het ongestructureerde interview onderhevig is aan 
diverse vormen van vertekening (bias), zoals:  beoordelingseffecten (halo-effect, 
mildheid, strengheid en contrasteffecten  zie hoofdstuk 6) en irrelevante kenmerken 
v/d kandidaat die het oordeel v/d interviewer beïnvloeden (zoals geslacht en fysieke 
aantrekkingskracht). Bij een ongestructureerd interview maakt de interviewer vaak 
foutieve causale attributies  hij interpreteert de antwoorden v/d kandidaat incorrect.  
 lagere interbeoordelaarsbetrouwbaarheid dan bij het gestructureerd interview (.84 
voor gestructureerd, tegenover .64 voor ongestructureerde interviews). Binnen de 
gestructureerde interviews scoren situationele nog beter dan gedragsgerichte 
interviews.  
Voorspellende validiteit scoort zwakker bij ongestructureerde interviews. Hierbij scoren 
situationele en gedragsgerichte interviews ongeveer even goed.  
Onbevooroordeeldheid (= alle personen worden op een gelijkwaardige manier 
beoordeeld) komt meer voor bij gestructureerd interview ten opzichte van 
minderheidsgroepen.  
Vrije interviews vereisen een grondige scholing, flexibiliteit en zelfcontrole en is daarom 
beter op lange termijn, terwijl je een gestructureerd (gedragsgericht) interview op een 
relatief korte termijn kan aanleren.  
Samengevat: superioriteit van het gestructureerd interview boven het ongestructureerd 
interview op vlak van betere betrouwbaarheid, betere validiteit, meer 
onbevooroordeeldheid en toepasbaar op korte termijn.  
 
Zinvolheid ongestructureerd interview?  

1. Ervaring van de interviewer: interviewer die veel ervaring heeft, kan heel veel 
info verzamelen.  

2. Doelstelling interview: als men als doelstelling heeft om de andere persoon zo 
goed mogelijk aan te voelen en minder pure informatiegaring is het 
ongestandaardiseerde interview zinvol. Selectie-interview beoogt natuurlijk 
beide.  

Multimodaal interview = gefaseerd interview, wordt directiever in de fasen waarin hij 
naar informatie over het curriculum vraagt en de competenties meet.  
 

4.5.11 Work Samples 

= een letterlijk onderdeel v/d functie als representatieve steekproef. Scores zijn een 
voorspelling v/d geschiktheid voor de functie.  
 
Objectieve worksample vb. psychomotorische proeven ('arbeidsproeven') die een 
directe afspiegeling vormen van feitelijke werktaken. Scoren gebeurt via een 
gestandaardiseerde checklist. Observatie en beoordeling gebeurt door iemand die de 
functie zelf uitoefent of zeer goed kent. Het aantal objectieve worksamples is eindeloos.  
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Subjectieve worksamples zijn diegene waarbij de psychologische facetten v/d functie 
worden weerspiegeld zoals beslissingen nemen, onderhandelen of discussiëren. Deze 
worden vaak ingezet in het kader v/e assessmentcenter.  
Meest voorkomende subjectieve worksamples:  

 Postbakoefening (ook wel in-basket of in-tray genoemd). De kandidaten krijgen 
een hoeveelheid materiaal dat karakteristiek is voor het postvak van een 
manager: brieven, faxen, e-mails, memo’s en uitnodigingen. De basket bevat 
nogal wat filleritems (waardeloos materiaal). In een beperkte tijdsspanne 
(bijvoorbeeld 60 of 90 minuten) moeten de deelnemers het materiaal 
doornemen, prioriteiten stellen, beslissingen nemen, een agenda opstellen en 
acties voorstellen. 

 Fact-finding  bestaat meestal uit drie fasen: 1) de kandidaten krijgen een 
summiere probleemschets voorgeschoteld die ze niet kunnen oplossen met de 
beperkte informatie die voorhanden is, 2) ze worden geconfronteerd met een 
panel van zogenoemde resource persons aan wie ze slechts een beperkt aantal 
vragen mogen stellen. Het komt erop aan de juiste vragen aan de juiste personen 
te stellen, 3) probleem oplossen. 

 Rollenspel (tweegesprek). Dit zijn een-op-een oefeningen waarbij de kandidaten 
een interview afnemen of een gesprek voeren. Het doel van het interview of het 
gesprek kan variëren. Het rollenspel wordt geobserveerd door een assessor (en 
kan ook op video worden vastgelegd). De assessor kan de deelnemers naderhand 
ondervragen om de strategie, de richting en het resultaat van het interview of de 
meeting te achterhalen. 

 Caseanalyse. De kandidaten ontvangen een korte realistische en relevante 
beschrijving van een probleem met een vrij uitgebreid dossier met cijfers, 
grafieken en tabellen. Ze moeten de situatie analyseren, de data interpreteren, 
alternatieven overwegen en een rapport met aanbevelingen en conclusies 
schrijven. 

 Mondelinge presentatie. Soms houdt dit in dat de kandidaten 5 à 10 minuten 
praten over een zelfgekozen onderwerp, maar in de meeste 
presentatieoefeningen krijgen ze eerst een korte beschrijving van een 
businessprobleem en vervolgens dienen ze een analyse en een oplossing te 
presenteren. Naast (of in de plaats van) een kort schriftelijk rapport wordt de 
kandidaten dus gevraagd een presentatie te geven van hun bevindingen, 
eventueel met flip-chart, visuele hulpmiddelen of in een face-to-facesituatie met 
assessoren. Die stellen dan ‘moeilijke’ vragen aan de deelnemers. 

 Groepsdiscussie. Een groep van vier à acht deelnemers krijgt een korte case of een 
managementprobleem voorgeschoteld. De opdracht is om het probleem op te 
lossen en/of om aanbevelingen te doen, soms schriftelijk. De groep krijgt een 
bepaalde tijd om tot een conclusie te komen. De assessoren observeren en 
registreren de bijdragen van specifieke groepsleden. Twee typen 
groepsdiscussie:  
 Bij een groepsdiscussie met toegewezen rollen krijgt niet iedereen dezelfde 

beschrijving: sommige stukken van de beschrijving zijn identiek, andere 
elementen zijn individueel.  

 Bij een groepsdiscussie zonder toegewezen rollen krijgt iedereen dezelfde 
beschrijving. 

 



 68 

Voordelen:  
 Valide 
 Minder scoreverschillen tussen rassen 
 Positieve reacties bij kandidaten  face validity: grote correspondentie tussen de 

proef en wat ze in de functie zullen moeten doen. 
 Interbeoordelaarsbetrouwbaarheid ligt hoog 

Nadelen:  
 Hoge ontwikkelingskosten 
 Weerspiegelen een klein deel v/h domein  
 Functiespecifiek  per functie een arbeidsproef 
 Work samples zijn multidimensionaal  niet makkelijk na te gaan welk construct 

nu gemeten wordt.  
 Je weet wat een persoon maximaal kan doen (maximum performance), maar dit 

betekent niet dat hij dit in de functie ook zal doen (typical performance).  

4.5.12 Assessmentcenters 

= ‘een procedure, waarbij op systematische wijze, met gebruikmaking van zowel groeps-
als individuele oefeningen, tests en simulaties worden geprobeerd die kwaliteiten 
vaststellen die essentieel zijn voor en goede functie-uitoefening van een of meer 
(toekomstige) medewerkers.’ (Jansen & De Jongh, 1993)  
Karakteristieken (Lievens & Van Keer, 1999):  

 Deelnemers (assessees)  doorlopen verschillende assessmentoefeningen.  
 De opdrachten moeten een afspiegeling zijn van situaties die relevant zijn voor 

de functie. Deze opdrachten worden ook wel situationele tests genoemd. Dit 
neemt ongeveer een halve dag in beslag.  

 Beoordelaars (assessoren) zijn meestal psychologen en lijnmanagers  
praktijkmensen nauwer te betrekken bij het vraagstuk van personeelsselectie en 
–beoordeling, omdat ze vaak goed op de hoogte zijn v/e bepaalde functie en v/d 
organisatie.  

 Het accent ligt op het gedrag v/d kandidaat en niet op wat hij zegt te doen of hoe 
de beoordelaar dat gedrag interpreteert. Rolspelers lokken vaak systematisch 
gedrag uit.  

 Verschillende assessoren observeren en beoordelen de kandidaat.  
 Verschillende beoordelingen worden geïntegreerd. Het is ook toegestaan om de 

beoordelingen statistisch te integreren (vb. via de berekening v/h rekenkundig 
gemiddelde). Dergelijke mechanische methode leidt zelfs tot betere 
voorspellingen (Grove et al., 2010).  

Assessment in enge zin = verzameling van subjectieve work samples  mist objectieve 
elementen.  
Assessment in ruime zin = assessmentopdrachten (vb.: rollenspel en groepsdiscussies) 
aanvullen met cognitieve vaardigheidstests en persoonlijkheidsvragenlijsten.  
Ethische richtlijnen en kwaliteitsstandaarden in verband met assessmentcenters 
geformuleerd om het oneigenlijk gebruik van de term assessmentcenter in de kiem te 
smoren.  
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Assessmentmethode voor het eerst in de jaren dertig. Later toegepast i/h leger. In de 
jaren zestig toegepast i/h bedrijfsleven. Bleef niet enkel bij industriële sector, maar ook 
in onderwijskundige, militaire en openbare organisaties. Opvallend minder in kleine 
bedrijven.  

 
Doelstellingen (parallel met verschillende generaties) 

 Eerste generatie (selectiecenters): bepalen van de geschiktheid v/e kandidaat. 
Weinig tijd naar ontwikkeling kandidaat. 

 Tweede generatie (developmentcenters): vaststellen v/d sterkten en zwakten v/d 
kandidaat  greep op de bestaande managementkwaliteiten en het aanwezige 
potentieel. Feedback en ontwikkeling van medewerker plannen. De assessoren 
fungeren als beoordelaars, maar ook als coaches en ‘katalysatoren’.  

 Derde generatie (trainingcenters): na elke oefening feedback. Sterk accent op 
training. Assessmentsimulaties worden aangewend als oefening om 
managementvaardigheden aan te leren en/of bij te spijkeren. De assessoren 
fungeren als coaches en katalysatoren. Deze generatie wordt nog weinig 
toegepast. 

 Vierde generatie (remote, virtuele of online assessmentcenters): overal ter wereld 
deelnemen aan oefeningen van het consultingbureau via het internet. Meestal 
geïntegreerde ‘day in the life’-oefening. Dat betekent dat de kandidaat vooraf 
informatie krijgt over zijn organisatie en team. Nadien logt hij aan op de website 
en begint met het doornemen van zijn fictieve mailbox. Dan lost hij een aantal 
problemen (caseanalyses) op, bepaalt zijn agenda en neemt deel aan een aantal 
rollenspelen via videoconferencing (meestal duurt alles 2 tot 3 uur). Deze soort 
maakt ook soms gebruik van textanalytics, muisklikpatronen en fysiologische 
maten (vb. oogbewegingen) om in kaart te brengen hoe kandidaten te werk gaan 
om informatie te verzamelen en problemen op te lossen. Zowel voor training als 
ontwikkeling bruikbaar. Grote tijds- en kostbesparingen in vergelijking met de 
traditionele ‘bakstenen’ (‘brick and mortar’) assessmentcenters. 

4.5.12.1 Wetenschappelijk onderzoek naar assessmentcenters  
Voordelen:  

 Assessmentcenters als een van de beste voorspellers van later 
managementsucces.  
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 Leveren extra informatie over de capaciteiten van kandidaten, bovenop de 
informatie die cognitieve vaardigheidstests en persoonlijkheidsvragenlijsten 
eerder hebben opgeleverd.   

 Grote variatie tussen centers wat de verkregen validiteitscoëfficiënten betreft.  
 Tamelijk goede score op interbeoordelaarsbetrouwbaarheid. Schommelt tussen 

.60 en .90  variatie door ervaring en training van assessoren. 
 Utiliteit van assessmentcenters: hoge kostprijs (Rolls Royce onder de 

selectietechnieken). Zware start-up en implementatiekosten (geld, tijd, 
personeel) van de assessmentcentermethode blijken te renderen en zijn veeleer 
een investering dan een kost.  

 Acceptatie v/d methode bij de kandidaten is hoog  zien 
assessmentcenterprogramma als relevant en valide. Wel stresserend en 
competitief karakter.  

 Tamelijk onbevooroordeelde selectie- en beoordelingsinstrumenten.  
 Sociaal wenselijk gedrag van kandidaten indammen  kandidaten kunnen 

minder snel doorzien welke gedragskenmerken exact worden gemeten en hoe ze 
zich best kunnen gedragen.  

Nadelen:  
 Assessoren beoordelen kandidaten meer vanuit een globale indruk: ze gebruiken 

slechts een beperkt  aantal gedragskenmerken bij de beoordeling van 
kandidaten.  

 In assessmentcenterbeoordelingen valt weinig samenhang te bespeuren tussen 
een gedragskenmerk zoals communicatieve vaardigheden i/d ene oefening en 
communicatieve vaardigheden i/d andere oefening  gebrek aan consistentie 
bemoeilijkt het vormen v/e slotoordeel.  

 Met wie je in een groep zit kan bepalend zijn voor je prestaties.  
Developmentcenter na assessmentcenter!  
 
Waar plaatsen we assessmentcenter binnen het model van Binning & Barrett? Schuine 
lijn tussen P.I. en C.D.  nabootsing van prestaties i/d job (C.D.) en instrument dat dit 
weerspiegeld (P.I.).  

4.5.13 Situational Judgment tests  

Work samples en assessmentcenters  hoge score op realisme en functierelevantie  = 
highfidelitysimulaties. Maar: relatief duur en enkel in kleine groepen  alternatieve 
selectie-instrumenten gezocht die je wel bij grote groepen sollicitanten kunt inzetten 
met ook een redelijke graad van realisme en functierelevantie.  
Meest bekend: situational judgment tests (SJT’s) = sollicitanten krijgen 
werkgerelateerde situaties gepresenteerd, waarna hij/zij de meest passende 
handelswijze moet selecteren uit een aantal responsalternatieven (= 
lowfidelitysimulaties: situaties en antwoordalternatieven worden schriftelijk 
weergeven).  
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Voornamelijk nut bij het bepalen van interpersoonlijke, team- en 
leiderschapscompetenties (Christian et al., 2010).  
Empirische evidentie is over het algemeen positief:  

 Behoorlijk voorspellende validiteit zowel voor SJT’s met gedragstendentie-
instructies (“Wat zou u doen?”) als STJ’s met kennisgeoriënteerde instructies 
(“Wat is volgens u het beste antwoord?”). Waarom? SJT’s meten procedurele 
kennis (tacit knowledge). Iemand die procedurele kennis bezit, wordt ervan 
uitgegaan dat hij/zij die later i/d werksituatie ook zal toepassen.  

 Vermogen om extra predictieve informatie te verschaffen bovenop cognitieve 
vaardigheidstests en persoonlijkheidsvragenlijsten.  

 SJT’s genereren minder subgroepverschillen tussen leden van minderheids- en 
meerderheidsgroepen.  

 Hoge facevalidity, vooral bij gebruik van video- en multimediamateriaal (= 
mediumfidelitysimulaties).  

 Mediumfidelitysimulaties bezitten hogere voorspellende validiteit dan 
schriftelijke tegenhangers (compenseert ontwikkelingskost).  

Tendens: webcam-SJT’s  hybride selectie-instrumenten zoals webcam-SJT’s tonen aan 
dat de grenzen tussen SJT’s en assessmentcenters steeds meer vervagen.  

4.5.14 Integriteitstests 

Tendens: waarden, integriteit en donkere kanten (anti-productief gedrag of dark side 
behavior) van potentiële medewerkers evalueren. Redenen:  

1. Hoge diefstalpreventie en contraproductief werkgedrag  via integriteitstests 
proberen maladaptieve trekken te ‘detecteren’ (narcisme, machiavellisme en 
psychopathie  = ‘dark traid').  

2. Functie waarvoor gesolliciteerd wordt vergt een hoog niveau van discretie, 
persoonlijke discipline en rechtschapenheid (vb. geldkoeriers).  

3. Waardegebonden competenties hebben vaak een plaats verworven in de 
competentieraamwerken van meeste organisaties.  

Opdeling integriteitstest (honesty of integrity tests):  
1. Openlijke of overte integriteitstests: bevragen over zijn attitudes aangaande 

diefstal, oneerlijkheid en overig contraproductief werkgedrag. Deze zijn fakable.  
2. Persoonlijkheidsgebaseerde integriteitstests: gaat verscheidene 

persoonskenmerken na die gerelateerd zijn aan het al dan niet stellen van 
contraproductief werkgedrag, zoals afhankelijkheid, sociale conformiteit, 
gewetensvolheid, opwinding zoeken en acceptatie van autoriteit. Op een subtiele 
manier zoomt de test dus in op de blinde vlekken van mensen.  
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Een andere alternatieve methode is de conditionele redeneertest: gaat 
justificatiemechanismen na die sollicitanten aanwenden om hun (agressieve) 
gedragingen te rationaliseren. Kandidaat krijgt 30-tal statements en vier 
responsalternatieven/statement.  
 

 
 
Het systematisch kiezen van een meer of minder agressieve respons is vervolgens een 
indicatie v/d agressiviteitsscore v/d sollicitant en wordt gebruikt als voorspeller van 
toekomstig contraproductief gedrag. Validiteit loopt gelijk met die van 
persoonlijkheidsvragenlijsten.  

4.5.15 Overige selectietechnieken 

Niet behandeld omdat:  
 sommige methodes meer in de V.S. voorkomen, zelden in Europa vb.: drugtesting 

en polygraaf (leugendetector).  
 Geen pseudowetenschappelijke methodes vb. astrologie, waarzeggerij 

(handlezen) enz.  
 
 
 
 
 

4.6 Keuze uit selectie-instrumenten 
Welke selectietechniek is de beste?  
 
1. Bekijken van: predictieve validiteit  cruciale maatstaf omdat de utiliteit v/e 
selectietechniek i/h bijzonder en selectie i/h algemeen een functie is van predictieve 
validiteit.  
Schmidt & Hunter (1998): meta-analyse  beste en meest recente overzicht van de 
voorspellende kracht van courante selectietechnieken.  
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 Validiteitscoëfficiënt wordt uitgedrukt in correlatiecoëfficiënt die kan variëren 
van -1.0 (= predictie van iemands prestatie is volledig tegengesteld à/d latere 
prestatie) tot 1.0 (= perfecte predictie). 0.0 betekent dat selectie op grond van 
toeval even goede resultaten zou opleveren.  

 We beschouwen een correlatie als ‘substantieel’ wanneer die grotere is dan .30.  
 
Conclusie uit figuur 4.4 :  

 Hoe systematischer de methode, hoe beter het resultaat. 
 Technieken gebaseerd op sample-benadering hebben goede 

validiteitscoëfficiënten  hoe meer functie- en competentierelevant de techniek 
is, des te beter is het resultaat.  

 Hoogste validiteitscoëfficiënt is .54  door andere technieken bij de work 
samples toe te voegen kunnen we ongeveer de helft van de variantie verklaren. Is 
dit veel of weinig? Misschien moeten we selectie niet zozeer beschouwen als ‘het 
vinden van de juiste man op de juiste plaats’ (‘select in’), maar veeleer als ‘het zo 
veel mogelijk buiten houden van ongeschikte kandidaten’ (‘select out’). 
Anderzijds blijkt dat deze validiteit niet veel verschilt van de validiteit van toch 
algemeen aanvaarde medische procedures.  
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Aandachtspunten resultaten Schmidt & Hunter:  

 Ze worden dikwijls verkeerd gebruikt --> vb. klanten overtuigen dat vb. 
assessmentoefeningen goede technieken zijn  het is niet omdat 
assessmentoefening x in organisatie y en doelgroep z goed werkt dat dit bij een 
ander bedrijf met een andere doelgroep ook zo zal zijn.  
De resultaten van Schmidt & Hunter zijn probabilistisch, niet deterministisch! We 
gebruiken het wel als een maatstaf, een benchmark, waarmee je eigen 
toepassingen van selectietechnieken kunt vergelijken.  

 Globale individuele functieprestatie als criterium aanwenden om validiteit te 
bepalen  algemene functieprestatie valt uiteen in deelcomponenten. De 
validiteit van sommige selectieprocedures is dan ook verschillend voor elk van 
die deelcomponenten.  

 
2. Reacties van kandidaten  komen in vele gevallen overeen met objectieve 
validiteitsmateriaal. Toch aantal discrepanties:  

 Valide techniek zoals cognitieve vaardigheidstests scoren niet goed bij 
kandidaten.  

 Ongestructureerde interviews worden wel waardevol bevonden.  
Dergelijke subjectieve percepties hebben een direct effect op de motivatie van 
kandidaten om zich in te zetten bij het maken van tests en vragenlijsten en deze 
percepties stralen ook af op het imago en de attractiviteit v/d onderneming.

 
 
3. Billijke behandeling  al dan niet vertonen v/e bias ten opzichte van bepaalde 
subgroepen i/d maatschappij (ras, geslacht) vb. het onnodig stellen van eisen op gebied 
van talenkennis. Cognitieve vaardigheidstests scoren slecht op vlak van billijke 
behandeling.  
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4. Incrementele validiteit  meerwaarde (winst) in voorspellende validiteit van één 
techniek wanneer je al een andere techniek gebruikt. Vaak cognitieve vaardigheidstests 
als baseline. Slechts gestructureerde interviews, persoonlijkheidsvragenlijst en 
worksamples geven opvallende validiteitsstijging  overlap tussen wat we meten met 
cognitieve vaardigheidstests en tussen wat we meten met deze technieken is gering, 
zodat die laatste een meerwaarde bieden. 
Enkel kijken naar voorspellende validiteit en lage kostprijs  goede voorspelling met 
enkel cognitieve vaardigheidstest  en persoonlijkheidsvragenlijst (die consciëntieusheid 
meet).  
 

 
Nederland vaker panelinterviews. Verder blijkt er een inverse relatie te bestaan tussen 
technieken die wetenschappelijk gezien goed werken en technieken die populair zijn.  
Slechts 29,4% v/d interviews is gestandaardiseerd  duidelijke kloof tussen 
wetenschap en praktijk op gebied van selectie.  

4.7 Trends 

4.7.1 Uproctored internet testing 

Nieuwe technologieën  selectieprocedure efficiënter  sneller en goedkoper. 
Adaptieve tests en multimediatests zijn de bekendste voorbeelden van computer 
enhanced testing. Internet wordt ingezet om online sollicitatieformulieren, 
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persoonlijkheidsvragenlijsten en vragenlijsten over de persoon-organisatiefit in te 
vullen.  
 
Unproctored internet testing (UIT) = proces waarin geselecteerd wordt a.d.h.v. 
internettests, waarbij de respondent de test invult zonder dat er sprake is v/e 
traditionele menselijke proctor of testleider  tal van efficiëntievoordelen! De snelheid 
van de UIT en de gereduceerde time-to-hire zijn een belangrijke troef voor de praktijk en 
zorgen ook voor een positieve invloed op het organisatie-imago.  
Risico’s:  

 Betrouwbaarheid v/d tests  ongestandaardiseerde testomgeving 
 Validiteit v/d tests 

 Testveiligheid: door de unproctored setting kunnen kandidaten de items 
memoriseren, noteren en eventueel delen met anderen of verkopen op het 
internet (piraterij).   

 Testvervalsing: de kandidaat kan de hulp inroepen van anderen terwijl hij de 
test maakt, of hij kan spieken in de eerder vermelde illegale antwoordsleutels.  

 Bezorgdheid over de identiteit v/d sollicitant: geen zekerheid dat die de 
internettest zelf invult.  

Onderzoek naar omstandigheden waaronder UIT-gebruik voor cognitieve vaardigheden 
toegepast kan worden:  

1. Mechanische strategieën: door piraten of respondenten met oneerlijke 
bedoelingen te hinderen en te dwarsbomen, streven we naar een verhoging v/d 
testveiligheid. Vb.: technische voorzorgsmaatregelen (zoals onmogelijkheid om 
bepaalde functies o/h toetsenbord te gebruiken) of de zogenaamde web patrols, 
die regelmatig het internet scannen  op zoek naar websites die  testinformatie, 
testitems of antwoorden aanbieden. Testdesign is een v/d meest beloftevolle 
mechanische strategieën  ontwikkeling van adaptieve tests, met zelfde duur en 
waarbij de gebruiksfrequentie van ieder item gecontroleerd wordt.  

2. Principiële strategieën: eerlijk antwoordgedrag stimuleren  respondenten 
informeren over de mogelijkheid dat hun scores zullen worden geverifieerd door 
een andere test (verificatietest) in een gesuperviseerde testomgeving  sterk 
verschillende scores tussen beide tests wijzen erop dat de kandidaat hulp kreeg 
of de test niet zelf invulde. Andere benadering: data forensics  
antwoordpatronen analyseren en afwijkingen op het patroon proberen vast 
stellen  personen hebben geen inzicht in moeilijk/makkelijk vragen en heeft 
dus een abnormaal antwoordpatroon. Toekomst: supervisie via webcams. 

4.7.2 Internationale selectie 

Selectie in crossculturele context als gevolg van globalisering.  
 
Eerste vraag: wat is het criteriumdomein?  
Succesvol presteren zoals beoordeeld door het buitenlandse management of succesvol 
presteren zoals beoordeel door het corporate management?  
 
Tweede vraag: welke selectietechnieken?  
Lievens et al. (2003): assessmentcenter kan een valide instrument zijn om essentiële 
werksituaties uit de gastcultuur te weerspiegelen.  
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Derde vraag: uniformiteit v/h selectieproces en het HR-beleid i/h algemeen binnen de 
diverse geografisch verspreide divisies v/e multinationale organisatie.  

 Polycentrische benadering = per land een selectieproces; invloed van corporate 
headquarters is beperkt. 

 Etnocentrische benadering = zwaartepunt bij de corporate headquarters, die het 
vigerende selectiebeleid propageren in diverse landen en divisies.  

4.7.3 Teamselectie 

Groeiende behoefte in organisaties om in teams te werken  selectie van teams i.p.v. 
individuen.  
Morgeson et al. (2005): onderzoek naar validiteit v/e gestructureerd interview, een SJT 
en een persoonlijkheidsvragenlijst in deze context  extraversie, consciëntieusheid en 
de SJT de beste voorspellers waren voor extra-rolgedrag in teamsettings.  

4.7.4 Serious games (gamification) 

= virtual reality games  computertechnologie om gebruikers onder te domplen in een 
parallelle wereld. Drie eigenschappen die virualrealitygames onderscheiden van andere 
selectietechnieken:  

1. De navigatiemogelijkheden  
2. Een hoge mate van interactie 
3. De mogelijkheid tot onderdompeling (immersion) 

Meer valide wegens hun hoge realiteitsgehalte. Tegenwoordig ook gebruik van virtuele 
personages (avatars) om de face-validiteit v/h instrument te verhogen.  
Assumptie dat dit een goede manier is, maar weinig wetenschappelijk onderzoek. Vooral 
belangrijk in jobs waar multitasking veel voorkomt. Veel terughoudendheid  kan 
selectie een spel zijn?  
 
Vb. kraanbestuurders haven Antwerpen: vonden te weinig kraanbestuurders. Bureau 
kwam met eenvoudige game: met een joystick containers plaatsen + hoe plaatst men 
deze op de kade (ordelijk?). Daarna versnelt de tijd waarin men dat moest doen.  
 

4.7.5 Diversiteit en selectie 

Selectieprocedures geëvalueerd op grond v/d hoeveelheid en omvang v/d eventuele 
subgroepverschillen die ze genereren. Grootte bepaalt adverse impact : een substantieel 
afwijkende selectieratio bij het in dienst nemen, het promoveren of het nemen van 
andere werkgerelateerde beslissingen waarbij leden van minderheidsgroepen worden 
benadeeld, waardoor die groepen ondergerepresenteerd worden in de organisatie.  
 
Probleem: meest valide selectieprocedures ook meest adverse impact  dilemma.  
Kernvraag: kunnen we alternatieve selectiestrategieën ontwikkelen die tegelijk over een 
goede validiteit beschikken en weinig adverse impact genereren?  
Ployhart & Holtz (2008): vijf categorieën:  

1. Gebruik van selectie-instrumenten die kleinere subgroepverschillen genereren 
dan cognitieve vaardigheidstests.  

2. Combineren of manipuleren van testscores  zowel cognitieve als niet-
cognitieve selectie-instrumenten of competenties op nemen i/d testbatterij.  

3. Beperken v/d verbale vereisten v/h selectie-instrument. Ook het gebruik van 
cultuurvrije items  en sensitivity panels (waarbij de panelleden beoordelen of de 
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items geschikt en niet aanstootgevend zijn). Keuze voor open antwoordvormen 
in plaats van MC.  

4. Alle strategieën die een vorm van oefening faciliteren i/h selectieproces.   
5. Strategieën ter bevordering v/d reacties v/d deelnemende sollicitanten ten 

opzichte v/d tests.  
Toch blijft de ontwikkeling v/e instrument dat subgroepverschillen vermindert en 
bovendie de voorspellende validiteit v/d test garandeert een moeilijke 
evenwichtsoefening.  
 
Case: Brenda Berkman  

 Selectie van brandweer New York:  
 1e selectiefase: schriftelijke test  van de 500 vrouwen gaan 89 naar de 

tweede fase.  
 2e selectiefae: fysieke test  geen enkele vrouw gaat door.  
 Berkman daagt de stad NY voor de rechter.  
 NY moet nieuwe selectieprocedure opstarten  heel wat meer mensen 

geslaagd.  
 
Onderscheid discriminatie en bias:  

 Discriminatie = perceptueel construct: mensen voelen zich gediscrimineerd.  
 Bias = statistisch concept. Meten we dingen die niet cruciaal zijn voor de job 

uitoefening?  
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5 Training en ontwikkeling  

5.1 Inleiding 
“Lifelong learing is a necessity. It is a question of survival.” – Van Rompuy 
 
Programma binnen ‘Europa 2020’: Levenslang Leren Programma (LLP) (sinds 2014: 
Erasmus +)  opgesteld voor uitdagingen waarmee we nu geconfronteerd worden nl. 
continue informatisering, vergrijzing en ontwikkelende industrieën in lagelonenlanden. 
Noodzaak dat mensen hun hele leven lang in staat zijn en gemotiveerd blijven om te 
leren en te ontwikkelen.  
Vast aandeel dat besteed moet worden aan training en ontwikkeling is in België 1,9% 
van de loonmassa.  
 
Training vroeger = de klassieke, formele benadering 

 Gepland 
 Door de organisatie 
 In een klaslokaal buiten de directe werkomgeving 
 Duidelijk start- en eindpunt 

Vandaag = de hedendaagse, informele benadering 
 Continue manieren van ontwikkeling 
 Zonder duidelijk start- en eindpunt 
 Toevallig optreden en niet gepland 
 Initiatief niet noodzakelijk uit de organisatie, maar ook v/h individu 

5.2 Terminologische afbakening 
Definitie training & ontwikkeling Goldstein & Ford (2002) = “Het systematisch verwerven 
van kennis, vaardigheden en attitudes, die resulteren in betere prestaties in een andere 
omgeving.”  
Doel van training en ontwikkeling: ten voordele v/d medewerker en de organisatie, het 
gedrag van individuen of van groepen te ontplooien of te veranderen, kennis en 
inzichten aan te reiken die het handelen efficiënter maken en/of vergemakkelijken en 
attitudes aan te kweken die maximaal passen in de onderneming.  
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5.3 De klassieke, formele benadering van training en ontwikkeling  
Gestoeld op didactische voorschriften met betrekking tot training. Tussen de meeste 
fasen bestaan directe of indirecte feedbacklussen. 

 
 

5.3.1 Analyse van trainingsbehoeften  

Didactisch-normatief model: training ontworpen om doelstellingen te bereiken die 
gelinkt zijn aan specifieke behoeften.  
Trainingsbehoeften en –doelstellingen zijn de conditio sine qua non v/e 
trainingsprogramma. Zonder een specificatie kun je de training niet evalueren.  
Van essentieel belang  trainingsmanager heeft bij diagnose de steun v/d organisatie. 
Hij moet een systeem van tweewegscommunicatie opzetten  open communicatielijnen 
met het hoger management. Beide moeten op de zelfde lijn zitten wat betreft:  

1. De reden voor een analyse v/d trainingsbehoeften.  
2. De personen binnen de organisatie die zullen meewerken aan de behoefteanalyse  
3. De verwachtingen v/h topmanagement over de analyse v/d trainingsbehoeften.  

Trainingsmanager moet ook met alle andere geledingen binnen de organisatie een 
tweewegscommunicatie op bouwen.  
Best een taskforce samenstellen met een representatieve selectie van ‘invloedrijke’ 
mensen binnen de organisatie. Naast medewerkers en kader ook 
vakbondsvertegenwoordigers.  
Als er sprake is van wantrouwen of onderliggende conflicten moet trainingsmanager dat 
openlijk bespreken in plaats van uit de weg te gaan. Zodra er voldoende steun is v/d 
organisatie, valt de diagnose v/d trainingsbehoeften uiteen in drie afzonderlijke 
analyses:  

1. Organisationele analyse 
 Waar past training?  
 Welke organisationele hinderpalen zijn er? 
 Meest brede focus 
 In eerste plaats doelstellingen v/d organisatie op korte termijn  
 Rekening houdend met het heersende klimaat op de werkvloer 
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2. Functieanalyse / taakanalyse / competentieanalyse 

 Specificatie v/d taken die nodig zijn om de functie uit te oefenen  
 Welke kennis, vaardigheden en attitudes vereist zijn vb. met vragenlijsten, 

observaties en bestaande documenten 
 Extra info vb. welke kennis/vaardigheden het eenvoudigst aan te leren zijn 

3. Persoonsanalyse 
 Hoe goed oefent de werknemer zijn functie uit? 
 Eerder evaluatief i.p.v. descriptief karakter 
 Welke competenties heeft iemand al verworven en wat is zijn/haar huidige 

kennis-, prestatie- en vaardigheidsniveau.  
 Beschikbare prestatiebeoordelingen waarbij het functioneren v/d persoon 

wordt vergeleken met prestatie-indicatoren.  
 Functioneringsgesprek: op welke domeinen zou werknemer zijn 

competenties verder moeten ontwikkelen?  
 Zelfevaluatie 
 Al deze gegevens geven de trainingsmanager inzicht in de competenties die in 

de onderneming aanwezig zijn en of ze voldoende zullen zijn in de toekomst. 
Trainingsmanager probeert om diverse nauwkeurige foto’s te maken v/e bestaande 
situatie (werkklimaat, job en persoon) in een onderneming. Het is evident dat de 
behoefteanalyse die gelinkt is aan een specifiek trainingsprogramma niet voor altijd 
geldig is. 

5.3.2 Specificatie van trainingsdoelstellingen 

A. BEPALEN V/D TRAININGSDOELSTELLINGEN   
Trainingsbehoeften moeten vertaald worden naar concrete trainingsdoelstellingen  
moeten voldoen aan drie voorwaarden:  

1. Beschrijving van bekwaamheid om een bepaald gedrag te kunnen realiseren.  
2. Specifieke voorwaarden aangegeven waaraan het gedrag moet voldoen.  
3. Het criterium wordt aangegeven: hoe goed moet de trainee een bepaalde 

handeling of gedrag uitvoeren om te slagen?  
B. ORDENEN DOELSTELLINGEN VOLGENS LOGISCHE STRUCTUUR 

 Vb. op grond van moeilijkheidsgraad (eenvoudig  moeilijk) 
 Vb. op grond van abstractiegraad (abstracte kennis  concrete ervaringen)  
 Vb. op grond van prestatiesequentie (volgorde v/d uit te voeren handelingen) 

5.3.3 Ontwerp van trainingsinhoud en –methode 

Basis = gedetecteerde trainingsbehoeften. Manieren om didactische leervormen in te 
delen:  
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 Trainer-centered: gestructureerd door de trainer, die de trainees via een serie 
lessen, oefeningen, activiteiten en ervaringen leidt in de richting v/d 
verwezenlijking v/e set van doelstellingen.  

 Trainee-centered: constructivistische visie op leren waarbij de trainee zelf de 
kennis ontwikkelt in plaats van voorgekauwde kennis v/e trainer te 
internaliseren. De trainer opereert veeleer als een hulpbron (resource) waaruit 
de trainee kan putten. Belangrijk de oefeningen te duiden als een mogelijkheid 
om te leren en te benadrukken dat fouten maken daarbij normaal en essentieel is.  

5.3.3.1 Trainer-centered methodes 

 Presentatiemethodes  
(vb.: lezingen, spreekbeurten, colleges, toespraken, lessen). Mogelijke 
onderverdelingen: tandempresentatie (duopresentatie), presentaties door een 
panel of door gastsprekers.  
Meest gebruikte methode: goedkoop, trainer heeft complete controle, groot 
publiek tegelijk, methode bij uitstek voor kennisoverdracht, mogelijkheid om 
zaken glashelder op een rijtje te zetten. Negatieve punten: eenrichtingskarakter 
(toehoorders zijn passief  verliezen sneller de aandacht), geen onderscheid 
mogelijk tussen toehoorders (sommige gaan sneller dan andere).  
Empirisch onderzoek: positief als kennisoverdracht het hoofddoel vormt. Minder 
geschikt om vaardigheden aan te leren.  

 Audiovisuele methodes: 
 presentatie ondersteund door audiovisuele hulpmiddelen zoals transparanten, 
flipcharts, videotapes enz.  

 Discussie:  
interactieve groepsactiviteit, meestal geleid door de trainer. De participanten 
bespreken samen suggesties, attitudes, ideeën en oplossingen voor problemen.  
Voordeel: putten uit ervaring en kennis van trainees.  
Nadeel: veel tijd als ze niet goed gestuurd wordt door trainer.  
Algemeen wordt discussie vooral gebruikt ter ondersteuning van andere 
technieken en om de belangrijkste punten uit andere sessies te bekrachtigen.  

5.3.3.2 Trainee-centered methodes 

 Casestudy ( gevalsstudie):  
een in detail beschreven complex organisationeel probleem. De trainees 
analyseren de case eerst individueel, daarna bespreking. Via de discussie 
ontvangen de deelnemers feedback over de effectiviteit van hun individuele 
oplossing en leren ze van elkaar.  
Voordelen: zelf en spontaan ontdekken van algemene principes en oplossingen 
leiden ertoe dat deelnemers principes langer onthouden dan wanneer ze die 
eenvoudigweg gepresenteerd krijgen in een lezing.  
Nadelen: niet geschikt om algemene denkbeelden en principes aan trainees aan 
te leren wegens gebrek aan gestuurde instructie en trainees kijken van buitenaf 
tegen een case aan en zijn er niet bij betrokken.  

 Rollenspel:  
rolverhoudingen en rolinhouden zijn in grote lijnen vastgelegd. Inzicht krijgen in 
problemen van interpersoonlijke relaties, interpersoonlijke vaardigheden aan 
leren en om attitudes veranderen.  
Soorten rollenspelen: reverse roles (deelnemers wisselen van rol), multiple role 
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playing (groot aantal trainees tegelijk) en zelfconfrontatie (de trainee ziet zijn 
eigen volledige rollenspel op video).  
Bijzondere vorm: theaterleren: professionele acteurs  spelen een realistische 
werksituatie na. De trainees bekijken dat rollenspel net zoals in een theater.  
Voordeel rollenspel: deelnemers leren door te doen.  
Nadeel rollenspel: deelnemers zijn te veel bezig met hun rol en te weinig met 
problem-solving.  Sommige zetten ‘typetjes’ neer en daardoor kan de situatie 
niet-realistisch worden en blijven leereffecten uit.  
Rollenspel steunt op twee zaken: 1. WN’s zijn bereid om rollen op zich te nemen 
en op zo een realistisch mogelijke manier vorm te geven 2. Leereffect hangt af 
van de kwaliteit van de discussie en de feedback na het rollenspel.  

 Zelfgestuurd leren (self-directed learning, self-regulatory learning):  
initiatief bij trainee: zelf verantwoordelijk voor het plannen v/h leren, het 
monitoren v/d vooruitgang, het nadenken over hoe hij leert (metacognitie) en de 
vastberadenheid om te  blijven leren  meer verantwoordelijkheid over eigen 
ontwikkeling en carrière (employability). Vb.: voorbereidende lectuur doornemen 
voor de training plaatsvindt. Belangrijkste factor voor de effectiviteit is de 
motivatie v/d  persoon.  Geprogrammeerde instructie is de meest gestuurde 
vorm van zelfinstructie  trainee krijgt het te leren materiaal in kleine stukken. 
Na elke stap  een open vraag, gevolgd door directe feedback op de juistheid van 
het antwoord  tot 30% minder tijd nodig om hetzelfde te leren via deze 
methode. 

 Trainingssimulaties:  
bootst essentiële kenmerken v/e echte situatie na. Repliceren van technische 
werksituaties of interpersoonlijke en managementcompetenties.  
Technische werksituatie  voordelen: situaties oefenen die zich normaal alleen 
in noodgevallen voordoen, onmiddellijke feedback, duidelijke link met de 
werksituatie (transfer minder problematisch). Nadeel: duur  fysieke 
kenmerken (physical fidelity = zowel taak als omgeving) nabootsen. Schaars 
onderzoek naar technische simulaties toont aan dat er in elk geval psychologisch 
realisme moet ingebouwd worden.  
Trend: synthetische leeromgevingen: gebruik van online simulaties (simulation-
based training), games (serious games; game-based training) en virtuele werelden 
(virtual worlds) in training  hogere graad van realisme. Nadruk op 
ervaringsgericht leren  aangenaam en plezierig ervaren  trainees 
gemotiveerd om te leren. Ander voordeel: interactiviteit  aanpassen aan 
veranderende omstandigheden (adaptive expertise).  
Empirische evidentie voor positieve effecten van synthetische leeromgevingen  
effectievere kennisverwerving, hogere niveaus van waargenomen eigen 
competenties en minder uitval.  
Nadeel: duur.  

 Businessgames:  
simulaties  gebeurtenissen ervaren die zeer nauw overeenkomen met echte 
ervaringen. Vooral voor interpersoonlijke en problemsolving bekwaamheden v/d 
trainees.  
Positief: duidelijke link tussen acties en gevolgen  feedback (debriefing) is 
cruciaal.  
Negatief: deelnemers gaan soms zo i/h businessspel op (willen absoluut winnen) 
dat ze de leerervaring uit het oog verliezen + aanleren van specifieke oplossingen 
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voor specifieke problemen i.t.t. algemene en breed generaliseerbare principes. 
Bekendste voorbeeld:  

 
 Behavior modeling:  

managers en leiders trainen  effectieve (leiderschaps-) gedragingen (key 
behaviors) in bepaalde situaties.  
1. Voorbeelden van modelleiders. 
2. Mogelijkheid om kerngedragingen te oefenen (behavioral rehearsal of skil 
practice).  
3. Feedback.  
Steunt op sociale leertheorie  accent op de observatie van geloofwaardige 
rolmodellen en op bekrachtiging van gedrag dat aan die rolmodellen 
beantwoordt.  
Steunt ook op goal-settingtheorie  actieplan om kerngedragingen toe te passen 
op de werkvloer.  
Wetenschappelijke evidentie: forse effecten op aanleren van kennis en 
vaardigheden; gematigde effecten op functieprestaties. Effectiever wanneer 
zowel goede als slechte modellen aan trainees worden getoond + wanneer 
leidinggevenden van deelnemers getraind werden.  

5.3.3.3 Teambuildingmethodes 
= effectiviteit van groep/team verhogen. Verschillende strategieën:  

 Taakgerelateerde competenties aanpakken. 
 Samenwerkende en probleemoplossende competenties aanpakken.  

Methodes:  
 Teamtraining:  

Crosstraining = elk teamlid leert ander teamlid technische taken aan die hij 
gewoonlijk zelf uitvoert (vergroot flexibiliteit van individuele teamleden).  
Coördinatietraining = team leren om informatie te delen met elkaar en betere 
beslissingen te nemen.  

 Outward bound training: 
(=outdoor training, wilderness training of adventure training) 
= team krijgt moeilijke en onbekende uitdagingen voorgeschoteld i/e 
buitenomgeving. Assumptie: trainees leren competenties in buitensituaties die ze 
kunnen transfereren naar de organisatie. Kan trainees helpen om in hun functie 
meer open te staan voor nieuwe ideeën.  
Voordeel: oefeningen tonen aan welke gedragingen functioneel en dysfunctioneel 
zijn voor de groepsprocessen.  
Ondanks populariteit: schaars empirisch onderzoek.  
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Trend: citygames  ‘urban’ versie van outward bound: team lost probleem op in 
stad.  

 Action Learning:  
Probleem  deelnemers (min. 6, max. 30) moeten oplossing uitwerken en 
actieplan opstellen (‘lerend werken’). Deelnemers zijn verantwoordelijk voor dat 
plan: moeten het later ten uitvoer brengen.  
Vb.: hoe bedrijf op productiekosten kan besparen of over problemen met klanten 
of inkopers.  
Positief: action learning zou techniek leren en transfer maximaliseren door 
nadruk te leggen op echte problemen.  
Formele evaluaties i.v.m. action learning bestaan niet.  

5.3.3.4 E-learning (online leren of webbased leren) 
Veel trainingsmethodes ook online toepassen. Vb.: businessschools en universiteiten 
maken gebruik van MOOC’s (= Massive Open Online Course). Lessen van professoren 
worden opgenomen en kosteloos asynchroon aangeboden o/h internet.  
Andere voorbeelden: chatrooms of learning portals (online shoppen naar cursussen). 
Men vond geen verschil tussen klassieke methodes en e-learning qua leerresultaten. 
Trend: M-learing (mobile learning).  
Voordelen e-learning:  

 Gedoseerd en geïndividualiseerd (gepersonaliseerd) leren  grote mate van 
zelfsturing. 

 Tijd- en plaatsonafhankelijk. 
 Personeel niet voor lange tijd afwezig op de werkplek  besparingen. 

Nadelen e-learing: 
 Start-upinvesteringen in soft- en hardware zijn hoog.  
 Eenzame ervaring  opvangen door communicatie tussen cursisten in te 

bouwen: synchroon (vb. chatrooms) of asynchroon (vb. in vorm van 
messageboards).  

 Gaat uit van grote mate van zelfverantwoordelijkheid en maturiteit v/d cursisten 
(empowered learning). 

 Grote mate van autonomie  niet duidelijk of opleiding al dan niet aandachtig 
werd gevolgd  voortgang controleren (tracing en tracking)  MAAR: angst 
voor evaluatie  minder leren.  

5.3.3.5 Blended learning 
= mix van traditionele trainingsmethodes en webbased methodes  voordelen worden 
aan elkaar gekoppeld.  
Vb.: trainees leren diverse concepten via e-learning  discussie hieromtrent met 
trainer.  
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5.3.3.6 Inhoud v/d training 
Doelstellingen v/d training bepalen (geïdentificeerde behoeften) bepalen ook de inhoud 
v/d training.  

5.3.3.7 Logistiek 
Eerste beslissing: training binnen- of buitenshuis?  

 
Verwante beslissing: make-or-buybeslissing  
= zelf de training organiseren of training uitbesteden aan een extern trainingsbureau?  
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5.3.4 Transfer 

= mate waarin deelnemers à/e training de kennis, vaardigheden en attitudes die ze via 
de training verworven hebben, toepassen op geschikte settings.  
Problemen met definitie: Welke gedragingen moeten veranderen in welke situaties?  
Transfer naar exact dezelfde situatie of ook naar nieuwe situaties? Hoelang moeten 
kennis, vaardigheden en attitudes verworven blijven?  
Transfer:  

 Positieve transfer = experimentele groep doet het beter op de tweede taak dan de 
controlegroep.  

 Negatieve transfer = de controlegroep doet het beter op de tweede taak dan de 
experimentele groep.  

 Zerotransfer = geen prestatieverschillen tussen de controle en de experimentele 
groep  treedt dikwijls op (minder dan 30% v/h geleerde tijdens de training 
wordt later gebruikt i/d functie).  

 Horizontale (analoge) transfer = transfer naar gelijkwaardige taken op de 
werkplek.  

 Verticale (adaptieve) transfer = transfer naar ongelijkwaardige taken 
(structureel verschillend).  

Gebrek aan transfer is problematisch (verlies van geld voor ondernemingen).  
Wetenschappelijk onderzoek naar transferbevorderende factoren nl. factoren die leren 
ondersteunen tijdens de training en later op de werkplek.  
 

 
De factoren die hier aan bod komen zijn vooral belangrijk voor de interpersoonlijke 
vaardigheden en niet zozeer motorische vaardigheden  reden: interpersoonlijke 
vaardigheden moeten meestal vertaald worden naar de specifieke situatie (en dus vaak 
aanpassingen – adaptieve transfer – inhouden).  
Bespreking model:  

 Kenmerken trainingsontwerp:  
1. Mensen leren als de leeromgeving congruent is met de te realiseren 

doelstellingen  ontwerp v/d training moet nauw aansluiten bij 
leerdoelstellingen.  
De Block & Heene (1986): onderscheid tussen weten, inzien, toepassen 
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(kunnen) en integreren (zijn).  

 
2. Design moet rekening houden met leertheorieën. Als training rekening houdt 

met recente bevindingen, kunnen we verwachten dat trainees meer zullen 
leren.  

3. Trainingsprogramma moet rekening houden met leerprincipes. Vb.: feedback 
geven of zorgen voor ‘oefening’.  

4. Bij trainees een zo positief en optimistisch mogelijk beeld te schetsen v/d 
training (optimistic training previews)  sterker effect op transfer dan 
realistische trainingspreviews.  

 Kenmerken v/d trainee: 
 Cognitieve vaardigheden en consciëntieusheid  positieve relatie met 

transfer.  
 Trainee readiness = vraag of iemand bekwaam is om de training te volgen  

gebruik van trainability tests (kwalificatietests): tests die een klein deel v/d 
taken v/d training simuleren. Doel: nagaan of trainees in staat zijn om kennis 
en vaardigheden v/d volledige trainingsprogramma in zich op te nemen. 
Onderzoek: goede score op trainability test  meer kans om trainingsinhoud 
volledig succesvol af te ronden.  

 Personen met leeroriëntatie: gevoel van competentie verwerven door nieuwe 
vaardigheden en inzichten te leren.  

 Personen met prestatieoriëntatie: competentie demonstreren door 
goedkeuring te zoeken en afkeuring te vermijden  minder geneigd om 
feedback te zoeken bij het leren omdat dat de indruk wekt dat ze minder 
competent zijn.  

 Honey & Mumford (1986): vier verschillende groepen mensen op grond van 
leerstijl  
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Assumptie: leeromgeving moet compatibel zijn met leerstijl.  
Kritiek: conceptuele vermenging van interesses en persoonlijkheidsfactoren +  
leerstijlen roepen de vraag op of een bepaalde training wel even goed werkt 
voor alle trainees (aptitude-treatment interaction)?  evidentie hiervoor is 
schaars!  

 Motivatie van de trainee:  
 Welk type mens leert graag?  

Overzichtsstudie Colquitt et al. (2000): individuele verschillen die 
voorspellen of iemand gemotiveerd is om te leren tijdens een training  
belangrijkste is self-efficacy: iemands geloof in zijn bekwaamheid om een 
specifieke taak uit te voeren. Hogere self-efficacy = meer gemotiveerd.  
Ook sterke relatie tussen locus of control (mate waarin iemand toeschrijft 
aan interne of externe factoren) en de mate om te leren. Intern = meer 
gemotiveerd  aanvaarden meer feedback om zichzelf bij te spijkeren.  
Negatieve correlatie tussen angst en leeftijd met motivatie.  
Wel correlatie met werkgerelateerde factoren (carrièreoriëntatie).  

 Hoe training aankondigen dat trainees erdoor gemotiveerd worden?  
Quinones (1997) afhankelijk van:  
1. Welke informatie de trainees voorafgaand aan de training krijgen  
2. De manier waarop de trainees ‘genomineerd’ worden voor een training.  
 als trainees de mogelijkheid hebben om te kiezen voor de training 
(geen straf)  meer motivatie (= zelfmanagement). Onderzoek: meer 
transfer na trainingen van bedrijven die investeren in het 
zelfmanagement van trainees. 
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 Kenmerken v/d werksituatie:  
 Modererende kenmerken v/d werksituatie bepalen of trainees wat ze geleerd 

hebben al dan niet toepassen in hun functie.  
 Meest saillante factor: werkklimaat. De leidinggevende is in hoge mate 

verantwoordelijk voor een transferondersteunend werkklimaat. Twee 
extremen: managers die niet geloven in training, maar de trainees wel 
toestaan om aan de training deel te nemen vs. managers die zelf de trainer 
zijn van de training in kwestie en enthousiast zijn als trainees het geleerde 
zullen toepassen op de werkplek.  

 Twee componenten die de leidinggevende in het werkklimaat kan 
beïnvloeden (Rouillier en Goldstein):  
 Situationele cues: componenten v/h werk die trainees ertoe aanzetten om 

het geleerde toe te passen in hun functie.  
 Gevolgen: componenten die trainees belonen dat ze het geleerde 

toepassen.  
 Kortom: er moeten expliciet mogelijkheden worden gecreëerd om het 

geleerde toe te passen.  
 

 Collega’s  buddy systems: twee trainees die na de training samenwerken op 
de werkvloer en elkaar wederzijds ondersteunen om het geleerde effect toe te 
passen. Deze vorm van peersupport kan ook plaatsvinden tijdens 
vergaderingen, op intranetforums en via e-mail.  Bootsessies = herhaling en 
opfrissing v/d oorspronkelijke training, waarbij de trainees de training face to 
face met elkaar bespreken en opfrissen.  

5.3.5 Evaluatie en training 

Evaluatie van training = systematische verzameling van descriptieve en evaluatieve 
informatie die noodzakelijk is om beslissingen te nemen over de keuze, de waarde en de 
verbetering van trainingsactiviteiten.  
Bij trainingsevaluatie (effectevaluatie) staan twee beslissingen centraal:  

 Bepalen van succescriteria: wanneer kunnen we een training geslaagd noemen?  
 Keuze v/h onderzoeksdesign om te bepalen of de training succesvol is geweest.  

 
Hinderpalen bij de trainingsevaluatie:  
Trainingen worden te weinig geëvalueerd en wel daarom (Grove en Ostroff):  

 Het topmanagement benadrukt te weinig dat evaluatie belangrijk is.  
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 Trainingsevaluatie is complexe aangelegenheid  trainers of HR-managers 
beschikken dikwijls niet over de vereiste kennis of vaardigheden om ze uit te 
voeren. Bovendien weet een HR-manager het niveau niet waarop de evaluatie 
zich moet afspelen: reacties, gedrag of totale rendement?  

 Trainingsevaluatie is riskant en duur. Doelstellingen worden niet altijd bereikt of 
renderen niet of de evaluatie kan een negatief resultaat opleveren zodat de eigen 
functie van de HR-manager weleens ter discussie kan komen te staan.  

 
Keuze van evaluatiecriteria:  

 Gebaseerd op een grondige functieanalyse en op trainingsdoelstellingen  
evaluatie zoveel mogelijk op niveaus waarop de doelstellingen geformuleerd zijn.  

 
 A en D : criteriumrelevantie = mate waarin de criteria elementen bevatten die 

geïdentificeerd werden in de analyse v/d trainingsbehoeften en die daardoor 
bijdragen tot succes in de functie.  

 C: criteriumcontaminatie = mate waarin er storende elementen (biases) zitten in 
de criteriummaat die ertoe leiden dat de criteriummaten niet precies de voor de 
training relevante vaardigheden meten.  

 B: criteriumdeficiëntie = de mate waarin elementen afwezig zijn in de 
evaluatiecriteria, hoewel ze geïdentificeerd werden in de analyse van de 
trainingsbehoeften.  

 
De vele gezichten van criteria 
Wat moeten diverse criteria precies omvatten? Taxonomie van Kirkpatrick (1959)  
onderscheiding van vier niveaus:  
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 Niveau 1: reacties v/d deelnemers die te maken hebben met de doelstellingen 
v/d training. Morgan en Casper (2000): multidimensionaliteit van 
reactiemetingen  6 groepen:  

 
In het beste geval worden de vragenlijsten anoniem ingevuld en worden op en 
gesloten vragen gebruikt. MAAR vragenlijsten naar de reactie van deelnemers 
resulteren vlug in happiness sheets (of smile sheets) = de trainees zijn blij dat de 
training voorbij is en geven meestal positieve beoordelingen. Vragen naar de 
reacties van deelnemers garanderen ook niet dat ze echt iets geleerd hebben.  
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 Niveau 2: leren van principes, feiten, technieken en attitudes die gerelateerd zijn 
aan de doelstellingen van de training. Mogelijke vorderingen zijn gemakkelijk 
meetbaar:  

 
 Niveau 3: gedragingen op het werk  de leersituatie succesvol realiseren i/d 

werksituatie. Dit niveau meet dus voor een groot stuk de transfer van het 
geleerde in de werksituatie.  

 Niveau 4: resultaten  indicatoren voor succes. Vb.: afgenomen absenteïsme, 
turn-over en ongevallen. Evaluatie is minder eenvoudig omdat talrijke variabelen 
niet onder controle kunnen worden gehouden.  

 Niveau 4 + 1: return on investment (ROI) = resultaten v/d training worden 
vergeleken met de kosten (kosten-batenanalyse). Directe kosten (vb. salaris van 
trainers) en indirecte kosten (kosten die losstaan van de specifieke training en 
verbonden zijn met de trainingsafdeling in het algemeen). Schaars onderzoek 
toont rendement van training aan: positief verband tussen 
trainingsinvesteringen en winstgroei van organisaties.  

Idealiter worden i/d praktijk elk van deze niveaus gehanteerd. Weinig ondernemingen 
verzamelen echter gegevens op alle niveaus.  
Alliger et. al (1997): meta-analyse over de criteria van Kirkpatrick  reactiecategorieën 
opdelen in twee componenten:  

 Affectieve relaties: vond de deelnemer het programma aangenaam?  
 Reacties met betrekking tot de bruikbaarheid v/d training: beoordelen de 

trainees de training als relevant en waardevol om hun functie uit te oefenen.  
Alliger et al. splitsen het tweede niveau op in drie types van leren:  

1. Verworven kennis na de training  
2. Onthouden van kennis  
3. Demonstratie van gedrag en vaardigheden (=transfer) 

Tot slot noemen Alliger e.a. het derde niveau niet gedrag, maar transfer. Correlaties 
tussen niveaus? Positieve affectieve reacties hielden geen verband met leren. 
Daarentegen correleerden positieve bruikbaarheidsbeoordelingen wel redelijk met 
leren en met transfer. Correlaties tussen alle drie de vormen van leren en transfer waren 
aan de lage kant. Dit betekent dat de gehanteerde instrumenten om leren te meten niet 
voorspellend waren voor de transfer naar de werkplek.  
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Kritiek door Kraiger et al. (1993):  

 Model te simplistisch  trainingen op een meer diepgaande manier evalueren. 
Meeste trainingen zijn summatief: men onderzoekt of een bepaald 
trainingsprogramma effectief is (=effectevaluatie). Formatieve of procesgerichte 
evaluatie gebeurt te weinig (waarom is een training al dan niet effectief?).  

Model van Kraiger et al. sluit meer aan bij de recente ontwikkelingen uit de cognitieve 
psychologie, en is dus een betere theoretische onderbouw dan dan dat van Kirkpatrick. 
Nadeel: het is in de praktijk moeilijker toepasbaar.  

 
 
Evaluatievraagstuk ruimer benaderen dan de training op zich: over het trainingsbeleid 
ken- en stuurgetallen berekenen. Vb.: aantal uur training per werknemer, % aandeel van 
trainingsbudget in loonmassa,…  
 
Evaluatiedesigns:  
Vroeger  Goldstein en Ford (2002): twee visies:  

 Kwalitatieve informatie v/d trainees en de trainer.  
 Alleen het meest rigoureuze design kon worden gebruikt om 

trainingsprogramma’s te evalueren. 
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Nu: ideale visie ergens tussenin! De trainingsmanager heeft als taak om het meest 
rigoureuze design te kiezen en zich tegelijkertijd bewust te zijn van de mogelijke 
beperkingen. Met behulp daarvan moeten we kunnen bepalen of:  

1. Er echt een verandering is opgetreden naar aanleiding van de training.  
2. Die verandering te danken is aan de training.  

 
Beperking tot drie designs:  

1. Een-groep-, enkel-posttestdesign (x T2): het ontbreken v/d pretest maakt iedere 
conclusie over de impact van de training onmogelijk. De trainingsmanager weet 
immers niet wat de deelnemers konden voor het programma. Design slechts 
zinvol als je alleen maar wilt weten of trainees een bepaald niveau hebben 
bereikt na de training. 

2. Een-groep, pretest/posttestdesign (T1 x T2): vaak gebruikt in organisaties om te 
bewijzen dat er iets veranderd is, maar trainingsmanager kan niet bepalen of die 
verandering door de training veroorzaakt werd. Stel: T1 en T2 zijn metingen van 
de kennis van een nieuw beloningssysteem en x betreft de training  hogere 
waarde op T2 kan resultaat zijn aan het effect v/e derde.  

3. Pretest/posttest met-controlegroepdesign (experimentele groep: T1 x T2; 
controlegroep: T1T2). Deelnemers willekeurig toewijzen aan experimentele of 
controlegroep (beide groepen gelijk in belangstelling, motivering, capaciteit en 
prestatie op de meetinstrumenten die in de pretest worden gebruikt). 
Trainingsmanager is in staat te bepalen of een bepaald programma effectief is. 
Daarnaast ook procesgegevens (formatieve evaluatie) verzamelen, zodat hij ook 
kan zeggen waardoor de training effectief is (summatieve evaluatie). Nadelen: 
moeilijk in de praktijk om controlegroep te hebben, random toewijzing v/d 
trainees is dikwijls onmogelijk en oefeneffect kan optreden omdat de trainees 
twee keer getest worden. Variant van dit derde design zonder pretest. Deze 
variant levert slechts valide conclusies op als de proefgroep en de controlegroep 
oorspronkelijk door het lot zijn aangewezen of zorgvuldig op elkaar afgestemd 
zijn. 

5.4 De nieuwe, informele benadering van training en ontwikkeling 
Meer informele vormen winnen aan belang. Informeel leren is niet-gepland en vindt 
meestal plaats buiten een trainingscontext en heeft geen duidelijk start- en eindpunt. De 
verantwoordelijkheid om te leren ligt bij de trainee zelf (vorm van trainee-centered 
learning). Verschil met voorgaande vormen van trainee-centered learning is dat de 
organisatie weinig of geen invloed kan uitoefenen op het leerproces. 

5.4.1 Populariteit van informeel leren 

70/20/10-regel :  
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 70% v/d ontwikkeling van de vaardigheden worden toegewezen aan ervaringen 
on the job 

 10% aan het volgen van formele opleidingsprogramma’s 
 20% aan sociale interacties met anderen 

Organisaties raken immers steeds meer geografisch verspreid, wat het moeilijk maakt 
om trainingen te volgen op specifieke locaties.  
Dat transferprobleem stelt zich veel minder bij informele vormen van ontwikkeling 
omdat deelnemers de vaardigheden per definitie al toepassen tijdens het leerproces.  
 

5.4.2 Het informeel leerproces: een conceptueel model  

Informeel leren bevat 4 componenten (Tannenbaum et al. 2010):  
1. Intentie om te leren.  
2. Ervaring: impliceert dat informeel  leren sterk ervaringsgericht is (leren door iets 

te doen, door actie) 
3. Feedback: op taakprestatie, niet persoon zelf.  
4. Reflectie: belangrijk tijdens taakuitoefening (jezelf corrigeren), maar ook nadien 

(leren uit fouten).  

 
 
Informeel leren volgt geen lineair proces (in tegenstelling tot  het basismodel van 
training). Informeel leren kan dus beginnen bij elk van de vier componenten en vindt 
continu plaats.  

5.4.3 Facilitatoren van informeel leren 

Hoe kunnen organisaties inspelen op elk van voorgaande componenten en zo het 
leerproces faciliteren? 

5.4.3.1 Ervaringen aanbieden 
= voedingsbodem voor informeel leren.  

1. Via werkplekken (on-the-jobtraining). Trainees toewijzen en aanmoedigen om 
het werk van ervaren functie-uitoefenaars te observeren en daaruit te leren. 
Gestructureerd, gepland en met een duidelijk start- en eindpunt. Daarom wordt 
het vaak ook als een formele vorm van ontwikkeling beschouwd. Goedkoop en 
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eenvoudig te implementeren. Constante mogelijkheid om feedback te ontvangen 
over effectiviteit. Transferprobleem stelt zich niet  exact dezelfde omgeving.  

2. Functierotatie en uitdagende opdrachten: organisatie heeft minder controle op 
het leerproces zelf. Functierotatie = medewerker verandert op regelmatige basis 
van functiedomein, maar wel op hetzelfde hiërarchisch niveau binnen de 
organisatie. 
Het aanbieden van uitdagende opdrachten (challenging assignments) = stretch 
assignments. Vb.: fix-ittaken = werknemer moet een specifieke probleem 
oplossen of krijgt de taak iets uit het niets op te starten.  

5.4.3.2 Feedback 
Het kan onduidelijk zijn voor de medewerker of hij op een effectieve manier handelt in 
de ervaringen die hij opdoet. Daarom is het cruciaal dat hij input kan krijgen over de 
effectiviteit van zijn manier van werken en/of alternatieve handelswijzen.  
Je kan feedback krijgen van anderen via formele feedbackprocedures (zie hoofdstuk 6) 
of van een coach of mentor. Dergelijke professionele netwerken worden ook wel 
communities of practice (CoP) genoemd. Centrale idee CoP: situated-learningbenadering 
 werknemers leren met elkaar en van elkaar on on the job. Trend: online CoP vb.: 
internetfora, mailinglists, of interessegroepen. De praktijk van coworking, waarbij 
personeelsleden van verschillende bedrijven op een specifieke locatie (samen)werken in 
eenzelfde ruimte, mondt soms ook uit in een community of practice.  
Gevolg van onduidelijke defintitie CoP: weinig empirisch onderzoek naar het fenomeen. 
Binnen het weinige onderzoek  CoP’s zijn effectief wanneer:  

 De leden potentieel zien in de groep 
 De leden de activiteiten van de CoP als betekenisvol zien  
 De leden ervaren dat de CoP autonome beslissingen kan nemen  
 De leden ervaren dat de CoP impact kan hebben en met belangrijke kwesties 

bezig is.  

5.4.3.3 Reflectie 
= de activiteit waarbij de medewerker zijn gedrag tijdens een ervaring tot in de diepte 
analyseert en nagaat hoe hij heeft bijgedragen aan het resultaat van de ervaring.  
Synoniemen: after-event reviews, staff rides of post mortems.  
Centraal idee: je kan leren uit persoonlijke ervaringen door er op een gestructureerde 
manier over te reflecteren.  
Stappenplan bij reflectie over een ervaring:  

1. Nagaan van de rol die je zelf hebt gespeeld in de ervaring (self-explanation) 
2. Nagaan hoe je op een andere alternatieve manier gehandeld kon hebben (data 

verification) 
3. Nagaan hoe je je anders zal gedragen wanneer je in de toekomst met een 

gelijkaardige situatie geconfronteerd zou worden (feedforward).  
Effectiviteit van reflectie-interventies: positieve impact op de motivatie van 
werknemers, op de kennis die hij heeft over de functie en op zijn functie-uitoefening.  

5.4.4 Informeel leren: een aantal kanttekeningen  

Critici ten aanzien van informele leerstrategieën zoals de 70/20/10-regel  
eufemistische manier om aan te geven dat er geknipt wordt in het trainingsbudget. De 
hierboven beschreven processen geven echter duidelijk aan dat een organisatie ook 
gerichte investeringen moet doen om het informeel leerproces te faciliteren vb. 
informatie- en communicatietechnologie (sociale netwerksites en forums).  
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Ander nadeel: organisatie heeft er weinig controle over het leerproces  onduidelijk of 
er überhaupt geleerd wordt. Effectiviteit bepaald door de omgeving waarin de 
medewerker functioneert vb. tijdsgebrek. Belang om dus on-the-jobtraining vanuit de 
organisatie te steunen, te plannen en te sturen.  
 
Naast de omgeving spelen ook eigenschappen van de medewerker zelf een rol. 
Uitdagende opdrachten blijken vooral goed voor mensen met een leeroriëntatie. Mensen 
die hoog scoren op consciëntieusheid halen meer uit momenten van reflectie.  
Inzichten i/h domein van formele training ook toepasbaar bij informeel leren en ook het 
omgekeerde. We kunnen ons dan ook de vraag stellen of de leerprocessen onderliggend 
aan formeel en informeel leren wel fundamenteel verschillend zijn? 
 
Ongewenste effecten van informeel leren: WN kan op informele wijze leren hoe hij 
onopgemerkt antiproductieve gedragingen (vb. sabotage) kan uitvoeren.  

5.5 Stakeholders 
= sleutelspelers (topmanagement, hoger kader, lijnmanagement, trainer, trainee en 
training- en developmentmanager).  

5.5.1 Topmanagement en hoger kader 

Bepalen de hoofdlijnen van het trainings- en ontwikkelingsbeleid. Of ook de top in 
werkelijkheid nauw betrokken is bij de beleidsbepaling is de vraag.  Hoe meer 
trainingsactiviteiten aansluiten op organisatieverandering (en dus minder op 
verandering van individuen), hoe meer de top betrokken moet worden bij het trainings- 
en ontwikkelingsproces.  

5.5.2 Lijnmanagement 

Worden te weinig ingezet. Zij vinden dikwijls dat training en ontwikkeling afdelingsgeld 
kost, in die zin dat de trainees op dat moment minder of niet productief zijn.  
Idealiter dient het lijnmanagement aan te geven welke opleidingsbehoeften er zijn bij 
het personeel. Belangrijkste rol lijnmanagement ligt op het gebied van transfer.  

5.5.3 Trainer 

Verantwoordelijk voor de didactische en inhoudelijke vormgeving. Begeleidt 
trainingsactiviteiten en is niet noodzakelijkerwijze de trainingsmanager. De 
geloofwaardigheid van zulke interne specialisten is hoog + grotere kans op transfer. 
Problemen: hebben vaak geen tijd om zich grondig voor te bereiden  en afdelingen staan 
niet graag hun goede krachten als trainers af.  

5.5.4 Trainee 

Persoon die aan de trainings- en/of ontwikkelingsactiviteit deelneemt.  

5.5.5 Trainingsmanager/developmentmanager 

Verantwoordelijk voor het trainings- en ontwikkelingsproces.  
Trainingsmanager: didactisch specialist, moet didactische steun kunnen verlenen aan 
interne lesgevers.  
Trainings-/developmentmanager moet ook het marktaanbod inzake trainingen, 
ontwikkelingsprogramma’s en trainers/coaches kunnen inschatten op hun waarde.  
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Een brede visie op de externe en interne ontwikkelingen in zijn organisatie laat hem toe 
een strategisch trainings- en ontwikkelingsbeleid uit te tekenen en te bouwen. Tot slot is 
hij dikwijls zelf leidinggevende en stuurt hij een aantal medewerkers aan.  
Wij pleiten ervoor om de trainings-en ontwikkelingsafdeling zo dicht mogelijk bij de lijn 
en op de top te laten aansluiten om de link met de ‘vloer’ veilig te stellen en de nodige 
armslag te creëren.  
 
Er zijn ook andere indelingen mogelijk dan die vijf sleutelfiguren  Garrett (1987):  

1. Trainer (het werkelijk uitvoeren v/d training, de trainee helpen leren) 
2. Provider (het analyseren van trainings- en ontwikkelingsbehoeften en het 

ontwerpen, updaten, onderhouden en leveren van trainings- en 
ontwikkelingsprogramma’s)  

3. Consultant (het analyseren van organisationele problemen en dan oplossingen 
aanbevelen, waarvoor training en ontwikkeling nodig is)  

4. Innovator (de organisatie ondersteunen en bijstaan om effectieve veranderingen 
te realiseren en prestatieproblemen op te lossen)  

5. Manager (opstellen van trainings- en ontiwkkelingsdoelen, formuleren van het 
trainings- en ontwikkelingsgebied, contacten leggen met andere afdelingen) 

Trainings- en ontwikkelingsmanagers zijn nog vaak te veel trainer en provider en te 
weinig consultant en innovator.  

5.6 Trends 

5.6.1 Het Nieuwe Leren  

Het Nieuwe Leren (HNL) wordt geconceptualiseerd als een systematische reeks van 
leerervaringen die ingebed zijn in de werkomgeving en ondersteund worden door 
technologie. In deze hoofdtrend vooral het belang van informeel leren en continu leren 
op de werkplek.  

5.6.2 Kennismanagement (knowledge management) 

= systematisch investeren i/d ontwikkeling, het behoud en de vernieuwing van kennis in 
organisaties. Kennis = het intellectueel kapitaal (cognitieve kennis, vaardigheden, begrip 
van systemen en de motivatie om creatief te zijn).  
Expliciet (formele) kennis = die je kan vastleggen vs. impliciete kennis (tacit knowledge) 
= kneepjes v/h vak, gebaseerd op persoonlijke ervaringen en moeilijk formeel aan te 
leren.  
 
Twee drijfveren voor kennismanagement:  

1. Soorten kennis vastleggen en diegene te expliciteren die van belang zijn voor de 
kerncompetenties van de organisatie.  
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2. Mensen aan boord houden die door hun formele en impliciete kennis en 
kennisontwikkeling cruciaal zijn voor de competitiviteit en het overleven van de 
organisatie.  

Kennismanagement kunnen we bevorderen door een waaier van activiteiten vb. WN’s 
aanmoedigen om maandelijks presentaties te geven aan collega’s.  
Een duidelijk signaal is het aanstellen van een zogenoemde CLO (Chief of Learning 
Operations) om het kennismanagement te coördineren en te ondersteunen. Op die 
manier wordt job-embedded learing mogelijk  organisaties verschaffen aan WN’s de 
nodige kennis, taakspecifieke informatie en technologie, zodat ze kunnen leren en 
nieuwe ervaringen opdoen terwijl ze hun functie uitoefenen.  

 
Von Krogh en Roos (1996): verschillende visies op kennismanagement die in 
organisaties leven. Verschil tussen eilandstructuur en netwerkstructuur is dat bij 
netwerkstructuur de kennis vooral gebaseerd is op het vormen van kennisnetwerken (= 
sociale netwerken tussen individuen met kennis, om zo kennistransfer mogelijk te 
maken tussen individuen, teams en organisaties).  
Voor organisaties waarbij het creëren, verspreiden, delen en toepassen van kennis 
centraal staan, zijn al veel termen gebruikt vb.: lerende organisatie, intelligente 
organisatie, kennisproductieve organisatie, kenniscreërende organisatie. Dergelijke 
organisaties bezitten een cultuur van levenslang en continu leren: medewerkers worden 
beloond en ondersteund om in formele zowel als informele settings te leren en kennis te 
delen.  
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6 Prestatiebeoordeling en prestatiemanagement 

6.1 Inleiding  
Prestatiebeoordeling onderscheidt zich van zulke spontane evaluaties omdat het 
formeel, periodiek, systematisch, bewust en zo objectief mogelijk plaatsvindt.  
Bij prestatiemanagement wordt de prestatie ook expliciet afgestemd op de strategische 
doelen v/d organisatie.  
Het periodiek en formeel karakter wordt met een meer continue en informele 
benadering aangevuld.  
Geeft de manager de kans om systematisch na te denken over het rechtstreeks 
rendement van zijn medewerkers en over zijn eigen leiderschap. Prestatiebeoordeling 
als stuurmechanisme en leidraad om zijn WN’s individueel zowel als collectief bij te 
sturen en te coachen.  
Mogelijke bijdragen van prestatiemanagement aan HRM 
 
 

 
 
Elk systeem van prestatiemanagement bevat een aantal vaste bouwstenen. De HRM-
verantwoordelijke moet uit diverse opties kiezen:  

 Wat is de doelstelling? Waarvoor dienen de resultaten v/d beoordeling?  
 Waarop wordt het personeel beoordeeld: prestaties of gedrag?  
 Welk instrument zullen de beoordelaars gebruiken: een narratief verslag, een 

rangschikkingsmethode, een beoordelingsschaal?  
 Wie treedt op als beoordelaar: de direct leidinggevende, hogere leidinggevenden, 

collega’s?  
 Welke training geven we aan de beoordelaars zodat ze accuraat beoordelen: 

gedragsobservatietraining, referentietraining of beide?  
 Welke gespreksvorm moeten de beoordelaars gebruiken bij het gesprek met de 

medewerker: een directe vorm, een probleemoplossende aanpak?  
 Hoe wordt het systeem van prestatiebeoordeling gecommuniceerd?  

Elke HR-verantwoordelijke hoort een bedrijfsspecifiek systeem op te stellen dat de 
bovenvermelde vragen beantwoordt en de bijhorende bouwstenen gepast invult.  

6.2 Doelstellingen: waarom beoordelen?  
Cleveland et al. (1989): voor welke doelstellingen passen HR-managers in hun 
organisatie prestatiemanagement toe?  
Vier brede onderliggende factoren:  
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1. Tussen-personen toepassingen vb. evalueren van de prestaties van personeel, het 
bepalen van beloning, promoties, salarisstijgingen, mutaties, rotaties en 
ontslagen  alle beheersmatige toepassingen.  

2. Binnen-personen toepassingen vb. feedback op individueel presteren, 
assessment van individuele sterktes en zwaktes en identificatie van 
trainingsbehoeften op individueel niveau. Waaraan wordt veel of weinig belang 
gehecht en de achterliggende redenen daarvoor.  

3. Het gebruik van prestatiemanagement voor het consolideren van de globale HR-
aanpak (= strategisch aspect). Beslissingen op macroniveau zoals het gebruik van 
prestatiemanagement voor personeelsplanning, het identificeren van 
trainingsplannen op organisatieniveau, het bepalen v/d trainingspolitiek en de 
trainingsprogramma’s op organisatieniveau en het creëren van een 
groeigeoriënteerd klimaat binnen een organisatie. 

4. Gebruik van prestatiemanagement voor researchdoeleinden (validatie-
instrument). Controleren of de voorspellingen bij de selectie correct waren en of 
een trainingsprogramma effect heeft gehad. Komt tegemoet aan wetgevende 
bepalingen: discriminatie van subgroepen i/d maatschappij en vriendjespolitiek 
worden uitgeschakeld.  

Cleveland et al. (1989): prestatiemanagement werd vooral toegepast voor de eerste 
twee factoren.  

6.3 Resultaten en/of gedrag: wat wordt beoordeeld? 
Op grond van welke criteria wordt de persoon in kwestie beoordeeld? Algemeen: 
bepaling moet gebaseerd zijn op een gedegen functiestudie die moet garanderen dat de 
criteria en de meetbare criteriumconstructen (= prestatie-indicatoren) relevant zijn, maar 
niet deficiënt en ook niet gecontamineerd.  
Twee benaderingen om te kiezen wat we gaan beoordelen: de gedragsgerichte 
benadering en de resultaatgerichte benadering.  

 Gedragsgericht: WN’s beoordeeld op grond van hun gedragingen en de geleverde 
inspanningen a.d.h.v. subjectieve criteria zoals beoordelingsschalen.  Geschikt 
voor gedetailleerde feedback en ook dikwijls toegepast als de resultaatgerichte 
benadering niet mogelijk is.  

 Resultaatgericht: objectieve criteria (vb. geproduceerde output), vooral geschikt 
als er  verschillende manieren zijn om de functie goed uit te voeren.  

Beide systemen ook samen (aanvullend) aanwenden.  
Trend om vooral de resultaatgerichte benadering toe te passen  binnen het kader van 
strategisch HRM  in welke mate heeft het individu gewerkt i/d richting v/d algemene 
doelstellingen v/d organisatie? Deze benadering geeft ook meer vrijheid aan individuen 
om zelf te bepalen hoe ze die resultaten willen bereiken.  
Een tweede trend legt sterker de nadruk op contextueel gedrag.  

6.4 Type beoordelingsinstrument: hoe wordt beoordeeld?  
Beoordelingsinstrumenten indelen op diverse manieren:  

 Rangschikking (ranking))  
 Schaling (rating)  
 Narratieve beschrijving  

6.4.1 Rangschikkingsmethodes  

Bij rangschikkingsmethodes wordt een persoon vergeleken met een andere persoon. 
Paarsgewijze vergelijking zowel als eigenlijke rangschikking is daarbij van toepassing.  
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Dit is een voorbeeld van een globale rangschikking  oudste, eenvoudigste en ook vrij 
betrouwbare methode: leidinggevenden onderling komen tamelijk goed overeen bij hun 
rangschikkingen. Leidinggevenden moeten positie innemen  aangeven wie eerste, 
tweede, derde enz. is.  
Toch wordt dit weinig gebruikt omdat:  

 Het een competitie-element impliceert, wat contrasteert met de grotere 
noodzaak om in teams naar de organisationele doelstelling toe te werken.  

 Rangschikking (en zeker paarsgewijze vergelijking) bijna onmogelijk is als de 
leidinggevende een groot aantal WN’s heeft. Vb.: 10 WN’s = 45 (10 x 9 : 2) 
vergelijkingen.  

 Holistische aanpak: nuanceringen zijn niet mogelijk.  
 Techniek is weinig tot niet bruikbaar voor (individuele) feedback (grootste 

kritiek) 
Het geïsoleerde gebruik v/d globale rangschikkingsmethode is waardeloos omdat twee 
essentiële functies (feedback en coaching) niet kunnen worden toegepast.  
 
Varianten op globale rangschikking:  

1. WN’s onderscheiden op grond van onderscheiden kenmerken 
(criteriumconstructen). De beoordeelden worden dan bijvoorbeeld gerangschikt 
binnen rubrieken zoals ‘leiderschap’ of ‘initiatief’. Aanpak is niet langer holistisch 
en door het gebruik van afzonderlijke criteriumconstructen biedt deze methode 
ook feedbackmogelijkheden.  
Problemen: kenmerken nauwkeurig gedefinieerd, maar niet gradaties   
competitie-element blijft aanwezig en vergelijken tussen afdelingen blijkt 
moeilijk. Nuancering naar rubrieken is meestal slechts afspiegeling v/d 
basiswaarneming  globale visie van beoordelaar is predominant en beïnvloedt 
toch het geheel.  
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2. Speelt in op de praktische onmogelijkheid van leidinggevenden om relatief grote 

groepen medewerkers globaal te rangschikken  niet al het personeel 
rangschikken, maar in bepaalde groepen delen met een verplichte spreiding. Vb.: 
10% in groep V (uitstekende personeelsleden), 20% groep IV (goede 
personeelsleden), 40% groep III (middelmatige personeelsleden), 20% groep II 
(zwakke personeelsleden) en 10% groep I (echt zwakke personeelsleden). 
Populair bij organisaties met een up-or-outsysteem van loopbaanmanagement 
(zie laatste hoofdstuk). Levert vaak weerstand op bij managers (groep is goed, 
waarom nog groep I en II?).  
 Oplossing 1: beoordelaar toestemming geven om af te wijken als hij dat 

schriftelijk verantwoordt.  
 Oplossing 2: speelruimte bieden in de opgegeven spreiding (vb. zoveel x I, 

zoveel x II, …)  
 Oplossing 3: Toepassing v/d verplichte spreiding o/h niveau van 

criteriumconstructen vb. I (zeer laag) voor nauwkeurigheid.  

 

6.4.2 Beoordelingsschalen 

6.4.2.1 Grafische beoordelingsschaal  
Op een schaal een punt aan kruisen 
dat overeenkomt met de evaluatie 
van de prestatie van de 
medewerker.  
Zulke zuivere grafische 
beoordelingsschalen worden weinig 
gebruikt omdat de evaluatie dan 
uitsluitend kan dienen als coaching.  
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Een tweede soort (voorbeeld 2) vangt dat nadeel op omdat dat type numerieke waarden 
bevat als ankers voor de schaalpunten die de beoordelaar kan aankruisen.  
Bij een derde soort (voorbeeld 3) wordt een korte verbale omschrijving (‘zeer slecht’) 
bij de numerieke waarde geplaatst.  
Een vierde variant (zie figuur 6.4) is de semantische differentiaal, waarbij aan de twee 
uiteinden v/e schaal kenmerkende kwalificaties staan  scoren door een kruisje tussen 
de twee uiteinden te zetten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een grafische beoordelingsschaal meet één of meerdere constructen:  

 Één construct: numerieke scores optellen 
 Meerdere constructen: scores per construct optellen  mogelijkheid om globaal 

beeld te bekijken nadat de verschillende criteriumconstructen zijn beoordeeld.  
Positief aan deze grafische beoordelingsschalen is hun eenvoud.  
Nadelen:  

 Onduidelijke definiëring v/d criteriumconstructen en de prestatieniveaus. 
Daardoor interpreteren verschillende beoordelaars een grafische 
beoordelingsschaal verschillend (inconsistente beoordelingen  lage 
betrouwbaarheid). 

 Vatbaar voor beoordelingseffecten vb. halo-effect. Beoordelaars moeten daarom 
formeel afspreken wat ‘normaal’ of ‘uitstekend’ betekent.  

6.4.2.2 Gedragsobservatieschaal (Behavior Observation Scales, BOS) 
Geen evaluatie v/d beoordelaar  enkel frequentie van specifieke gedragingen 
aangeven gedurende de tijd waarop de beoordeling betrekking heeft.  
Sommige meten een criteriumconstruct, namelijk globaal presteren in functie. Andere 
checklists meten verschillende constructen. Als de interne consistentie van 
beoordelingen per gemeten construct acceptabel is, is het mogelijk om per 
criteriumconstruct een score te rapporteren.  
Dergelijke checklist heeft een hoge informatiewaarde, psychometrisch adequaat en kan 
als startpunt dienen bij feedback en coaching.  
Nadelen: vervelend voor beoordelaar als te lange lijst, verschillende soorten 
vragenlijsten bij verschillende jobs/niveaus  checklist is minst realistisch systeem in 
de meeste ondernemingen.  
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Wetenschappelijk onderzoek: minder positieve resultaten  gedragsobservaties slagen 
er niet in om evaluatieve aspecten uit te bannen.  

6.4.2.3 Gedragsverankerde beoordelingsschaal (Behaviorally Anchored Ratingscales, 
BARS) 

Gedragsvoorbeelden voor de verschillende prestatieniveaus  competenties zowel als 
prestatieniveau gedefinieerd in duidelijke gedragsgerichte termen. Meestal totaalscore 
per gemeten construct berekend.  
Constructie van BARS is tijdsintensief. Drie fasen:  

1. Relevante gedragingen geïnventariseerd via gesprekken met personeelsleden. 
HR-verantwoordelijke groepeert gedragingen in competenties. 

2. Groepering checken door aan andere groep personeelsleden te vragen om 
gedragingen opnieuw toe te wijzen aan competenties. Gedragingen waarover 
geen overeenstemming wordt bereikt, vallen af.  

3. Voorlopige lijst met gedragsverankerde observaties wordt aan nog een andere 
groep personeelsleden voorgelegd (high performers). Die moeten de effectiviteit 
van elke gedragsbeoordeling bepalen  schaalwaarde toegekend.  

Voordelen:  
 Competenties en prestatieniveaus duidelijk omschreven 
 Concrete gedragingen van medewerkers 
 Beoordelaars moeten zich zo dicht mogelijk bij de feiten aansluiten  goed voor 

acceptatie van feedback 
 Evaluatie gefaciliteerd door gedragsverankerde prestatieniveaus 
 Beoordeelden en beoordelaars staan meestal heel positief tegenover de schalen 

doordat ze actief meewerken 
Nadelen:  

 Lang constructieproces 
 Proces per functie(groep) herhalen 
 Wetenschappelijk onderzoek: cruciaal dat gekozen gedragsankers representatief 

zijn  anders vertekening in beoordelingen  
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6.4.2.4 Gemengde standaardschaal (mixed standard scales)  
Gedragsvoorbeelden; schalen meten altijd diverse constructen. Voor elk construct heeft 
een item betrekking op uitstekende prestaties, op middelmatige prestaties en op slechte 
prestaties. Beoordelaar geeft aan in welke mate het gedrag v/d medewerkers beter, 
slecht of gelijk is aan het gedrag dat in het item beschreven is.  
Voordelen:  

 Vergemakkelijkt de beoordelingstaak  enkel gedrag v/d beoordeelde 
vergelijken met het gedrag dat in het item beschreven is.  

Nadelen:  
 Complexiteit v/h scoringssysteem  eindscores zijn niet volledig begrijpelijk.  

 

6.4.2.5 Relatieve percentielmethode (Goffin et al.)  
Tegen gaan van beoordelingsinflatie (= iedere medewerker krijgt positieve 
beoordelingen). Verschillende personen worden tegelijk beoordeeld en per competentie 
worden de personen relatief ten opzichte van elkaar en ten opzichte van een 
hypothetische standaard beoordeeld.  
Lage score van persoon B betekent niet dat zijn prestaties ondermaats zijn  relatief!  
Voordelen:  

 Comparatieve methode verder gebouwd op de rangschikkingsmethode, die een 
goed beeld v/d verhoudingen tussen personeelsleden oplevert.  

 Beoogt duidelijk te maken dat het niet mogelijk is om iedereen goede 
beoordelingen te geven.  
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Nadelen: 
 Geen absolute methode 
 Expliciet vergelijken van medewerkers  competitie-element!  

 

 

6.4.3 Methode v/d kritische incidenten  

Verzamelen van beschrijvingen van gedragingen die gepaard gaan met opvallend slagen 
of niet slagen v/e persoon i/e gegeven functie.  
Welke activiteiten zijn kritisch?  

 Inventariseren van handelingen die rechtstreeks betekenisvol zijn voor falen of 
succes, per job.  

 Beoordelaar stipt de gedragingen aan die zich werkelijk hebben voorgedaan 
gedurende de periode waarop de beoordeling betrekking heeft.  

 Lijst met kritische gedragingen over de persoon in kwestie.  
Voordelen:  

 Evaluerend referentiekader wordt vervangen door een meer beschrijvend 
referentiekader 

 Vooral merites op het gebied van coaching en minder op zuivere evaluatie 
Nadelen:  

 Gebrek aan 
representativiteit v/d 
incidenten 

 Eist goed 
observatievermogen, 
discipline om dagelijks 
gebeurtenissen te 
registreren en goede sociale 
vaardigheden bij de 
bespreking v/d incidenten 
o/h moment v/d 
beoordeling  
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6.4.4 Narratieve beoordeling 

Gedrag v/d beoordeelde schriftelijk vastleggen (= essaybenadering). Globale 
ongestructureerde beschrijving (“Omschrijf het gedrag van de medewerker en bespreek 
het.”) of het gedrag v/d beoordeelde binnen aangegeven, gestructureerde rubrieken 
beschrijven.  
Voordeel:  

 Gesprek dat op de evaluatie volgt is goed voorbereid 
 Voldoen aan bepaalde voorwaarden: 1. Alleen informatie relevant voor de 

beoordeling 2.  Beschrijven gedetailleerd en in gedragsmatige termen specifieke 
voorbeelden.  

 Schriftelijke evaluatie als een verklarend oordeel van meer kwantitatieve 
methodes.  

Nadeel:  
 Evaluatieverslagen zijn heel sec, bijna alleen maar positieve dingen (tot het 

hilarische toe).  
 

 

6.4.5 Management by objectives (MBO) 

= methode om doelstellingen te definiëren. Bouwt verder op goal-setting theorie (Locke 
et al.) en bezit veel meer toepassingsmogelijkheden dan prestatiemanagement.  
Relevant in deze context: personeelslid dat werkt i/e systeem van MBO wordt 
geëvalueerd op grond v/d doelstellingen die hij samen met zijn leidinggevende heeft 
opgesteld en gedefinieerd.  
Verschil met vorige methodes:  

1. Doelstellingen gerealiseerd in tegenstelling tot persoon evalueren.  
2. Standaarden die voor evaluatie gebruikt worden, niet alleen door management 

opgesteld (ook WN’s). Zijn de doelstellingen door beide partners geaccepteerd, 
dan is er jaarlijks of om de zes maanden een bespreking v/d resultaten. 

Wat houdt de methode precies in?  
Het te bereiken resultaat wordt meegedeeld aan het niveau eronder. Dit laatste niveau 
bepaalt wat zijn bijdrage of te behalen resultaat moet zijn om die uiteindelijke 
doelstelling te behalen a.d.h.v. een reeks procedures (vb. wederzijds accepteren). In 
samenspraak worden doelstellingen op elk niveau vastgelegd en voorwaarden en 
middelen voor succes gedefinieerd.  
Componenten voor een succesvol MBO-programma:  

1. Doelstelling is het eindresultaat waarop het streven v/d onderneming gericht is. 
Doelstellingen formuleren a.d.h.v. de SMART-doelstellingen.  

2. Resultaat: concrete realisatie.  
3. Indicatoren zijn realisaties die nog geen eigenlijke resultaten zijn, maar waaraan 

we kunnen zien dat een stuk v/d weg is afgelegd.  
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Evaluatie van voorgaande prestaties veronderstelt ook nieuwe doelstellingen, het 
nagaan v/d organisatiemiddelen en geeft aanzetten voor de ontwikkeling v/d 
capaciteiten v/d beoordeelde.  
Voordelen:  

 Overschakeling van evaluatie naar zelfanalyse  individu krijgt duidelijke plaats 
in een resultaatgerichte coaching.  

 MBO relateert prestaties aan een aantal omgevingsfactoren zoals middelen en 
medeverantwoordelijken.  

Nadelen:  
 Tijdsintensief. 
 Leidinggevende en medewerken formuleren doelstellingen die gemakkelijk te 

kwantificeren en te bereiken zijn, maar die niet centraal staan i/d functie.  
 Gevecht tussen medewerker en leidinggevende: te hoge vs. te lage doelstellingen. 

Ook medewerker moet effectief invloed kunnen uitoefenen o/d te bereiken 
doelstellingen.  

 Doelstellingen op lange termijn bepaald. 
 Afhankelijk van economische omstandigheden. 
 Focus op zuivere registratie van prestatieniveaus en behaalde resultaten  

weinig aanknopingspunten voor coaching.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 111 

6.4.5.1 Wetenschappelijk onderzoek naar beoordelingsinstrumenten  
Grootschalig literatuuronderzoek (Landy & Farr, 1980):  
Het beoordelingsinstrument had slechts minimaal effect o/d kwaliteit v/d 
beoordelingen. Geen enkel beoordelingsinstrument had een consistent beter resultaat 
dan de ander.  
Algemeen: een gedegen instrument om personeel te beoordelen is een noodzakelijke, 
maar onvoldoende voorwaarde binnen prestatiemanagement. Inzicht in de diverse 
beoordelingsinstrumenten is daarbij van belang om een juiste keuze te kunnen maken 
bij de opbouw v/e bedrijfseigen methode.  

6.5 Type beoordelaarstraining 
Beoordelaar = iemand die informatie verwerkt en een oordeel over een sociale stimulus 
(de medewerker) moet vellen.  
Training voor beoordelaars = methode om kwaliteit van beoordelingen te verhogen, 
ingedeeld naar methode en inhoud.  
Didactische methodes:  

 Klassieke lesvorm: trainer neemt heft in handen en brengt info over.  
 Oefeningen en feedback: participanten beoordelen elkaar en op video 

opgenomen acteurs. Later krijgt men feedback over de accuraatheid van hun 
beoordelingen.  

 Groepsdiscussie: vastgeroeste stereotypes bij het beoordelen ter discussie 
stellen en oplossingen formuleren.  

Inhoud: onderscheid tussen trainingsprogramma’s die zich concentreren op het houden 
van een functioneringsgesprek en trainingsprogramma’s die zich richten op de 
technieken v/h beoordelen van WN’s.  
Functioneringsgesprekken zie paragraaf 6.7.  
Functioneringsprogramma’s:  

1. Rater error training: beoordelaars leren geen beoordelaarsfouten te maken. Het 
is echter niet zeker dat het wel gaat om echte fouten, de persoon kan echt 
schitterend presteren op verschillende criteriumconstructen. Daarom beter 
‘beoordelingseffecten’ of ‘beoordelingstendensen’ gebruiken.  
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2. Performance dimension training = expliciteren v/d te beoordelen 
criteriumconstructen. Trainees leren definities van die criteriumconstructen 
(competenties) en de gedragsvoorbeelden.  

3. Referentietraining (frame-of-reference training) = beoordelaars hetzelfde 
referentiekader aan te leren bij beoordelingen. Referentiekader = 
prestatietheorie die binnen een specifieke organisatie bestaat. Een 
prestatietheorie expliciteert aan beoordelaars welke criteriumconstructen en 
gedragingen door een organisatie als echt waardevol worden gezien om de 
organisationele doelstellingen te bereiken.  

4. Gedragsobservtietraining (behavioral observation training) = onderscheid tussen 
observatie en evaluatie van gedrag. Beoordelaars leren gedegen 
observatietechnieken  

Meta-analyses: effectiviteit van verschillende trainingstypes d.m.v. effectiviteit na te 
gaan op grond van vier afhankelijke variabelen: reductie van halo, reductie van 
mildheid, verhoging nauwkeurigheid qua beoordelingen en verhoging nauwkeurigheid 
qua observaties (vergelijken met beoordelingen met die van experts).  
Resultaat:  

 Error-training leidde tot grootste reductie in beoordelingseffecten zoals halo en 
mildheid.  

 Dimensietraining slaagde er goed in halo-effecten te reduceren.  
 Referentietraining was beste aanpak om beoordelingsnauwkeurigheid te 

verhogen.  
 Behavorial observation training leidde tot grootste verhoging van 

observatienauwkeurigheid.  
In de praktijk dikwijls combinatie van trainingen. Woehr & Huffcutt (1994): combinatie 
van behavioral observation training en frame-of-reference training is te verkiezen.  

 

6.6 Type beoordelaar: wie beoordeelt?  
Direct leidinggevende, peers, zelfbeoordelingen en hoger leidinggevenden.  
Murphy & Cleveland: overzicht van pro’s en contra’s van verschillende types 
beoordelaars. 
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6.6.1 Beoordelingen door leidinggevenden 

 80% v/d gevallen. 
 Onderzoek: beoordelen betrouwbaarder dan andere types beoordelaars. 
 Top-downfeedback (= feedback door leidinggevenden) heeft beperkingen:  

 Minder eenvoudig om interpersoonlijk gedrag v/d medewerker te kunnen 
taxeren 

 Medewerkers doen zich dikwijls anders en beter voor (impression 
management) 

6.6.2 Beoordelingen door peers 

 Murphy & Cleveland: voordelen van deze ‘laterale beoordelingen’:  
 Meer kans om taakgerichte zowel als interpersoonlijke gedragingen te 

observeren dan niet-collega’s. Empirische bevestiging door Conway (1999)  
 Belangrijk deel v/d prestatieverschillen wordt bij beoordeelden 

waargenomen 
 Aanwezigheid van peers zal minder invloed hebben op de geobserveerde 

gedragingen dan de aanwezigheid van leidinggevenden 
 Weerstand tegen beoordelingen doorpeers (Murphy & Cleveland) door twee 

oorzaken:  
1. Bezorgd dat het opnemen van beoordelingen door peers in het 

beooordelingssysteem de machtsstructuur v/d organisatie verandert  
mensen krijgen macht over elkaar.  

2. Leidinggevenden zijn overtuigd dat beoordelingen door peers vertekend zijn 
vb.: vriendschap tussen peers  jaagt beoordelingen omhoog 
(mildheidstendens).  
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Scullen et al. bevestigen dat idiosyncratische effecten een grote invloed 
hebben op peerratings. Uitzondering: topperformers i/e team geven wel 
objectieve beoordelingen van hun peers.  

Toch populair: sluit aan bij tendens tot minder hiërarchische besluitvorming en plattere 
en netwerkachtige organisatiestructuur. Passen ook bij de toenemende impact van 
teams in organisaties.  

6.6.3 Beoordelingendoor medewerkers 

Bottum-upfeedback: medewerkers hebben ruim de mogelijkheid om het 
interpersoonlijk gedrag van hun leidinggevenden te observeren.  
Organisaties aarzelen omdat:  

 Zowel medewerkers als leidinggevenden zich niet op hun gemak voelen: 
leidinggevenden hebben er problemen mee dat de normale hiërarchie wordt 
omgedraaid en medewerkers vrezen dat leidinggevenden mogelijk broeden op 
vergeldingsacties als ze minder positieve beoordeling krijgen.  

Enkel kans op slagen i.f.v. volgende voorwaarden: 
1. Beoordelingen moeten anoniem zijn 
2. Een groot aantal medewerkers moet hun leidinggevende evalueren 
3. Er moet een vertrouwensbasis zijn tussen leidinggevende en medewerkers 

6.6.4 Zelfbeoordelingen (self assessment) 

Meer voorkomend dan beoordelingen door medewerkers (vooral 360° feedback). 
Beoordeelde heeft het recht om zijn mening te uiten (vrij goed op de hoogte van eigen 
taak- en interpersoonlijk gedrag).  
Nadelen:  

 Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat mensen zichzelf te hoog beoordelen 
en zeker als individuen weten wat er o/h spel staat (vb. link tussen beoordeling 
en beloning).  

Condities die mildheidstendens reduceren:  
 Als men weet dat hun beoordelingen met een objectieve maatstaf zullen worden 

vergeleken  beoordelingen minder mild. 
 Beoordelaars die zelf een zeer uitgebreide prestatiefeedback ontvangen geven 

ook minder vertekende beoordelingen over zichzelf. 
 Werknemers zijn verplicht om accomplishment statements toe te voegen aan hun 

zelfbeoordelingen  kort, maar gedragsmatig hun belangrijkste prestaties en 
realisaties noteren. Dit verstrekt inzicht in hoe WN’s eigen prestaties zien en 
fungeert zo als geheugensteuntje voor de resultaten die ze gerealiseerd hebben 
en voor de manier waarop die resultaten werden verwezenlijkt.  



 115 

 
 Stap 1: Beschrijving v/d exacte situatie/contex (vb. moeilijk  waarom?)  
 Stap 2: Welke acties + waarom?  
 Stap 3: Welke resultaten vloeien voort uit die acties?  

6.6.5 Beoordelingen door hogere leidinggevenden 

Rol v/h hoger management is indirect  beoordelingen v/d direct leidinggevende 
worden dikwijls nog even ingezien door een hogere leidinggevende en na controle 
goedgekeurd en meegedeeld à/h betrokken individu. Hoger management bepaalt dus in 
feite op welke criteriumconstructen het personeel wordt beoordeeld aangezien de 
prestatie-indicatoren een afspiegeling zijn v/d organisationele  doelstellingen. 

6.6.6 Andere stakeholders 

Vb. mening van interne klanten, leveranciers en/of externe klanten. 
Klantenbeoordelingen  i/d vorm van mysteryshoppers of mysterycustomers.   
Nadeel: dure en tijdsintensieve optie.  

6.6.7 Multisourcefeedback 

Ontstaan door kruising van drie gebieden: assessment (testing), 
performancemanagement (performancefeedback) en employee opinion surveys 
(organizational surveys).  
Kernidee: persoon komt via informatie van ander over zichzelf tot een groter zelfinzicht.  
Definitie: informatie over het werkgedrag van een persoon op een al dan niet 
gestructureerde wijze – a.d.h.v. vooraf bepaalde competenties en bij verschillende 
beoordelaars wordt verzameld met als doel de persoon inzicht te geven in de 
effectiviteit van zijn functioneren.  
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360° feedback = multirater feedback, multirater assessment, multi source assessment en 
full-circle feedback.  
Populair door recente tendensen zoals vlakkere organisaties en meer 
teamgeoriënteerde werkstructuren.  
Varianten: 180° feedback en 540° feedback:  

 180°: drie beoordelaars nl. focale persoon, leidinggevende en collega’s  
wanneer de inclusie van medewerkers niet strookt met de organisatiecultuur 

 540°: leveranciers en partners van joint ventures nemen ook deel aan 
feedbacksystemen 

 270°: Collega, chef, klant rond focaal persoon 
Drie fasen van multisourcefeedback:  

1. Fase 1 – klimaat verkennen: Multisourcefeedback werkt beter in organisaties met 
coachingsprogramma’s voor leidinggevenden, met teamgeoriënteerde structuren 
en met grotere span of reporting.  

2. Fase 2 – operationalisatie: beoordelaars worden geïdentificeerd.  
I. Gevraagd om voor elk v/d categorieën (leidinggevenden, medewerkers, 

collega’s en klanten) een aantal beoordelaars te kiezen. Alle beoordelaars 
moeten voldoende op de hoogte zijn v/d prestaties en het gedrag v/d focale 
persoon (hoewel elke categorie beoordelaars zijn sterke en zwakke punten 
heeft).  

II. Ontwikkeling v/h multisourcefeedbackinstrument  generiek instrument of 
een op maat gemaakt instrument (‘open architectuur’). Vb. generieke 
multisourcefeedbackinstrumenten: Swets HFM360, Reflector en Benchmark.  
Keuze tussen schriftelijk of webbased.  

 De meeste multisourcefeedbackinstrumenten bevatten twee grote delen:  
a. Vragenlijst waarbij beoordelaars de beoordeelde competentie op een 

aantal items via beoordelingsschaal beoordelen. Items moeten verwijzen 
naar observeerbare en meetbare gedragingen en er moeten drie tot vijf 
items per competentie zijn.  
Competenties moeten: ontwikkelbaar, afgestemd op de 
organisatiestrategie, onafhankelijk van elkaar en beperkt zijn in aantal (vb. 
10 tot 15).  

b. Beschrijvende items (write-in items): beoordelaars geven concrete 
gedragsvoorbeelden van wat de focale persoon moet doen i/d toekomst of 
moet blijven doen. Beoordelingen verduidelijken/verfijnen en verhogen de 
aansprakelijkheid (rater accountability). Wetenschappelijk  positieve 
invloed op de ontwikkeling v/d focale persoon.  
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3. Fase 3 – Postmultisourcefeedbackfase:  
Beginnend met multisourcefeedbackrapport: vergelijkend overzicht per 
competentie (sterke en zwakke punten).  

 
Onderzoek naar ‘blind spots’ = competenties waarbij er een grote discrepantie 
bestaat tussen het eigen oordeel en het oordeel van de anderen.  
 
 
Rapporten eventueel ondersteunen met normen.  
Derde fase eindigt met coaching: opstellen v/e actieplan = Individueel 
Ontwikkelingsplan (IOP) of Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP).  

Voorwaarden voor succes van multisourcefeedback:  
1. Bij voorkeur alleen inzetten voor ontwikkeling.  

 
2. Anonimiteit v/d beoordelaars (met uitzondering v/d direct leidinggevende, 

aangezien er maar 1 is).  
3. Bij voorkeur gewerkt met een externe coach  gebruik van dergelijke 

feedbackfacilitator leidt tot meer competentiegerichte ontwikkeling bij de focale 
persoon. 

4. Vertrouwelijkheid: alleen focale persoon en externe coach hebben inzag i/h 
rapport, dat daarna eigendom wordt v/h individu (ownership).  
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5. Organisatie moet een stok achter de deur hebben (ratee accountability), zodat 
focale persoon inderdaad investeert in zijn ontwikkeling.  

 
Wetenschappelijk onderzoek:  
Meta-analyse: bevestiging v/d waarde van multisourcefeedback in het kader van 
ontwikkeling. Condities waarin multisourcefeedback een grotere kans heeft om te leiden 
tot prestatieverbetering als de multisourcefeedback aangeeft dat:  

1. Een verandering noodzakelijk is  
2. De focale persoon zelf aanvoelt dat hij zijn gedrag dient te veranderen  
3. De focale persoon positief reageert op de feedback  
4. De focale persoon gelooft dat de verandering haalbaar is  
5. De focale persoon passende doelstellingen stelt om te veranderen  
6. De focale persoon ontwikkelingsgerichte activiteiten uitvoert.  

Ook betrouwbaarder omdat er meerdere types beoordelaars i/h spel zijn. Acceptatie 
van feedback is ook groter omdat het rapport diverse invalshoeken bevat.  
Meta-analyse van Harris en Schaubroeck (1988): correlaties tussen zelf-leidinggevende, 
zelf-peer en peer-leidinggevende beoordelingen. Grote overeenkomst tussen 
beoordelingen van peers en leidinggevenden, andere correlaties matige 
overeenkomsten.  
 
Gebrek aan overeenkomsten opvatten als een positief punt  elk type beoordelaar 
vangt een bepaald stuk v/h gedrag v/d focale persoon (beoordeelde).  
Wederzijdse evaluaties verzamelen is vooral een instrument om de open communicatie 
binnen een organisatie te bevorderen en dient dus vooral om een gesprek op gang te 
brengen  verborgen meningsverschillen ontdekken en uitpraten.  
Door deze voordelen  wederzijdse evaluaties van leidinggevende, collega’s, 
medewerkers en zelfevaluaties steeds populairder. 

6.7 Type gespreksvorm 
Functioneringsgesprek = terugkerend gesprek tussen leidinggevende en zijn 
medewerker dat systematisch en intentioneel gepland en uitgevoerd wordt om na te 
gaan in welke mate de overeengekomen doelstellingen, naar gedrag en resultaat 
(prestatie), werden bereikt en hoe ze op korte en lange termijn kunnen worden 
bijgesteld, met als doel een optimaler functioneren te realiseren.  
Voor beoordelaar = stuurmechanisme.  
Functioneringsgesprekken kunnen op tientallen manieren gevoerd worden, afhankelijk 
van:  

 Persoonlijkheid beoordelaar 
 Persoonlijkheid medewerker 
 (overeengekomen) gespreksdoelstellingen 

 
Vier gespreksmodaliteiten die zorgen voor verschillen tussen functioneringsgesprekken 
(elke modaliteit is een continuüm):  

1. Referentiekader:  
 Hoofdzakelijk de visie v/d beoordelaar  medewerker zal oordeel accepteren 

en het voorgestelde plan uitvoeren.  
 Zo getrouw mogelijk het interne referentiekader v/d medewerker verkennen 

en respecteren.  
2. Communicatierichting 
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 ‘eenrichtingsverkeer’: vanuit de autoriteit v/d beoordelaar naar de 
ondergeschiktheid v/d medewerker (top-down).  Monoloog, 
overtuigingskracht v/d beoordelaar met het willekeurig uitdelen van sancties 
en beloningen zullen overwegen.  

 Gesprek in twee richtingen. Dialoog, met wederzijds respect en wederzijdse 
hulp voor een efficiënter en nauwer samenwerkingsverband.  

3. Motivatie 
 Gesprekken die extrinsiek gemotiveerd zijn. De beoordelaar wil de WN 

motiveren om te veranderen met behulp van factoren die niets met de 
activiteit op zich te maken hebben (waarschuwingen, sancties, bedreigingen 
of beloningen). 

 Gesprekken die intrinsiek gemotiveerd zijn. Beter presteren wordt met name 
aantrekkelijk gemaakt. Groeistimulering, begripvol en stimulerend luisteren 
en praten. 

4. Directiviteit 
 Directief geleid  leiding en de structuur van het gesprek zal in handen zijn 

v/d sterkste partij (de beoordelaar).  Hij speelt de rol van rechter die en de 
probleemdiagnose kent en opdringt en de oplossing in pacht heeft.  

 Niet-directief gesprek  de beoordelaar geeft de diagnose zowel als de 
eventuele oplossing van moeilijkheden uithanden. De beoordelaar zal zich 
beperken tot reflecteren op gevoelens en gedachten.  

Meeste gesprekken bewandelen een gulden middenweg. 
 
Gespreksvormen die bij het functioneringsgesprek gebruikt worden (Maier, 1976): zie 
hieronder. 

6.7.1 Tell-and-sellgesprek 

 Extreem directief 
 Probeert oordeel en oplossing via overreding te verkopen.  
 Eenrichtingscommunicatie in neergaande beweging 
 Lokt extrinsieke motivatie uit, aangezien beloningen en sancties als lokmiddel of 

waarschuwing worden gepresenteerd. 
 Fasen van tell-and-sellgesprek: 

1. Opsommen v/d positieve punten  
2. Opsommen v/d negatieve punten 
3. Strijd van aanval en verdediging eindigt met een ‘capitulatie’ van de zwakke 

partij  de beoordeelde accepteert dus meestal het oordeel en de oplossing 
v/d beoordelaar.  

 Nadelen:  
 Ofwel toont WN verregaand afhankelijk gedrag, ofwel zag hij zich 

egocentrisch en rebellerend uiten.  
 Op LT  verlies aan wederzijds vertrouwen, gebrek aan leermogelijkheden 

en een afhankelijke positie ten opzichte van de beoordelaar.  
 Voordeel: tijdsbesparing voor de beoordelaar. 
 Kan enkel resultaat opleveren bij nieuwe, onervaren en onzekere werknemers. 

Taakvolwassenheid kan zo laag zijn dat ze behoefte hebben aan een 
leidinggevende die gerespecteerd wordt (‘gevreesd’) om zijn status en autoriteit.  
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6.7.2 Tell-and-listengesprek  

 Variant van tell-and-sell  
 Verloop:  

1. Visie op het werkgedrag v/d WN (sterke en zwakke punten)  
2. Kans aan WN om zijn visie te geven en eventuele bezwaren en 

tegenargumenten op tafel te leggen (niet-directief stuk v/h gesprek). Wel 
mogelijkheid voor beoordelaar om verduidelijking te vragen via 
feedbackvragen (‘Begrijp ik het goed als je zegt…’), verdiepende vragen (‘Wil 
je uitleggen wat je bedoelt met…?’) en synthesevragen (‘Kortom, je bedoelt 
dat…’).  

3. Beoordelaar vat alles samen. 
 Verschil met tell-and-sell: WN mag zijn verzet en bezwaren uiten zonder dat dat 

beoordeeld of veroordeeld wordt  gunstigere visie en groter vertrouwen 
 Nadelen:  

 Schijndemocratie: ook al mogen WN’s hun mening uiten, de eindbeslissing ligt 
bij de leidinggevende. 

 Medewerker weet mogelijks na het gesprek niet waar hij nu staat en waar hij 
in de toekomst aan toe is.  

6.7.3 Problemsolvinggesprek  

 Extreem niet-directief 
 De beoordelaar houdt in eerste plaats de ontwikkeling v/d medewerker i/hoog, 

met het volste vertrouwen in diens bekwaamheden tot zelfontplooiing en 
zelfbeslissing.  

 Tweerichtingscommunicatie.  
 Fasering:  

1. Leidinggevende vraagt de medewerker om de balans van zijn prestaties op te 
maken.  

2. Leidinggevende vraagt vervolgens naar mogelijke oplossingen of 
verbeteringen.  

3. Hij verzoekt de medewerker die voorstellen in de toekomst te proberen. Op 
het einde worden dus wederzijdse afspraken gemaakt en de resultaten ervan 
worden besproken in een volgend gesprek (op KT en LT positieve resultaten). 

 Door stevige vertrouwensband tussen beide partijen een stijging in motivatie.  
 Nadelen:  

 Mogelijk dat de medewerker zelf geen ideeën heeft en zich ongerust voelt in 
de rol van probleemoplosser, een rol die hem min of meer opgedrongen 
wordt.  

 Het gevoel dat geen beoordeling plaats vindt.  
 Dergelijke gesprekken moeten passen binnen de organisatie vb. niet in sterk 

hiërarchische organisatie.  
 Veranderingen die de medewerker voorstelt en wil uitvoeren kunnen 

mogelijks niet stroken met de ideeën en plannen v/d beoordelaar en de 
organisatie.  

6.7.4 Guidancegesprek 

 Combinatie van tell-and-listen en problemsolving 
 Fasen:  
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1. Beoordelaar geeft visie op de prestaties v/d medewerker (positieve en 
negatieve punten) 

2. Medewerker mag visie geven, eveneens zonder onderbroken te worden 
(behalve om verduidelijking)  

3. Guidancegesprek eindigt niet met synthese, maar beide partijen zoeken 
samen naar oplossingen voor de problemen. De beoordelaar moedigt hem aan 
om zo veel en zo goed mogelijk oplossingen voor te stellen  het denkwerk in 
goede banen leiden (‘guidance’). Plan moet gezamenlijk geaccepteerd worden 
en men zoekt naar eventuele incompatibiliteitszones.  

 Gezamenlijk afspreken van concrete indicatoren  medewerker weet waar hij 
concreet naar moet streven. Voor de beoordelaar zijn indicatoren een essentieel 
instrument om onderweg de medewerker bij te sturen.  

 Goede gespreksvorm 
 Op KT zal hij dus gemotiveerd zijn om de afspraken uit te voeren, op LT is er een 

stevige vertrouwensbasis gelegd 
 Nadeel: gesprek gaat nu eens over prestaties en dan eens weer over coaching  

dubbele doelstelling levert problemen op!  
 Wetenschappelijk onderzoek: geen ideale manier om functioneringsgesprek uit 

te voeren. Manager dient gespreksvorm aan te passen aan een  aantal factoren 
zoals eigen persoonlijkheid, het type medewerker (taakvolwassenheid- en het 
type organisatie.  

6.8 Prestatiemanagement in een impasse?  

6.8.1 Problemen 

Ondanks de theorie, is prestatiemanagement i/d praktijk vaak het zwarte schaap van 
HRM. Meer dan 90% v/d prestatiebeoordelingssystemen is niet succesvol.  
Lawler (1994): “The problem – and it is well documented – is thath most perfomance 
appraisal systems do not motivate individuals nor guide their development effectively.” 
Wat zijn de oorzaken van deze impasse en grootschalige ontevredenheid?  
Problemen met de huidige prestatiemanagementsystemen: zie hieronder.  

6.8.1.1 Weerstand 
Beide partijen hebben een sterke weerstand tegen prestatiebeoordelingen:  

 Leidinggevenden: terughoudend in het geven van feedback. Vermijden, uit 
stellen, of verzachten van feedback.  

 Medewerkers reageren defensief bij het krijgen van feedback: ze zien ze als 
onjuist en schrijven hun falen toe aan externe factoren. Enerzijds wil de WN 
weten hoe zijn leidinggevende over hem denkt, maar anderzijds vindt de WN de 
mededeling van die evaluatie onaangenaam.  

Moss & Sanchez (2004) – drie soorten relaties:  
1. Conflict avoidance: overbeschermende managers die conflicten met 

medewerkers zo veel mogelijk pogen te vermijden door beoordelingen en 
feedback steeds uit te stellen.  

2. Zero tolerance: grote afstand tussen manager en medewerkers. De manager 
aanvaardt geen fouten, wat feedback bemoeilijkt.  

3. Micromanagement: te weinig afstand tussen manager en medewerkers. Manager 
delegeert niet en is obsessief bezig met details.  
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Door deze dynamieken  feedbackkloof.  
Empirisch onderzoek: feedback geven zorgt niet altijd voor betere prestaties (in 1/3e 
v/d gevallen zelfs minder goede prestaties).  

6.8.1.2 Conflicterende doelstellingen 
Prestatiemanagement als uitgangspunt voor feedback zowel als voor 
promotiebeslissingen. Dergelijk dubbel en conflicterend gebruik is rampzalig voor beide 
doelstellingen.  
Typisch fenomeen is dat iedereen goede beoordelingen krijgt.  

 

6.8.1.3 Andere impliciete en politieke motieven 
Murphy & Cleveland: beoordelaar vaak weinig begaan met accurate beoordelingen  
andere doelstellingen i/h 
achterhoofd vb. hoge 
beoordelingen om voor 
goede sfeer te zorgen = 
impliciete doelstellingen 
van beoordelaars.  
Longnecker et al. (1987): 
politieke motieven achter 
prestatiebeoordelingen. 
 

6.8.1.4 Administratie en complexiteit  
Prestatiemanagementbenaderingen zijn complexe systemen  ingewikkelde 
beoordelingsformulieren waarbij veel competenties moeten worden beoordeeld.  
Geen enkele partij kijkt uit naar die jaarlijkse spurt om de prestatiebeoordelingen in elke 
afdeling uit te voeren. Velen vinden dat de formele prestatiebeoordeling op die manier 
los komt te staan van de dagelijkse vlotte informele feedback die managers aan hun 
personeel geven. 

6.8.1.5 Reactieve ‘lag’-relatie 
Beoordelaar gaat iemand dan goed beoordelen omdat hij al voor zichzelf heeft beslist 
dat die persoon zal promoveren (omgekeerd met ontslag)  verantwoorden v/e eerder 
genomen beslissing. De reactieve ‘lag’-relatie staat haaks op een strategische ‘lead’-
relatie vb. een persoon die goed presteert, krijgt goede beoordelingen en promoveert.  
 
Steun v/h management bij de implementatie van prestatiemanagement ontbreekt 
dikwijls. Het (top)management keurt een systeem van prestatiemanagement wel goed, 
maar wordt zelf niet volgens dat systeem geëvalueerd.  
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6.8.2 Oplossingen 

6.8.2.1 Systeemtechnische upgrade 
Meest traditionele oplossing: prestatiebeoordelingssysteem nog meer objectiveren, 
zodat weerstand en negatieve reacties uitblijven.  
Systeemtechnische maatregelen:  

1. Gestandaardiseerd beoordelingsinstrument opgemaakt en gebruikt om de 
beoordelingen door en over verschillende personen te vergelijken.  

2. De te beoordelen criteriumconstructen zijn relevant voor de functie en 
ondubbelzinnig gedefinieerd in termen van concreet observeerbaar gedrag. 

3. We expliciteren prestatieniveaus via voorbeelden voor elke eigenschap 
(prototypes, zoals bij referentietraining) bij de training van assessoren.  

4. Het systeem wordt nog meer longitudinaal uitgebouwd met een oriëntatie op de 
toekomst, zodat de ontwikkeling v/h individu van jaar tot jaar vergeleken wordt.  

Probleem : enkel meettechnische tekorten en helpen daarbij niet aan bovenvermelde 
diepere onderliggende structuren  veeleer symptoombestrijding.  
Goede instrumenten en en een gedegen training van beoordelaars zijn dus onvoldoende 
voorwaarden voor een betekenisvol prestatiemanagement.  

6.8.2.2 Reengineering 
Complexiteit van prestatiebeoordeling verminderen en dus reengineeren. Drie 
basisprincipes:  

1. Evidencebased aanpak als maatstaf om complexiteit te reduceren. 
2. Enkel stappen behouden die echt een toegevoegde waarde hebben voor de 

organisatie. 
3. Transparantie en accountability (aansprakelijkheid) uitstralen.  

Voorbeeld: vervangen van de complexe SMART-principes door SIMple (Specific, 
Important, Measureable).  
Geen beoordelingsschalen maar rankings. Resultaten van prestatiebeoordeling op 
groepsniveau worden meegedeeld met iedereen (transparantie).  
Accountability verhogen door aan een manager zijn bonus niet uit te keren als hij 
prestaties van zijn team niet heeft beoordeeld.  
Populariteit van deze benadering stijgt doordat ze ingaat tegen de bureaucratie en 
administratieve belasting. 

6.8.3 Scheiding tussen beoordeling en coaching 

Onderscheid tussen organisationele toepassingen (tussenpersonenbeslissingen) en 
individugebonden toepassingen (binnenpersonenbeslissingen).  
Concreet realiseren door twee soorten gesprekken te voeren. De WN moet vooraf heel 
duidelijk worden ingelicht over de formele scheiding tussen deze twee gesprekken.  

 Beoordelingsgesprek: prestatiebeoordeling (resultaatsgebieden) met 
repercussies voor beheerachtige HR-toepassingen zoals beloning en promotie. 
Eenmaal per jaar en schriftelijk vastgelegd.  

 Coachingsgesprek: individuele feedback op sterkten en zwakten met mogelijke 
implicaties voor ontwikkeling, gehouden door een loopbaandeskundige, 
leidinggevende in de rol van counselor. Kunnen verschillende keren per jaar 
plaatsvinden. Geeft aanleiding tot POP. Proberen een fit te vinden tussen de 
organisatie en het individu. Verschillende vormen van beoordeling en feedback 
brengen bij uitstek een communicatieproces op gang.  

Probleem: eerste gesprek nog steeds onderhevig aan aantal v/d opgesomde problemen.  



 124 

Positief: Ontwikkelingsgerichte initiatieven staan niet i/d weg omdat die component 
volledig los komt te staan van deze problemen.  
Empirisch onderzoek: staaft het nut van deze oplossing. Reacties op beoordelingen door 
peers zijn positiever wanneer beoordelingen gebruikt worden voor 
ontwikkelingsdoeleinden.  

 

6.8.4 Informele en continue feedback 

Meest radicale oplossing: organisaties danken het gehele systeem van formele en 
periodieke prestatiebeoordelingen af. Gesteund vanuit wetenschappelijk onderzoek: 
Pulakos et al.  “For over 50 years, we’ve repeatedly attempted to address dissatisfaction 
and disappointing performance management results (e.g., lack of differentiation among 
employees) by tweaking our performance management systems. These attempts to fix 
performance management have led to vicious cycles of reinventing PM processes only to 
achieve disappointing results and then reinventing these again and again.” 
Informele feedback wordt continu gegeven aan medewerkers. Kenmerken:  

 Managers geven zo vaak mogelijk dagelijks hun verwachtingen te kennen en 
geven direct en informeel feedback (“Feedback is zoals het geven van 
champagne…”).  

 Nadruk van feedback ligt telkens op de toekomst en verdere ontwikkeling. 
 Geen schriftelijke aantekeningen. 
 Voorbeelden van informele multisourcefeedbackprogramma’s  leidinggevende 

bepaalt aan welke personen hij de mening zal vragen. Meningen worden via 
informele gesprekken verzameld en de leidinggevende maakt zijn eigen 
samenvatting en deelt dit mee aan de WN.  

Toename i/d populariteit:  
 Formele systeem wordt niet uitgehold.  
 Organisaties menen dat de effectiviteit van informele feedback juist aantoont dat 

het klimaat en de sfeer op de werkvloer heel goed zijn.  
 Ideale hefboom tot informeel leren.  
 Informele feedback brengt geen administratieve paperassen met zich mee.  

Soms wordt vastgehouden aan traditionele prestatiemanagement en wordt informele 
feedback gezien als aanvulling op de formele evaluaties.  
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6.9 Trends 

6.9.1 Informaticatechnologie 

Beoordelingsinstrumenten invullen gebeurt standaard via de computer en doorgestuurd 
via intranet.  
Hernieuwde belangstelling in ‘objectieve’ meetinstrumenten bij prestatiemanagement. 
Manager krijgt nu informatie over de hoeveelheid gecomputeriseerde gegevens die een 
medewerker per dag verwerkt  prestatie van medewerkers elektronisch ‘gevolgd’. 
Belang van electronic perfomance monitoring mag niet worden onderschat.  
Voordelen: de beoordeling verloopt op een niet-obstructieve wijze, dat informatie snel 
kan worden ‘getrackt’ en dat je de veiligheid in het oog kunt houden. 
Cruciaal voor het succes van prestatiemonitoring dat medewerkers tevreden zijn met 
het systeem en het als rechtvaardig beschouwen.  

6.9.2 Zoeken naar feedback en creatie van feedbackcultuur 

Nu meer aandacht voor feedbackzoekend gedrag bij medewerkers. Twee manieren:  
1. Monitoring is indirect: de medewerker observeert de omgeving en de 

gedragingen van anderen om aanwijzingen te vinden die dienst kunnen doen als 
feedback  subjectieve en objectieve feedback krijgen.  

2. Inquiry is direct: medewerker direct aan zijn collega’s of manager vragen wat ze 
denken over de manier waarop hij een taak heeft uitgevoerd.  

 
Bedoeling: individuele en situationele variabelen identificeren die het zoeken van 
feedback van medewerkers aanmoedigen.  
Anseel et al.: praktische aanbevelingen om het feedbackproces in organisaties te 
verbeteren. Als organisaties deze aanbevelingen opvolgen, ontstaat er een gunstige 
omgeving voor medewerkers om feedback te zoeken (direct een indirect): een 
feedbackcultuur.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.9.3 Feedforward 

Kluger & Nir (2010): radicale ommezwaai  traditionele feedbackgesprek laten vallen 
en te investeren in een feedforwardgesprek. Hierbij is de WN het meest aan het woord. 
Medewerkers vertellen over hun beste dag(en) op het werk het voorbije jaar. Op die 
manier worden brede omstandigheden geïdentificeerd waarin medewerkers in de 
toekomst het best zouden kunnen werken.  
Gaat uit van het appreciative inquiry: bouw en verander een organisatie op grond van 
datgene waar het werk ten niet op grond van datgeen waar het niet werkt.  
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7 Beloning 

7.1 Inleiding  
- Interne afstemming: vergelijkingen tussen functies of competentieniveaus 

binnen een organisatie 
- Externe afstemming: vergelijkingen van beloningssystemen over organisaties 

heen  
 Samen leiden deze 2 tot een intern billijke en competitieve loonstructuur  
 Klachten over beloning zijn meestal een gevolg van aberaties met betrekking 

tot die 2 factoren (bv. looncompressie; weinig verschil in verdienen terwijl er 
wel verschil in werkervaring is)  

7.2 Terminologische afbakening 
Beloning: Alle vormen van financiële uitkomsten en tastbare diensten en secundaire 
arbeidsvoorwaarden die werknemers ontvangen van een werkgever. (maw: monetaire 
beloning en voordelen/secundaire arbeidsvoorwaarden)  
 
Monetaire beloning (pay): som geld die iemand ontvangt van werkgever (basisloon en 
variabele beloningen zoals bonus, loonstijging…). Ongeveer 70% krijgt een vast loon. 
 
Secundaire arbeidsvoorwaarden (benefits): ook wel extralegale voordelen genoemd 
(bv. auto, collectieve verzekeringen…)  
 
Recentelijk kwamen enkele psychologen met een nieuwe term er een nieuwe term, 
namelijk total rewards of total returns: niet enkel de traditionele beloning, maar ook 
relationele of psychologische uitkomsten worden in rekening gebracht.  
 Enkele voorbeelden van relationeel of psychologische uitkomsten:  

o Opleidingsmogelijkheden, carrièremogelijkheden 
o Status, erkenning, feedback 
o Leuke organisatiecultuur, eigen autonomie  
o Goede balans tussen werk en vrije tijd  

7.3 Interne afstemming  
Interne afstemming (of interne billijkheid): 1ste belangrijke pijler van beloning 

- Functiegebaseerde methodes vertrekken vanuit een functiebeschrijving om 
waarde aan functie toe te kennen. Zo kunnen we relatieve waarde van een functie 
bepalen en kwantificeren. We bekijken of de onderlinge verhouding ten opzichte 
van de totale maatstaf juist is. 

 Organisaties gebruiken niet per se voor alle functies hetzelfde systeem!  
 Hieronder bespreken we de rangschikkingsmethode, de 

classificatiemethode en de puntenmethode.  
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7.3.1 Rangschikkingsmethode  

- Eenvoudigste, goedkoopste en oudste methode  
- Korte functiebeschrijving met opgave van taken, verantwoordelijkheden, 

moeilijkheidsgraad en vereiste kwaliteiten.  
- Functiebeschrijvingen ordenen van hoogste tot laagste op grond van hun 

bijdrage aan de doelstellingen van de organisatie.  
1. Afwisselende rangschikking  

 Plaatst jobs telkens op extremen (meest en minst waardevol). 
Eindresultaat is een rangschikking van alle functies in een 
onderneming. Dit levert loonstructuur op bij koppelen aan lonen.  

2. Paarsgewijze vergelijking 
 Matrix om alle mogelijke paren van jobs te vergelijken.  

7.3.1.1 Besluit over rangschikkingsmethode 
- Afwisselende rangschikking en paarsgewijze vergelijking zijn betrouwbaarder 

dan eenvoudige rangschikking. (+) 
- Criteria op basis waarvan de jobs gerangschikt worden, zijn meestal niet goed 

gedefinieerd (evaluaties niet werkgerelateerd) – beoordelaars moeten dus iedere 
job goed kennen vooraleer evalueren. (-) 

7.3.2 Classificatiemethode  

- Een geperfectioneerde rangschikkingsmethode. Vooral enkele categorieën 
bepaald waarin de functies worden geklasseerd.  

- Ook functiebeschrijvingen en -analyses  
1. Definiëren van een aantal grote klassen  

 Functies die dezelfde waarde hebben in dezelfde categorie 
 De bepaling van een aantal categorieën hangt af van 

organisatiestructuur, het gebied (de scope) en een vooraf bestaand 
aantal loonklassen 

2. Elke categorie duidelijk omschrijven  
 Te algemene termen zijn twijfelachtig, te precieze zorgen dat 

functies in geen enkele categorie kunnen 
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3. Classificatie van de functies binnen de categorieën  
 Een raamwerk dat de waardering vergemakkelijkt (totdat 1 functie 

voorkomt in elke categorie). Zo bekomen we vergelijkingspunten 
(benchmark jobs).  

 Eindresultaat: classificatie van alle functies in een onderneming  

7.3.2.1 Besluit over classificatiemethode  
- Relatief goedkope methode (+) 
- Goed bruikbaar wanneer bedrijf niet te groot is en de functies niet te 

uiteenlopend zijn, vooral gebruikt voor medewerkers en kaderfuncties (+) 
 Naarmate hoger in de hiërarchie, des te moeilijker om functies in 

afzonderlijke taken en criteria te splitsen (-) 
- Berust op persoonlijke indrukken, beïnvloed door de in het verleden toegekende 

salarissen (-)  

7.3.3 Puntenmethode  

- Optelsom van de punten die toegekend worden aan een aantal afzonderlijke 
gewaardeerde factoren 

- Op basis van functiebeschrijving (en -analyse) bepalen we de factoren 
(compensable factors) 

 Kern van de methode bestaat uit de factoren waarmee de functies 
expliciet vergeleken worden. De gekozen factoren moeten de 
doelstellingen van de organisatie weerspiegelen 

 Brede variëteit aan factoren, maar meestal behoren ze tot volgende 
groepen: vereiste vaardigheden, vereiste inspanning, 
verantwoordelijkheid en werkomstandigheden 

 Bekende methode is de Hay-methode: knowhow, problemsolving en 
aansprakelijkheid  
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1. Factoren vastleggen: Te klein aantal factoren – voldoende gedifferentieerde 

classificatie is onmogelijk. Te groot aantal factoren – onnodige complicaties 
en dubbel gebruik.  

2. De factoren ondubbelzinnig omschrijven en schalen. Per factor dus 
verschillende niveaus onderscheiden. Er wordt gewerkt met verbale ankers 
per niveau. Probleem is het equidistant maken van de gradaties (verschil 
tussen iedere graad moet even groot zijn)  

3. Factoren worden gewogen naargelang hun belang voor de organisatie.  
- Bij (hogere) managementfuncties is de puntenmethode moeilijker, zulke functies 

zijn niet begrensd. Hierbij is er een verschuiving van functie-evaluatie naar 
persoonsevaluatie. De puntenmethode is vooral kwantitatief. (+) 

- Het is een duur en log systeem. Door de functiestudie als basis, moeten de 
personeelsleden zich strikt aan hun functiebeschrijving houden. (-) 

- Het is verleidelijk om de functietaken op te blazen, inflatie van de 
functiebeschrijvingen. (-) 

7.3.4 Proces van functiewaardering  

- Dit heeft rechtstreekse invloed op de salarissen.  
- Procedurele rechtvaardigheid: wijze waarop het beloningssysteem wordt 

uitgebouwd en uitgevoerd (personeel wordt betrokken bij de opzet, procedure is 
consistent, mogelijkheid om in beroep te gaan)  

1) De voorbereiding  
 Gunstig klimaat, aanpak met brede informatie, gericht om medewerking te 

verwerven.  
 Hoe programma gepresenteerd wordt, is bepalend voor aard en omvang 

van eventuele moeilijkheden bij invoering. Algemene loonsverhoging is 
perfecte moment.  

2) Communicatie met de ondernemingsraad en het kaderpersoneel  
 Zo vroeg mogelijk kadermedewerkers inlichten, hun medewerking is 

nodig 
3) Samenstelling van de paritaire commissie voor functiewaardering  

 Keuze van leden: vertegenwoordigers van de bedrijfsleiding en van de 
onderscheiden kwalificatieniveaus van de verschillende afdelingen  

4) Informatie en communicatie aan alle werknemers  
 Via discussievergaderingen, via het intranet of met brochures 
 Zorgen dat werknemers de grondslagen van de functiewaardering 

begrijpen en accepteren. (Verzet voorkomen)  
5) Uitvoering  

 Steunt op functiestudie, eventueel met hulp van specialist  
6) Aanpassingen (aan het voorlopige resultaat van de functiewaardering)  

 Mogelijkheid voor personeel om beroep aan te tekenen 
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 Een waarde per functie, die dan wordt geconverteerd in een salaris  
7) Bijhouden van functiewaardering  

 Driejaarlijkse zitting van werkplaatsgroepen, up-to-date blijven 

7.3.5 Persoonsgebaseerde methode  

- Functiewaardering is te bureaucratisch en staat ontwikkeling en initiatief van 
werknemers in de weg.  

- Persoonsgerelateerde methode linkt beloning aan de breedte of diepte van de 
vaardigheden/ competenties die een persoon verwerft en die relevant zijn voor 
het werk dat die persoon uitvoert.  

 Betaalt individuen naargelang vaardigheden/ competenties die ze 
verworven hebben.  

 
2 types persoonsgebaseerde methodes:  

- Skill-based plans (bv. arbeidersfuncties zoals hotelsector) 
1. Identificeren van relevante vaardigheden  

Hiërarchische niveaus  skillblocks (vaardigheidsblokken)  
2. Analyse of de individuen de vaardigheden bezitten om een niveau op te 

klimmen  
3. Een certificatieproces (via on-the-jobdemonstraties of peerreviews) 
 Makkelijk om link te zien tussen vaardigheden en het salaris dat zij 

verdienen. Sterke motivatie om verder te ontwikkelen, betere 
inzetbaarheid. (+) 

 Duur als een grote groep werknemers het hoogste vaardigheidsniveau 
bereikt. Ook op LT minder effectief in snel-veranderende context waarbij 
vaardigheden plots niet meer relevant zijn. (-)  

- Competency-based plans (bv. managementfuncties) 
1. Identificeren van relevante competenties  
2. In niveaus en gedragsmatige indicatoren (gedragsankers) uitgedrukt  
3. Certificatieproces (bv. developmentcenters en 360-graden feedback)  
 Breed en vaag. Wil de organisatie iemand betalen op grond van zijn 

competenties (los van het feit of hij deze wel zal gebruiken)?? 
Developmentcenters en de 360-graden-feedback werkt eerder 
ontwikkelingsgericht ipv. beoordelingsgericht. (-) 

7.3.6 Besluit: gevolgen van interne afstemming  

1. De mogelijkheid om het relatieve salarisniveau te bepalen. Door de interne 
billijkheid wil het personeel investeren in training om kennis en vaardigheden bij 
te spijkeren. Betere prestaties en hogere productiviteit. 

2. Gezonde carrièreprogressie, minder verloop. 
3. Minimaliseren van individuele salarisklachten en vakbondsacties.  

Het is altijd van belang om aandacht te besteden aan wat de concurrentie haar 
medewerkers betaalt!!  

7.4 Externe afstemming  
We kijken nu naar salarisvergelijkingen van dezelfde functies tussen organisaties die 
dezelfde soort personeelsleden selecteren en tewerkstellen en als gevolg daarvan met 
elkaar concurreren om arbeidskrachten.  

- Gevolgen voor loonmassa 
- Bepalend voor het gemak waarmee de organisatie mensen kan aantrekken  
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Dit vindt niet enkel plaats op niveau van beloning, ook mix van diverse typen beloning. 
Het is mogelijk dat de organisatie minder betaalt, maar wel een groter pakket 
secundaire arbeidsvoorwaarden aanbiedt.  

7.4.1 Determinerende factoren bij competitieve afstemming van het beloningsniveau 
en het beloningspakket 

Mate van concurrentie op arbeidsmarkt bepaalt de competitieve loonbepaling.  
- Compensating differentials theory  

 Jobs met negatieve kenmerken betalen hogere lonen om personeel aan te 
trekken. Negatief bijvoorbeeld training, risico’s, of werk van korte duur.  

- Efficiency wage theory  
 Hogere lonen om zo op efficiënte manier geschikt personeel aan te 

trekken dat beter presteert en minder snel organisatie verlaat.  
 Persoon kan functioneren met minder supervisie.  

- Signaling theory  
 De loonpolitiek ve werkgever signaleert de aard van gedrag dat werkgever 

bij sollicitanten en werknemers zoekt.  
 Laag basissalaris met veel bonussen en mogelijkheden tot promotie: 

bereid zijn om risico’s te nemen. (Sollicitanten die hoog opgeleid zijn en 
weten dat ze goed zullen presteren en meer verdienen) 

 Hoog basissalaris zonder bonussen: zekerheid in salaris en werk.  
- Reservation wage theory  

 Voorspellingen over de aanbodzijde (gedrag van werknemers) 
 Sollicitanten zullen geen functies accepteren waarvan het salaris lager is 

dan een door hen vooraf bepaald bedrag, hoe aantrekkelijk andere 
elementen van de functie ook zijn.  

- Human capital theory  
 Hogere lonen zijn bestemd voor die individuen die hun productiviteit 

verhogen door te investeren in zichzelf (bv. opleidingen) en hun 
employability (inzetbaarheid).  

1. Diploma een van de belangrijkste loonfactoren  
2. Financiële gezondheid van de organisatie  
3. Organisatiefactoren met betrekking op de strategie van de 

organisatie, de sector (technologie) en de organisatiegrootte. 
Loonverschil volledig te wijten aan de sector. Lonen in grote 
organisaties liggen ook hoger dan in kleine.  

7.4.2 Competitieve afstemming van het beloningsniveau 

1. Bepaling van het loonbeleid  
 ‘match’-strategie: beleid van gelijk loonniveau – meest gebruikt  

o Loonkosten zijn gelijk aan die van de concurrentie  
 ‘lag’-strategie: beleid van lager loonniveau – 3de  

o Algemeen loonniveau lager dan de concurrentie  
o In plaats worden hogere returns beloofd. Zo blijft bedrijf de 

concurrentie voor op gebied van andere loonvormen.  
o ‘Employer of choice’-label: employer brand als middel om 

werknemers aan te trekken en behouden.  
 ‘lead’-strategie: beleid van hoger loonniveau – 2de meest 

o Maximaliseert bekwaamheid van organisatie om personeel aan te 
trekken, minimaliseert ontevredenheid. (+) 
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o Zo de minder aantrekkelijk facetten van een functie compenseren.  
o Als nieuwe personeelsleden meer geld krijgen, het vaste personeel 

ook. (-) 

 
De meeste opteren voor een hybride strategie, verschillende vormen komen aan bod 
naargelang andere functies. De strategieën hierboven doen geen uitspraak over loonmix, 
enkel over loonniveau.  

 

 
Dashboardbenadering: Zo zie je het relatieve aandeel in beeld ten opzichte van de 
concurrentie. Kan je zien waar de organisatie op voorloopt, zoals hier qua bonussen.  

2. Bepaling van de doelstellingen van de loonsurvey  
 In kaart brengen hoeveel de concurrentie betaalt aan personeel 



 133 

 Beloningspakket extern afstemmen en aanpassen, op voorhand bepalen in 
welke doelstellingen ze geïnteresseerd zijn.  

3. Bepaling van de relevante concurrenten  
 Relevante concurrenten zijn werkgevers die personeel zoeken voor 

dezelfde functies en vaardigheden binnen hetzelfde geografisch gebeid en 
die dezelfde producten/ diensten aanbieden  

 Complicaties hierbij: Globalisering (toenemende internationalisatie) en 
fuzzy markets.  

4. Ontwerp van survey  
 Richtsnoer om te richten naar lonen in de toekomst  
 Een organisatie kiest op grond van haar strategie! (lead – lag – match)  
 Over het algemeen worden alleen benchmarkjobs in de surveys 

opgenomen: functies die een relatief stabiele functie-inhoud hebben en 
gelijkwaardig zijn van organisatie tot organisatie.  

i. Online survey informatie over de aard van de organisatie: 
financiële prestaties (bv. cashflow, activa), productlijnen en aantal 
wn’ers.  

ii. Beloningssysteem van de organisatie (basisloon, aandelenopties, 
secundaire arbeidsvoorwaarden)  

iii. Specifieke loongegevens (bv. loonniveau, laatste loonverhoging), 
opleidingsniveau en functiebeschrijving 

iv. Competitive intelligence: koppelt gegevens uit loonsurvey aan info 
van concurrenten (bv. turn-ver en klanttevredenheid)  

5. Interpretatie van de resultaten van de survey 
 Komt functiebeschrijving overeen met functie in het eigen bedrijf?  
 Werken met centrale tendentiematen zoals gemiddelde, mediaan en 

maten van spreidingsbreedte  
 Info over het vigerende beloningspakket in de markt 
 Resultaten van loonsurvey helpen organisatie te bepalen hoeveel ze 

moeten betalen om met hun interne structuur (hoger – lager – gelijk aan 
concurrentie) te kunnen meelopen.  

o Deze gegevens worden geëxtrapoleerd in tijd (rekening met index)  
o Dit kan nu ook al via internet (‘word of mouse’) opgezocht worden 

via loonsurveys, wg’ers moeten zich dus vaker verantwoorden.  

7.4.3 Besluit: gevolgen van externe afstemming  

1. Juiste en stabiele kostprijsberekening, efficiënte verdediging tegen 
concurrerende bedrijven  

2. Competitieve loonbepaling: gemakkelijker een pool van gekwalificeerd personeel 
aantrekken  

3. Extern afgestemde loonstructuur brengt een verhoogde stabiliteit van het 
personeel met zich mee.  

4. Vrede: sociale klimaat verbetert, minder stakingen en vakbondsacties 
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7.5 Definitieve loonstructuur  
 Streven naar compromis tussen interne bilijkheid en externe competiviteit.  
 Ook naar distributieve vaardigheid (eerlijke verdeling van lonen voor 

personeel)  
 
Loonniveaulijn (schuine lijn) 
 
Loonranges (grijze boxen)  

- Zo kunnen werknemers die 
dezelfde job uitoefenen toch 
verschillend salaris ontvangen (door 
variabele beloning bv. anciënniteit of 
betere prestaties)  
 
 
 
 
 

- Verschillende functiegraden zijn te bundelen in functiebanden.  
- Met functiebanden is het mogelijk om de functieverantwoordelijkheden ruimer te 

definiëren.  
- Als organisaties volledig loonsysteem afstemmen op de concurrentie, wordt 

gesproken over market pricing of market-based pricing. Vaak hiervoor gekozen 
omdat het efficiënt en strategisch is.  

 Bedenking: In hoeverre houdt market pricing rekening met uniciteit van 
de onderneming? Ook interne billijkheid kan hierdoor problematisch 
blijken? 

7.6 Beloningssystemen  
- Functieloon: basisloon van een werknemer voor uitoefening van de functie, 

naast het vaste salaris is er ook een variabel salaris mogelijk.  
In de komende puntjes zullen we variabele beloning bespreken, gebaseerd op prestaties. 

7.6.1 Merit pay  

- Periodieke evaluatie van een werknemer, bepaalt omvang van loonsverhoging 
bovenop het basisloon. [kijken naar verleden] 

- Zodra loonsverhoging ‘binnen’ is, blijft ze binnen voor de rest van de carrière.  
- Probleem: 5% loonsverhoging wordt niet altijd gezien als opslag, pas vanaf 10% 

7.6.2 Occasionele bonussen  

- Incidentele bonussen op grond van uitzonderlijke prestaties of op basis van 
uitstekende resultaten. Blijft niet hangen aan iemands loon. [verleden] 

7.6.3 Individuele awards  

- Geldelijke awards voor een uitzonderlijke prestatie (bv. een suggestie) 

7.6.4 Individuele premies (individual incentive plans)  

- Vooral vastgestelde normering van verwachte prestaties [toekomstgericht] 
 Stukloon: aantal geproduceerde eenheden geurende bepaalde 

tijdseenheid 
 Commissielonen: aantal verkochte stuks, omzet, niveau klanttevredenheid 
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 Behavior encouragement plans: bij vertonen van bepaald gedrag (bv. 
werknemers die minst afwezig is)  

 Referral plans: beloning aan personeel dat nieuwe mensen kan rekruteren 
 
Zulke premies verschillen op 3 gebieden van merit pay, namelijk:   

1. Incentives steeds opnieuw verdienen (ook geen permanente invloed op 
loonkosten)  

2. Financiële omvang ervan niet op voorhand gekend  
3. Gebaseerd op prestaties  

 
- Aanmoediging om productiviteit te verhogen en kosten te verlagen (+) 
- Minder supervisie vereist (+) 
- Meer conflicten: tussen medewerkers (verhogen output kwantitatief) en 

leidinggevenden (willen kwaliteit optimaal) (-) 
- Verloop bij nieuwe werknemers, ervaren werknemers willen geen tijd vrijmaken 

om nieuweling op te leiden (-) 
- Maatstaf verhoogt als deze makkelijk behaald wordt door personeel (-) 

7.6.5 Groepspremies (team incentive plans)  

- Prestaties van een groep afgezet tegen de verwachte prestaties om zo de grootte 
van de premie te bepalen. [toekomst] 

- Samenwerking ipv competitie  
 

- Individuele premies werken beter dan groepspremies (-) 
1. Veel verschillende types groepen: moeilijk om rekening mee te houden  
2. Niveauprobleem: te grote groep – minder motiverend effect van premie, te 

weinig invloed op de groepsprestatie (veroorzaakt freeriders)  
3. Groepspremieplannen zijn te compex  
4. Veel factoren liggen buiten controle van het team (niet eerlijk) 
5. Problematische communicatie  

7.6.6 Cashwinstdeling  

- Bovenop het basissalaris wordt een winstgebonden vergoeding uitgekeerd 
[toekomstgericht] 

- Profitsharing: deel van de jaarwinst voor de werknemers  
 Versterkt loyaliteit (+) 
 Werk heeft weinig invloed op bedrijfsresultaat (-)  

- Gainsharing: deling in specifieke winsten waarop de werknemers wél invloed 
hebben  

 Voorbeeld: vermindering van afval en reductie van verbruiks-; energie- of 
loonkosten (uitgespaarde kost/winst wordt onderverdeeld)  

 Bepaling van de standaard: cruciaal – norm (maatstaf)  
 Houdt ook rekening met zwaar economisch weer en tegenvallende 

verkoopcijfers (altijd een reservepot)  
 Hogere productiviteit en kwaliteit (+) 
 Teamwork en samenwerking (+) 
 Premies uitdelen, al gaat het minder goed globaal (-) 
 Administratief complex (-) 

 
Alle premies houden een risico in, ze staan niet vast – earnings-at-risk plans  
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- Succes-sharing plans: basisloon constant, variabele lonen bij succesjaren  
- Risk-sharing plans: los basisloon; wel premie halen. Wn’ers delen zowel in winst 

als in verlies.  

7.6.7 Winstdeling in aandelen (stock ownership plans)  

- Als koers van aandelen stijgt, dan is er vermogenswinst, meer commitment met 
het bedrijf, ze worden kleine aandeelhouder van een bedrijf  [toekomstgericht] 

- Wn’ers hebben te weinig invloed hierop, ook hangen er risico’s aan verbonden  

7.6.8 Wetenschappelijk onderzoek naar variabele beloning  

Punten van kritiek  
1) Minder vertrouwen tussen werknemers en management  
2) Moreel verkeerd (ene partij overheerst en controleert) – minder geliefd bij 

vrouwen, arbeiders en gesyndiceerde medewerkers 
3) Zelfdeterminatietheorie: van intrinsiek naar extrinsiek (geen interesse meer)  
4) Werkt vooral bij nauw afgebakende taken  

Voordelen  
- Meer productiviteit en een hogere winst (return on assets)  
- Individuen kiezen voor organisaties die beloningssystemen aanbieden die passen 

bij hun persoonlijkheid. (bv. mensen die geen risico willen, kiezen voor vast loon)  
- Differentieel effect op diverse typen werknemers (bv. slechte presteerders 

verlaten bedrijf sneller bij premieplan gebaseerd op individuele prestatie)  

7.6.8.1 Besluit 
- Merit pay leidt tot betere individuele prestaties. Dezelfde gunstige effecten voor 

groepsprestaties. (3,5 – 5% omhoog voor bedrijfsprestaties)  
- Er moet een link zijn tussen geleverde prestaties en hoogte van het salaris.  
- Organisaties kiezen steeds meer voor multifactorbeloning.  
- COMMUNICATIE! Werknemers op de hoogte stellen van gehanteerde procedures.  
- Niet elke prestatiebeloning werkt even goed, weinig bewijs voor stock options.  

7.6.9 Populariteit van variabele beloningssystemen in België  

- Variabele beloning slaat niet echt aan.  
- Incidentele bonussen en prestatiebeloning zijn het populairst. 
- Soort beloning verschilt per sector.  
- In de industrie- en de dienstensector is er stijging op de hiërarchische ladder, wat 

zorgt voor een afname van vaste salarissen.  

7.7 Voordelen  
Voordelen voor werknemers (secundaire arbeidsvoorwaarden, employee benefits of 
fringe compensation) staat los van de monetaire beloningen.  

7.7.1 Vormen van voordelen  

- Tegemoetkomingen in onkosten: financiële bijdragen voor reis- en 
verblijfskosten, kortingen bij aankoop van producten of diensten, ook tankpasjes, 
creditcards of maaltijdcheques.  

- Pensioenplan: als compensatie voor het werk dat ze nu verrichten, 
bovenwettelijk pensioen (of groepsverzekering).  

 Defined benefit plans: vast bedrag ofwel bepaald percentage van het salaris 
dat persoon gemiddeld verdiende. Is dus afhankelijk van anciënniteit. 
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(goed voor werknemers die lang werken, kan duur worden voor 
werkgever)  

 Defined contribution plans: bepaald bedrag aan aandelen in pensioenfonds  
- Medische voorzieningen: verzekeringen voor arbeidsongevallen, ziektekosten, 

invaliditeit en overlijden (bv. tandartsverzekeringen), ook oogonderzoek, brillen 
en lenzen. Soms zelfs fitnessruimte.  

- Balans tussen gezin en werk: kinderopvang, opvang of zorg aan senioren, was-, 
strijk of boodschappendienst. Ook premies bij het huwelijk en geboorte.  

- Secundaire arbeidsvoorwaarden aan de ‘partner’ van de werknemer: eigen 
gereduceerd tarief voor ziektekostenverzekering  

- Rechtsbijstand: tegemoetkomingen in kosten van advocaat of fiscalist  
 België staat ook gekend voor het toekennen van leaseauto’s.  

7.7.2 Populariteit van voordelen  

Vergoeding voor woon-werkverkeer, maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering en 
pensioenplan behoren min of meer tot het standaardpakket.  

7.7.3 Criteria bij de samenstelling van een voordelenplan 

- Kosten van secundaire arbeidsvoorwaarden in de hand houden en samenstelling 
van het secundairearbeidsvoorwaardenpakket (volgens de wetgeving).  

- Pakket moet competitief zijn ten opzichte van wat concurrenten op de 
arbeidsmarkt aanbieden.  

- Bedrijf vraagt zich af hoe het specifieke pakket secundaire arbeidsvoorwaarden 
past binnen de algemene organisatiestrategie die het bedrijf gekozen heeft. 
(bv. mensen aantrekken, verloop tegengaan)  

- Voor werknemer is billijkheid belangrijkst, moet eerlijk zijn toegekend. 
Vergelijking maken met voorwaarden van andere personeelsleden in eigen 
organisatie, maar ook in vergelijkbare organisaties.  

7.7.4 Praktische vragen bij de opzet van een voordelenplan  

1) Wie heeft recht op secundaire arbeidsvoorwaarden?  
 Fulltimers of ook parttimers?  
 Mensen in proefperiode of gepensioneerden?  

2) Zelf een keuze laten maken uit het pakket?  
 Cafetariaplan (flexible benefit plans): binnen een vast bedrag kunnen ze 

hun pakket zelf samenstellen.  
 Er wordt aandacht besteed aan de wensen, indirect ziet het bedrijf welke 

arbeidsvoorwaarden het populairst zijn. Er is keuzevrijheid. (+) 
 Grotere administratieve rompslomp en mogelijkheid dat werknemers 

slechte keuzes kunnen maken. Wn’ers kiezen waaraan ze veel behoefte 
zullen hebben, leidt indirect tot hogere kosten voor wg’er. (-) 

 Cafetariaplan populairder bij bv. banken, farmaceutische industrie,…  
3) Informatiesessies  

 Werknemers inlichten over secundairearbeidsvoorwaardenpakket.  
4) Financiering door de organisatie  

 Werkgevers nemen alle kosten op zich OF werkgevers en werknemers 
delen de kosten (meestvoorkomend)  
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7.7.5 Effectiviteit van voordelen  

- Voordelen in verband met werk-gezinbalans leidt ertoe dat personeel meer 
extra-rolgedrag zou vertonen. 

7.8 Trends  

7.8.1 Beloning in een internationale context  

Er is globalisering van economie, offshoring (verplaatsing v processen) en 
multinationale organisaties worden steeds belangrijker.  

- Hiervoor moet ook gekeken worden naar een internationaal loonbeleid. 
Belangrijk voor expatriates (personeel tijdelijk in buitenland tewerkgesteld) of 
expats, flexpats of global travelers. 

- Welke extra bonussen of arbeidsvoorwaarden moeten zij krijgen? Wat is 
referentiebasis voor loonniveau? Extra bonussen bij die ‘repatriatie’?  

1. ‘localizer’-strategie: beloningssystemen worden aangepast aan elk land  
2. ‘exporter’-strategie: moederbedrijf exporteert eigen beloningssyteem   
3. ‘globalizer’-strategie: moederbedrijf werkt samen met input van 

(belangrijkste) divisies een globaal systeem uit [meestal]   

7.8.2 Beloning van topmanagement  

Topmanagement krijgt een substantieel beloningspakket, enige manier om 
topmanagement te strikken en te behouden.  

- Hogere loonniveau, bonussen, stock option plans  
- Executive perquisites (perks):  

 Intern: iets extra terwijl hij in het bedrijf werkt (mooi kantoor, parking…)  
 Extern: bv. hotelkosten, businessclass-tickets…  
 Persoonlijk: bv. lening tegen lage rente, juridische bijstand, reparaties en 

renovaties aan huis, persoonlijk gebruik van bedrijfseigendommen, 
vakantiekosten)  

7.8.3 Beloning en flexibele arbeid 

Toename van aantal tijdelijke arbeidskrachten in onze economie!  
- Bedrijf moet onverwachte economische wendingen kunnen opvangen  
- Interimarissen, parttimers en freelancers. Hoe betalen we deze?   

7.8.4 Een andere proactieve kijk op voordelen  

- Werk zo inrichten en organiseren dat het aantrekkelijk is voor werknemers (bv. 
Googleplex). – HNW wordt ook ingevoerd, betere combinatie met privé-werk.  

- I-Deals (Ideosyncratic deals): niet-standaardafspraken over werk en/of 
arbeidsvoorwaarden die medewerkers met hun leidinggevende maken en die 
gunstig zijn zowel voor de medewerker als de organisatie – ‘arbeidsvoorwaarden 
op maat’ (bv. woensdag thuiswerken om zo’n af te kunnen halen van school) 

- Bedrijven proberen om systematisch te focussen op de voordelen en minder op 
de vaste en variabele verloning.  
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8 Loopbaanmanagement  

8.1 Inleiding  
- Vinden van ideale match (fit) tussen enerzijds het individu en anderzijds de 

organisatie is belangrijk. Vooral het individu staat centraal, organisatiestructuren 
steeds ‘platter’ en minder hiërarchisch  

- Herstructureringen en organisatieveranderingen  onvoorspelbare en ambigue 
omgeving  werkzekerheid is een stuk lager  

 Employability: werknemers worden architect van hun eigen loopbaan, ze 
moeten voortdurend werken aan hun eigen arbeidsmarktwaarde.  

 Organisaties helpen mensen om bewust en systematischer met hun 
loopbaan bezig te zijn.  

8.2 Terminologische afbakening  
Loopbaanmanagement: een systematisch proces dat zowel loopbaanplanning als 
loopbaanontwikkeling omvat. Het maximale van de aanwezige potenties in de 
werknemer wordt ontwikkeld, rekening houdend met de kenmerken van het individu, 
de kenmerken van de organisatie en de kenmerken van de omgeving.  

- Organization development (organisatieontwikkeling): brede term, opbouw van 
een infrastructuur die loopbaanmanagement mogelijk maakt.  

- Manpower planning (human resource planning of personeelsplanning): 
kwantitatieve en kwalitatieve behoefte aan mankracht ten gevolge van de 
productieomstandigheden, een vergelijking tussen het aanbod van het 
beschikbare personeel en de verwachte behoefte aan personeel.  

8.3 Loopbaan  
Loopbaan: de individueel gepercipieerde opeenvolging van attitudes en gedragingen, 
geassocieerd met werkgerelateerde ervaringen en activiteiten tijdens de hele 
levenscyclus van een individu.  
 
De loopbaan bezit 6 kenmerken, namelijk:  

1. Psychologisch succes  
 Het gevoel van trots om eigen levensdoelen te bereiken  

2. Objectief en subjectief  
 Subjectieve aspecten (bv. waarden, houding, motivatie) – interne 

loopbaan 
 Objectieve aspecten (bv. gemaakte keuzes, specifieke functies) – extern 

 Subjectieve loopbaan wordt de laatste jaren steeds belangrijker. 
3. Fit met omgeving 

 Fit tussen individu en organisatie  
 Voor het individu: de loopbaan en levensdoelen van het individu 

(loopbaan over organisaties heen). 
 Voor de organisatie: herstructureringsoperaties   

4. Diverse levensgebieden  
 Loopbaanlevenssfeer interageert met de relationele levenssfeer en de 

biosociale levenssfeer.  
 Loopbaanlevenssfeer: eerste gedachten over loopbaanmogelijkheid, 

voorbereiding daarop door training, uitbouw van loopbaan tot aan 
de pensionering.  



 140 

 Biosociale cyclus: verschillende leeftijdscategorieën met biologische 
veranderingen en maatschappelijke verwachtingen  

 Relationele levenssfeer: betekenisvolle anderen (gezin) en fases 
zoals kin-zijn, partner-zijn en ouderschap. 

 Vooral 
middencarièreperiode 
(midcareer) zorgt voor 
heel wat problemen. 
Relationele en 
loopbaanlevenssfeer 
zijn steeds meer in 
mekaar verstrengeld.  

 
5. Tijdspanne en fasen  

 De loopbaan bestrijkt 
de tijdspanne van het 
gehele leven.  

 Periodes van groei, 
stabilisatie en 
achteruitgang.  

 Ongeveer halverwege de beroepsloopbaan kampen veel wn’ers met 
midcareer crisis, dit eindigt in een relativering van het belang van de 
loopbaan of in de zoektocht naar nieuwe uitdagingen.  

 
Individuen evolueren steeds meer 
naar een discontinue loopbaan die 
diverse subloopbanen omvat (ipv 
lineair en continue). In elk van de 
subloopbanen doorlopen ze telkens 
opnieuw de fasen van verkennen, 
vestigen en handhaven. In plaats van 1 
set van carrièrestadia zoals figuur 8.3 
zien we nu een reek carrièrestadia.   
Projectmatige loopbaan: kiezen voor 
gezin en daaraan aanpassen (bv. BB in 
Toscane)  

 
Werknemers kunnen op elke 
leeftijd een nieuwe 
miniloopbaan beginnen, ze 
duren gemiddeld vier tot vijf 
jaar.  
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6. Diverse richtingen  
Progressie in de loopbaan van een individu gebeurt niet per se in de verticale 
richting.  

 Verticale loopbaanbeweging: opklimmen of afdalen (bv. promoties en 
loonsverhogingen) – door het vlakker worden van organisaties, minder 
carrièremogelijkheden (plateauing)  

 Horizontale loopbaanbeweging: al dan niet gerichte functiewisselingen op 
hetzelfde niveau, functierotaties  

 Centrale of radiale loopbaanbeweging (inclusiebeweging): beweging naar 
het centrum van de organisatie, iemand heeft na verloop van tijd meer 
invloed binnen een organisatie [meest subtiele beweging] 

Verschillende groepen mensen, namelijk:  
 Plateauers: met opzet geen verticale of horizontale loopbaanbeweging 

maken. Controle houden over hun leven, goede balans tussen werk en 
familie. (zijn blij zoals het is) 

 Backtrackers: een trapje lager werken (minder doen voor gezin)  
 Career shifters: andere carrière beginnen (bv. bankier  schilder)  
 Urban escapees: bv. b&b beginnen in Toscane  
 ‘Postcorporate’ career: mensen die beslissen om grote organisaties te 

verlaten (bijvoorbeeld career shifters en urban escapess)  
 Meer en meer mensen die als zelfstandig ondernemer aan de slag gaan 

(self-employers), zodat ze zelf hun uren kunnen bepalen. Ook afwisselen 
van deeltijds en voltijds hoort hierbij.  

8.3.1.1 Samenvatting  
- Kaleidoscopische loopbaan (customized loopbaan): individu geeft loopbaan 

vorm via drie parameters of motivatiebronnen, namelijk:  
A. Authenciteit (trouw blijven aan zichzelf)  
B. Evenwicht (balans werk-privé)  
C. Nieuwe uitdagingen opzoeken  

De loopbaankeuze hangt af van hetgeen best past op dat moment bij de 
levenssituatie van het individu.  

 
- Proteïstische loopbaan (protean career): wn’ers zijn zelf verantwoordelijk 

voor hun eigen ontwikkeling en loopban, self-directedness (zelfsturing) – 
zelfexploratie, voorturende reflectie, continu leren en proactief zelfmanagement.  

 Psychologisch succes en leren is belangrijker dan objectief succes 
- Grenzeloze loopbaan: fysieke en psychologische mobiliteit binnen 1 organisatie 

of 1 job.  
 Proteïstische loopbaan is gesteld op attitude en oriëntatie, grenzeloze 

loopbaan op het gestelde gedrag. Beiden kunnen we zigzagloopbaan noemen.  
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Het loopbaankapitaal van een individu:  

1. Knowing-why-competenties (eigen identiteit en motivatie kennen) 
2. Knowing-how-competenties (vaardigheden en expertise hebben) 
3. Knowing-whom-competenties (relaties en netwerk)  

8.4 Loopbaanplanning  

8.4.1 Individueel perspectief bij loopbaanplanning: zelfexploratie en zelfmanagement  

‘Ken uzelf’ – zelfexploratie is van belang. Ook bij bv. outplacement (ontslag of bedreigd 
met ontslag, zoeken naar nieuwe gepaste job) 
 
Achtergrond  
Wat? Reflectie over achtergrond en verleden. Opvallende gebeurtenissen, ervaringen in 
vorige functies en vrijetijdsactiviteiten.  
Hoe? Loopbaanbiografie (autobiografie) van ongeveer tien pagina’s, 5 tot 10 
piekerervaringen in hun leven  
 
Waarden 
Kerndeterminanten van jobsatisfactie (via vragenlijsten, via Q-sorts – 50 kaarten 
sorteren volgens belang.  
  
Persoonlijkheid en werkstijlen 
Via gestandaardiseerde persoonlijkheidsvragenlijsten; leerstijlen, werkstijlen en 
werkvoorkeuren worden gemeten. MBTI (Myers-Briggs Type Indicator) geeft mensen 
inzicht in hun persoonlijkheids- en informatieverwerkingsstijl. Ander voorbeeld is 
teamrollenvragenlijst van Belbin.  
 
Interesses, passies en ambities 
Via gestandaardiseerde vragenlijsten, in gesprek met lijnmanager of HR-afdeling. 
 
Loopbaananker  
Geheel van zelfpercepties over (1) persoonlijke behoeften en motieven; (2) persoonlijke 
talenten en vaardigheden; (3) persoonlijke waarden en attitudes. Geleidelijke 
ontwikkeling in zelfkennis over eigen behoeften, talenten… 

1. Breed concept (gepercipieerde talenten en bekwaamheden)  
2. Nadruk op graduele integratie van motieven, waarden en bekwaamheden 
3. Aandacht aan wisselwerking tussen bekwaamheden, motieven en waarden 
4. Pas na enkele jaren werkervaring (confrontatie met werkervaringen) 
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5. Stabiel; kan veranderen door ervaring in persoonlijke of organisatorische sfeer 
Schein – model van loopbaanankers:  

1. Autonomie en onafhankelijkheid (zonder beperkingen en verplichtingen)  
2. Creativiteit (behoefte aan uitdaging, nieuwe projecten, financiële 

onafhankelijkheid, voorkeur in kleine ondernemingen)  
3. Zekerheid en stabiliteit (wat van hen verlangd wordt door organisatie, zijn loyaal, 

werken hard en hebben een stabiel lidmaatschap in organisatie, eerder focus op 
gezin)  

4. Technisch-functionele deskundigheid (specifieke competentie, belang aan inhoud 
van werk, deskundigheidsgebied zoeken)  

5. Algemeen management (beklimmen van ladder naar toppositie, succes door 
promoties, rang en verantwoordelijkheid. Combinatie van analytische, 
interpersoonlijke en emotionele competentie)  

6. Dienstverlening (interpersoonlijke vaardigheden)  
7. Uitdaging (zichzelf testen, competitie, moeilijke problemen oplossen) 
8. Levensstijl (evenwicht werk-gezin)  
 Deze ankers helpen zichzelf te oriënteren en helpen tijdens keuzemomenten.  

 
Prestaties en potentieel  
Prestaties kijken terug naar recente verleden, potentieel kijkt naar de toekomst. 
Potentieelbeoordeling geeft een voorspelling van potentiële geschiktheid en de 
ontwikkelingsmogelijkheden van het individu.  
Via 180 of 260 graden-feedback, brengt hun zwakke en sterke punten naar boven, ook 
hun blinde vlekken. Multisourcefeedbacksystemen zijn dus goed. Ook grote groep 
managers die systematisch evalueren in developmentcenter, diepgaand inzicht in 
doorgroei- en ontwikkelingsmogelijkheden.  
Zo wordt ook een human recources perfomance potential portfolio opgesteld.  

8.4.1.1 Samenvatting: loopbaanthema’s, loopbaandoelen en loopbaanplannen  
1. Via alle informatie een beeld vormen van behoeften en mogelijkheden van 

individu voor toekomstige loopbaan.  
2. Future work selves: hoe een individu zichzelf in de toekomst percipieert qua 

werkdoelstellingen en -aspiraties. (krijgen daarbij hulp van een 
loopbaancounselor)  

3. Bundelen van loopbaanthema’s tot conceptuele loopbaandoelen (niet voor een 
specifieke job)  

4. Loopbaanplan opstellen (zowel korte en lange termijn) – Individueel 
Ontwikkelingsplan (IOP) of Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP)  

 Proactief (toekomstgericht)  
 Uitvoerbaar (eventuele struikelblokken vermelden en strategieën om deze 

te overwinnen)  
 Dynamisch (kan veranderen en herzien worden in de tijd, kan op 

verschillende organisaties betrekking hebben)  
 Informatie over concrete instrumenten om de loopbaan van het individu 

verder te ontwikkelen  
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8.4.2 Organisationeel perspectief bij loopbaanplanning: sturen versus ondersteunen  

1. Omgeving waarin organisatie ageert is onvoorspelbaar en turbulent 
(arbeidsmarktveranderingen en veranderingen in organisatiestructuur) 

2. Grenzeloze en proteïstische loopbaan wordt meer gekozen (in eigen handen 
nemen en eigen waarden realiseren, meer balans werk-privé)  

Belangrijk dat organisatie hierbij sturende en ondersteunende aanpak hanteert.  

 

8.4.2.1 Stroombeleid  
Basisfilosofie van de organisatie, hierbij zijn 3 typen:  

1. Levenslange werkgarantie (lifelong employment): bijvoorbeeld door 
laagconjunctuur geen ontslagen 

2. Up-or-utsyteem: wn’ers beginnen onderaan de organisatie en klimmen, eenmaal 
ze op eindniveau zijn kunnen ze niet meer kunnen promoveren, moeten ze 
organisatie verlaten (veel verloop onder in de organisatie, stabiel bovenaan)  

3. In-and-outsysteem: op elk organisatieniveau binnentreden, verlaten op elk 
moment  

8.4.2.2 Loopbaanpaden (of loopbaantrajecten) 
Logische en rationele sequentie van werkervaringen, zowel verticaal (promotie) als 
horizontaal (mutatie en transfer). Mensen stellen doelen en kiezen eventueel 
rolmodellen (mentoren). Hiervoor hebben we informatie nodig over:  

1. Activiteiten, taken en verantwoordelijkheden van de functies binnen een 
organisatie  

2. Organogroam: bestaand personeel, logisch gegroepeerde te dragen 
verantwoordelijkheden  
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3. Functieclassificatie  
 

Voorbeelden van modellen van loopbaanpaden:  
 Formalistisch model: systematisch opgezet systeem waarbij iemand loopbaan 

voor volgende 10 jaar in een carrière zou kennen  
 Ad-hocmodel: alleen overgaan tot actie als iemand organisatie verlaat  
 Kweek-vijvermodel: afgestudeerden doorlopen diverse functies en ervaringen 

tijdens eerste jaren, zo zijn ze ‘gekweekt’ om stap te zetten naar hogere functies.  
 Tweecarrièrepaden (dual career path systems): vooral relevant voor specialisten. 

Ze bereiken snel hun eindfunctie, maar krijgen mogelijkheden om tweede 
carrière te starten in een volledig ander domein.  

 Lattice career paths: tendens om te kiezen voor flexibele loopbaanpaden, individu 
kan in alle mogelijke richtingen, afhankelijk van het feit of het als uitdaging 
gezien wordt en de organisatie de competenties nog beter kan realiseren.  

8.4.2.3 Successieplanning  
- Strategieën van een organisatie om toekomstige hogere kaderleden te selecteren 

en op te leiden.  
- Managementposities via rekrutering, selectie, training en ontwikkeling. Men 

poogt high potentials vroeg te identificeren (via selectie of developmentcenter). 
Nadien wordt voor hen een fasttrack-loopbaantraject uitgestippeld via diverse 
loopbaanontwikkelingsintrumenten (bv. uitdagende ervaringen, functierotaties, 
coaching en mentoring).   

8.5 Loopbaanontwikkeling  
Een al dan niet door de organisatie gestructureerde reeks van trainingen, opleidingen, 
taakstellingen en leerervaringen, gericht op het bereiken van loopbaandoelen. 
Gegroepeerd in 4 grote categorieën: Taxatie van capaciteiten, formele 
opleidingsprogramma’s, functiegerelateerde ervaringen en interpersoonlijke relaties.  

8.5.1 Taxatie van capaciteiten  

- Adequaat inzicht in eigen sterkten en zwakten 
- Multisourcefeedback en developmentcenters  

8.5.2 Formele opleidingsprogramma’s  

- Alle inhouse en/of residentiële trainingsprogramma’s  
- Alle vormelijke en inhoudelijke trainingsprogramma’s (presentaties, 

simulatieoefeningen, casestudy’s, teamtrainingen, outdoortrainingen, e-
learning…). Bijvoorbeeld: Hamburger University van McDonald  

- Oriëntatietraining: bij socialisatie of onboarding – proces waardoor nieuwkomers 
in de organisatie effectieve personeelsleden worden  

a) Verwachtingen over de functies (shockeffect)  
b) Informeren en ondersteunen  
c) Op zijn gemak laten voelen, conflicterende eisen van de functie 

oplossen 
Nieuwe medewerkers zich laten identificeren met kernwaarden en visie van het 
bedrijf. Dit zorgt voor een eerste vorm van formele socialisatie in de organisatie.  

- Computergebaseerd is minder interpersoonlijk dan traditionele training. Geen 
verschil qua informationele aspecten.  
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8.5.3 Functiegerelateerde ervaringen  

- Taken, problemen en uitdagingen waarmee werknemers geconfronteerd worden 
in hun functies. Uitdagingen die gepercipieerd worden als constructief en positief 
werken het best.  

 Als negatief ervaren: zorgt voor stress (career boobytrap)  
 Negatieve effect treedt pas op wanneer werknemer feedback krijgt.  

 
Functieverbreding  

- Nieuwe verantwoordelijkheden en uitdagingen (job enlargement of job 
enrichment)  

- Specifieke taakstelling (part-time/stretch/challenging assignments)  
Functierotatie  

- Gerichte functiewisseling, bv. manager krijgt nieuwe taken  
- Kennisontwikkeling: polycontextualiteit (meerdere, gelijksoortige contexten) en 

boundary crossing (wat in ene context geleerd is, in andere, nieuwe uitproberen)  
- Functieroulatie blijft niet beperkt tot de managementechelons  

 Gericht functiewisselen: mensen begrijpen algemene doelstelling van 
organisatie, belangen van elke afdelingen, hebben breed netwerk van 
contacten binnen organisatie, meer probleemoplossend en beter in 
beslissen. (+) 

 Slecht kortetermijnperspectief door tijdelijk werk, weerstand, roulatie is 
lastig, tijdsverlies, functie die je onder de knie hebt wordt weggehaald, 
onzekerheid en risico. Leidinggevenden verliezen hun beste krachten. (-) 

- Functierotatie toepassen bij personeel met geringste anciënniteit in het bedrijf.   
Promoties  

- Klimmen op de hiërarchische lijn  
- Grotere verantwoordelijkheid, meer salaris  

Transfers (mutaties)  
- Laterale loopbaanbewegingen (bv. andere binnenlandse of buitenlandse 

verstigingsplaats)  
- Op verzoek van individu (persoonlijk voordeel bv. dichter bij huis) of voor 

organisatie (bv. personeelstekort) of als sanctie (slechte prestaties)  
International assignments 

- Transfer naar andere buitenlandse divisie (expatriate). Buitenlandse opdrachten 
zijn steeds van kortere duur (flexpatriates).  



 147 

- Vooral ambitieuze wn’ers die met niemand samenwonen, overtuigd zijn van hun 
toekomst in het bedrijf en een transfer willen.  

- Tegemoetkomingen door bv. crossculturele trainingen (hulp van bedrijf)  
Demoties  

- Stap terug in de hiërarchie/ functie op hetzelfde niveau met minder 
verantwoordelijkheid  

- Stapje terugzetten is niet altijd negatief – hiervoor gebruiken we het woord 
remotie.  

Externship (cosourcing)   
- Uitwisselingen tussen personeelsleden over organisaties heen  
- Talent pooling: arbeidsvraag- en aanbod sturen aan de hand van een 

gemeenschappelijke talentpool.  

8.5.4 Interpersoonlijke relaties  

Mentoring  
- Minder ervaren personeelslid (protegé) coachen, mentor bevindt zich 1 of 2 

hiërarchische niveaus hoger  
- Succesfactor: frequente interactie tussen mentor en protegé  

1. Minder ervaren leidinggevende ondersteunen (staat open voor 
problemen) 

2. Prestaties van protegé verbeteren (door feedback)  
3. Carrière van protegé vooruithelpen (uitdagende opdrachten)  

- Psychosociale mentoring (vriendschap…)  tevredenheid over mentor  
- Carrièrementoring (derde rol)  betere beloning en promoties  
- In plaats van langetermijn- en hiërarisch hogere mentor spreken we nu van 

mentorennetwerk of peermentoring. Dit alles door ‘plattere’ 
organisatiestructuren en meer fluïde loopbanen van indiviuen.  

 
Coaching  

- Samenwerken, motiveren om vaardigheden verder te ontwikkelen, feedback 
geven.  

1. Constructieve uitwisseling en interactie  
2. Feedback geven 
3. Analyseren van taakuitoefening  

- Peercoaching: netwerk van coaches, komen 1 keer per maand samen om 
ervaringen uit te wisselen, te reflecteren. (career community) 

8.6 Trends  

8.6.1 Geldt de nieuwe loopbaan voor iedereen? 

- Solid citizens: individuen die niet meegaan met de tendensen  
- Deadwood: solide burgers die ook niet effectief presteren  

 
Het peterprincipe: progressief promoveren tot een niveau dat je net niet meer aankan, 
in die fase is het al te laat, funest voor de organisatie.  
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Het paulprincipe: gedurende loopbaan geleidelijk incompetent worden voor job, door 
gebrek aan investering in eigen ontwikkeling.  

8.6.2 Dual careers  

- Interactie tussen werk en gezin, steeds meer tweecarrièregezinnen  
 Geografisch minder mobiel, minder flexibel qua roosterplanning  
 Spill-overeffect: het ene domein beïnvloedt het andere (zowel positief als 

negatief bv. stress op werk – slecht thuis) 
- Vier typen relaties tussen werk en gezin  

1. Onafhankelijke relatie (geen enkele invloed)  
2. Conflicterende relatie (niet te verzoenen, ene leidt tot offers in andere 

domein)  
3. Instrumentele relatie (ene domein is middel voor tevredenheid in ander)  
4. Compenserende relatie (ene domein vangt op wat niet in ander is)  

- Vier soorten tweecarrièrekoppels 
1. De aanpassers: vullen mekaar aan  
2. De tegenstanders: carrière belangrijkst, zorgt voor stress  
3. De bondgenoten: ofwel carrière belangrijkst, niet erg dat dat slecht is voor 

persoonlijk leven OF privéleven belangrijkst ten nadele van werk  
4. De acrobaten: carrière maken en een sprankelend privéleven (HNW) 

8.6.3 Quarterlife en midcareer crisis  

- Middencarrièrecrisis (middlescense): cumulatie van problemen op diverse 
levensgebieden  

 Moment van promotie – nu of nooit, veel concurrentie door jongere 
concurrenten  

 Fysieke en relationele problemen  
- Quarterlife crisis 

 Hogere scholingsgraad, verkenningsfase duurt steeds langer, veel meer 
opties 


