
REKRUTERING EN SELECTIE – HUDSON 

 Hudson à instaan externe bedrijven 

 HR lifecycle à recruitmens en selectie à assessment services à flexible staffing à talent 
managment à career guidance en outplacement à reward management à strategie hr 
services à hr tools 

 Starten bij SEARCH -> zoeken voor kandidaten adhv lijsten met criteria, dan via verschillende 
assessments gaan 
à gaat mee doorheen hele cyclus 

Levenscyclus 

 BUSINESS DEVELOPMENT – recrutering voor bedrijven adhv intake, ook kijken naar welke 
cultuur heerst in bedrijf, verstaan noodzaak v functie en welk soort profiel ze zoeken 

 SOURCING – kandidaten zoeken, veel competitie, dan updaten bedrijf 

 SELECTIE – na zoeken van kandidaten enkele goede uit gaan selecteren 

 ASSESSMENT – kijken juiste kandidaat en is er sprake match – dan contract 

SOURCING 

 Bedrijf leren kennen. Functie en profiel. Kijken wat uitdagingen. Match qua verloning. 

 KICK OFF MEETING – bespreken context, functie, en profiel 
opstellen job description en profiel  
match met strategische doelen, jobvereisten, team etc 

 PROJECTLANCERING – uitschrijven briefing document, job description en opmaak 
salarisbenchmark, def sourcing strat en target groep, publicatie van vacatur 

 SOURCING – id potentiele kandidaten en eerste telefonische screening -> adhv netwerk, 
database, linkedin, search in targetbedrijven spontante kandidaten en reacties op de gepaste 
vacature à aka omnichanel wherken 

Spot the candidate  

 Omni channel recruitment, job posting, spontante sollicitatie, direct search 

Telefonische screening  

 Korte telefonische kennismaking – gebr bij eg harde crit, verw, mot, schetsen v proces plus 
inplannen eerste interview (harde criteria – face to face)  

Biografisch interview – uitnodigen interview bij selectie, dan shortlist – sterktes, aandachtspunten, 
ambities, salarisverwachtingen + interview bij klant – gesprekken tssn bedrijf en kandidaten  

 Cv als leidraad, dialoog, toelichting vacature en bedrijf, remote of face to face, rapportering 
bij klant 

Presentatie bij klant 

 Met leidinggevende, peers, eigen team, werkomgeving voelen, bedrijfscultuur, opsnuiven etc 

Referentiecheck – uit professionele context – leiddinggevenden en collegas 



 

 

Hudson tools 

 Persoonlijkheidstest – attitudes en persoonlijkheidskenm 

 Motivationele vragenlijst 
 Redeneeroefeningen 

Aanpak – assessment center 

 Remote of face2face, mog meevolgen klant, adhv geselecteerde competenties, 
observeerbaar gedrag in professionele context, wet onderbouwd obv val en betr, 
gecertificeerde coaches/assessors, leerervaring, versch type oefeningen eg: analyse en 
prestatieoefening, rollenspel, competency based interview, extra redeneeroefening ter 
plaatse 

 Assessment rapport -> uitgeschreven per competentie met score, geintegreerde 
terugkoppeling met vacature, sterktes en groeimogelijkheden, resultaat met pos of neg 
advies 

Contract – werkt adhv contractnegotiaties 

Opvolging – na 3-6 maand follow up gesprek, 360 graden feedbackmoment na 8 tot 9 maanden 

Hele proces -> continue afstemming en overleg 

Timing 

 Sourcing – week 1 tot 3 

 Selectie – week 3 tot 10 

 Assessment – week 11 tot 12  

Trends en uitdagingen 

 Sociale media, globalisering qua arbeidsmarkt en vacatures, grotere vraag flexibele 
oplossingen, gdpr, witte raaf, war for talent, concurrente markt, nieuwe rol recruiter 

Visie op RS 

 Kwaliteit, partner, candidate experience, customer intimicay, researcher, consultant 
assistant, out of the box 

LEARNING AND DEVELOPMENT 

Wat? Mensen opleiding, faciliteren leren en ontw 
waarom? Nieuwe dingen ontw en meeblijven, bedrijf zelf die ontwikkeld, prestatiebevordering, 
belangrijk is ook kijken welke cultuur er heerst, hoe mensen zijn en mog ontw, ook belangr – zorgen 
dat mensen langer blijven. Verantw leren en ontw= leidinggevende – vnl strategisch  

Doel: faciliteren leren en ontwikkeling, maar lerende moet zelf doen 

Hedendaagse uitdagingen 



 Eg nood certificaat om bep job uit te voeren 
eg veiligheidsopleiding 
eg strategisch niveau 
eg producten kennen 
eg ontstaan van bep software 
eg aanbieden job aids  
eg onboarding – nieuwe medewerkers warm onthalen 

Toolbox 

 Eg software – adhv aantonen, beschikbaarheid expert 

 Eg product kennis – meelopeln, shadowing etc maar probleem bij nieuwe producten 

 Sales training 

 Veiligheid adhv toelatingsproef of cursus etc 

 Wnr nood aan L en D – versch soorten mogelijkheid, maar problm nt altijd bij nood aan L en 
D, ook mog eg probleem cultuur, te veel druk of taken etc 

 Andere mog manier = e learning 

Kiezen toolbox adhv leerdoelstelling en wat effect is dat je wilt, ook rekening met bv geld, 
tijdsinvestering etc – wnr belang strategisch meer tijd en geld in investeren  
opvolgen? Nt evident  

E LEARNING 

 Eg brico – adhv doelstellingen kijken ok wat moet werknemer kunnen en hoe juist advies 
geven etc  

 Voordeel= gn verplaating, flexibel, eigen tempo, opnieuw bekijken  

 Lagere orde skills= vnl over kennis, hoe deze kennis toepassen 

 Moment analyse en creatief zijn – nt enkel meer e learning 

 Zelf assessment – zelf nagaan “hoe sta ik er tegenover” – kijken wat ken ik al of kan ik niet zo 
leerpad in kleine stukken en soort v zelf evaluatie 

 Job aids- hulp bij job voor eg nieuw programma 

 Veel dingen hier mee bereiken, groot bereik, mogelijk opdelen in kleinere delen 
 Nadeel= zorgen doelgroep toegang tot eg mobile device, tijd en resouces voor e learning 

Ontwikkeling e learning 

 INHOUDELIJKE EXPERTISE  

 DIDACTISCHE SKILLS 

 TECHNIEK  
 DESIGN 

THE FORGE 

Belang gedragsorganisatie voor bedrijf (cultuur). Problm= klinkt vaag, vaak gn pysch achtergrond en 
denken mensen zijn rationele wezens 



Forge= gaat principes van wetenschappelijk onderzoek toepassen naar bedrijven en gaat deze 
commercialiseren  

 Focus op buisness, behavioural science, en comedy – dus gedragswetenschappelijk, op 
praktijk gericht en op fijne manier gebracth 

 Science practioner gap= wet kennis vaak nt gebruikt in praktijk oa door vertaalslag, maar zien 
toch belang v wet kennis  

 Helpt bedrijf en organisatie om gewenste cultuur of gedrag te maken 

 Mensen zijn cognitief lui (willen nt graag denken) en zijn onderhevig aan bias  

 Wetenschappelijk perspectief -> meerwaarde, zeker voor organisatie, teams en werkleven 

 

De 3 uitdaingen 

Wat meest impact heeft op cultuur  

 Duidelijk doel 
maar probleem= assenders bias – eg leidinggevende heeft bep idee maar door slechte 
communicatie idee niet duidelijk 

Wat meest impact op team outcomes 

  Individuen 

Wat meest bijdragen team uitkomst 

 Individuen ? 

Factoren belangrijk voor team cultuur 

 Visie – adhv duidelijk doel 

 Psych veiligheid – eigen visie delen en anderen serieus nemen 

 Support of iniatief – elkaar helpen 

 Soort kwaliteitscultuur – vnl safety en kwal gelijkaardig getemt 

 Hoeveelheid mensen interageren – kwaniteit/frequentie interactie – verbeter ander werk en 
suggesties 

Constructive controversy – beste uit groep halen – constructieve controversie, tegenstrijdige visies 
ok, maar moeten elkaar helpen opbouwen  

Cultuurprofiel – big 5 culturen adhv online survey, 38 items, zo mog advies geven van huidige cultuur 
en kijken hoe geraken gewenste cultuur 

4 factoren cultuurprofiel 

 Vertrouwen 

 Visie 

 Initiatief 

 Kwaliteit 



Mog om dingen in cijfers te zetten  - zo duidelijker communiceren  

Verschillende analyseniveaus eg niveaus, maar ook teams of hele bedrijf, ook mog gebruik 
subschalen, zo resultaten gieten in rapport 

3 soorten leiders, implementators, charismatisch of geen leiders 

 Charismatische leider beste 

Welk soort leider nodig? à leider moet te vertrouwen zijn, geven om werknemers, weten waarover 
praten + eigen stijl = goede leider 

Cultuur en cultuur verandering 

 Niet makkelijk, ons doel= luisteren wat ze willen veranderen 

 Vandaag adhv top down cultuur verandering bekomen – kijken welke visie en waarden nodig 
en dit communiceren, maar mensen moeten er ook achter staan en dit in hun hoofd hebben 

  Communicatiemodel – zender geluid ontvanger v 1949, maar is achterhaald 

 Update communicatiemodel – 2 manieren van denken 
à snel denken= associatief en automatisch 
à traag denken= bewust en adhv ratio 

 Affective contagion= affectieve besmetting – via negatieve berichting zo negatieve associatie 
en zo invloed mechanisme bias  

 Belang innovatie – maar mensen niet van houden, ook zo ver krijgen mensen over nadenken 
en inspanning doen 

 Counterfactional= tegen verw denken – zo beste invloed 

Hoe bekomen gewenste cultuur 

 Bewust worden waar naar toe willen 

 Top down= expliciete route – adhv bewust worden, reflectie, contributie en actie 

 Trickle around= impliciete route – adhv bewust worden, reflectie, contributie (consturctive 
controversy) en actie (nudging) 

 Hoe komen? Adhv role model, attentiveness, storytelling 

Belang visie 

 Ideniteit, invloed op wat gemeenschappelijk heerst, invloed in vs outgroep 

 Doel 

 Gedrag 

Id, doel en gedrag invloed op communicatie netwerk 

 Zo invll op id bouwen en gemeenschappelijkheid 

Hoe meer rol model zijn 

 Verantwoordelijkheid installeren 

 Opereren in kleine teams 

 Concreet maken 



 Relevantie in gedachten houden 

 Respect genomen beslissing 

 Stimuleer nieuwe zaken en risicos 
 

 Ook zelf concreet dingen doen, nt enkel zeggen 

 Attentive – aandacht voor juiste zaken e-eg betrokkenheid etc 

 Storytelling – charismatische techniek 

 Framing= manier van communicatie 

Sv – focus op visie en doelen, universeel toepasbaar, werken met briefing, stimulatie ind, veiligheid, 
stooring en frame, charisma techniek en constructive controversy 

DELOITTE – strategie en data 

People en analytics – hoe strategie van een bedrijf doorvertalen naar data en hoe bevestigt data dat 
strategie werkt?  

Zijn consultant – kijken of strategie die bedrijf heeft werkt – alles obv evidence based management  

Leden in team van people analytici 

 Organisatie 

 Klinisch psych 

 Mensen met educatieve achtergrond 

 Educational sciences 

 Data analytici 
 Ingenieurs 

Welke data bronnen gebruiken? Eg welzijn, survey, vragenlijst, prestatiedata, productiviteitsdata, 
survey direct mensen bevragen, adhv doelstellingen, technologie etc 

People analytics – gerelateerd people data = nt enkel mens, maar ook puur finance data die er in zit 

People analytics 

 Organization transformation 

 Hr transformation 
 Workforce transformation 

What keeps clients awake at night – focus areas 

 Scaling people analytics 

 Talent management 

 Future of work 
 Transformation success 

2 profielen 

 People analytics data scientist = data naar actie – kennis model en theorie 



 People analytics translator = data samenvatten 

Van strategie naar data 

Mogelijk top down, maar ook organisch (bottom up) – strategie vaak top down – kijken – waar willen 
we naartoe – beginnen met brede doelstellingen en keuzes – invloed cultuur op welke doelstellingen 
en hoe bereiken – data helpen inzicht in waar naar toe en welke strategie het beste past 

Alles uit strategie wordt vertaald naar data 

 Bovenaan = business strategy (objectieve, prioriteiten), deze obv hr mission en strategic 
objectives, deze obv kpi  (keep performance indicators) en hr scorecard, deze obv metrics en 
reporting 
hr vandaag = werknemer als tevreden klant zien, belang contact en contract etc en bep 
ervaring – klantgerichte marketing met focus op ondersteuning – link met strategie  

 Customer life cycle: datapunten onder id – allerlei datapunten verzamelen om zo te kijken 
wat draagt dit bij tot de strategie die we willen bereiken 

 HR paradigma shift – van inside-out/proces centric naar outside in/hr customer centric 

Vertaalslag maken – value drivers en key business questions 

 Value drivers= welke drijfveren impact op waarde ketting of performantie of talent 
management 
welke activiteiten of capabiliteit zorgen voor extra waarde aan strategie doel en objectieven 

 Key business questions= basis van wat een organisatie gaat doen met de analytische 
inzichten 

 KPI=  variabelen die obj performantie of succes van een organisatie weergeven 

 KPI criteria= strategische en operationele principes om te gebruiken wnr prioriteren en 
assesseren van mogelijke kpi 

 VALUE DRIVERS -> KEY BUSINESS QUESTIONS -> METRICS -> KPI SELECTION CRITERIA 

Grootste deel= van strategie naar metrics. Wederzijdse invloed van value drivers naar key business 
questions  - vraag blijft wel = welke data gebruiken om strat in kaart te brengen? – kan adhv 
vragenlijsten, zelfevaluatie, evaluatiegesprek, kijken hoe zicht medewerkers overeenkomen met strat 
v organisatie  

Mog cultuur meting doen in organisatie – en kijken wrm bep strat en obj wel of nt lukken – maar ook 
kijken met andere data los v people data om te zien hoe het zit met strategische doelstellingen 

In hr strategie 

 High potentials binnen en buiten organisatie – deze aantrekken, ondersteunen en behouden 
– gebruik spec strat om in te zetten op high potentials – vertaald naar value driver – dmv 
extracting high talent – zo aantrekken en bijhouden en laten doorgroeien – meer talent 
aantrekken door goede sfeer te maken – dit ook key business question 

 Vertaalslag value driver business en naar metric hvl applicatie – willen ook doorgroei zien – 
high potential snel promoveren – veel ambitie – sneller promotie en evalueren – willen ook 
retentie – increased retention – zorgen mensen bij organisatie blijven  

 Strat doelstelling – joyful work environment en marktleider zijn versch vallekn – deels 
ingevuld uit spec prog voor high potentials  



Van strat naar hr strat metrics kpi – data goed in kaart zetten 

Uitdagingen 

 Lack of vision/business case 

 Unclear startpoint 

 Lack of buy in 

 Lack of skills en competencies 

 Ad hoc initiatieven met lage impact 
 Uitdaging mbt data 

VIGOR UNIT: prestatie en prestatiemanagement 

Slaat brug tussen wetenschap en praktijk – meedenken uit evidence based practice kijkt naar 
performance management 

Beslissingen maken obv wetenschappelijke evidentie – kijken wat is meest betrouwbare info – doen 
obv 4 bronnen 

 Wetenschappelijke literatuur 

 Data 

 Stake holders 

 Practitioners professional expertise 

Eb hr beslissingen obv  

 Wet reviews 

 In company experimenten 

 Hr analyse 

 Ontwikkeling en validatie hr instrumenten 

Beginnen kijken lit – zo vertalen aanbeveling – zo data analyseren (vaak hr) – of soms echt zelf dingen 
testen want bij ene groep invl bij andere groep gn invloed – of eg tijdens en na traject en kijken is dit 
zinvol 

Focus performance managment – manier aanpakken obv ebp – obv lit naar perf man – maar lit vaak 
update – dus advies ook 

Vertrekt uit concr vraagstuk – zo kijken lit en zo advies geven eg nut evaluatie medewerkers – invloed 
portemonnee en cariere werknemers – vaak gedaan maar steeds meer van afstappen  

Onderliggende assumpties  

 Ass 1 = supervisers evalueren prestatie van werknemers accuraat 

 Ass 2 = fb in vorm van performantie interview en rating scale werkt motiverend en zorgt voor 
verbetering performanite 

 Ass 3 = 4 punt schaal beste methode om versch uit te mappen in prestatie tssn werknemers 

 Ass 4 = Betaling qua performantie werkt motiverend 



Assumptie 1= supervisors zijn vaak milder wnr kennis over wie ze evalueren zeker wnr impact heeft, 
ook rol persoonlijkheid, ook rol hierarchische pos – hoger geplaatst vaak strenger, ook invloed zelf 
aangeworven of niet  
ook vaak discussie; wat is goede prestatie? Moeilijk bij kenniswerk bepalen 

Assumptie 2= vaak bij 1/3de maar pos effect – kijken lit hier rond – maar modellen moeilijk in praktijk 
te brengen  
fb 2 doelen = ZELF ENHANCEMENT EN ZELF IMPROVEMENT – deze 2 in competitie 
à zelf enhancement/zelf bevordering = pos zelf voelen en pos zelfbeeld + belang mechanisme voor 
overleven, zo ook bij mog neg fbeg schuld weerleggen, belang voor veiligheidsklimaat= weten fb gn 
erge gevolgen – dan wel mog pos en in rekening brengen 

4 manieren om te verbeteren  

 veilig klimaat creeren door psych afstand pers en zelfbeeld vergroten  

 ook mogelijk door gesprek toekomstgericht te maken- zo mensen bereid nadenken wat 
volgende keer doen  

 sterktegericht focus 

 reflectiegericht 

 doelgericht 

Hoe concreet doen? 

 Versch tools 

 After event reviews 

 Feed forward interview 

 Objectives en sky results 
 Best reflected self exorcise  

Assumptie 3= performance schalen – denken prestatie normaal verdeeld -klopt niet – niet zo meeste 
mensen gem scoren, meerderheid scoort eerder aan lage kant en maar 10-15% scoort aan top à 
rating schalen differentieren te veel tussen de normale presteerders en te weinig aan de top 
presteerders (deze willen we hebben) 

Assumptie 4= performance gebaseerde betalen motiveert prestatie – in klein deel wel effect, maar in 
meerderheid ineffectief of neg effecten voor 

 Kennis jobs of complexe job 

 Betaling contingent aan level van performantie – invloed intrinsieke motivatie 

Conclusie à assumpties die we hebben over prestatiemeting en management vaak niet correct. Wnr 
toch deze doorgevoerd problemen op lange termijn 

 Veel werknemers krijgen beoordeling “good” en dit gaat toenemen over tijd 

 Satisfactie performance interview gaat afnemen 

 Werkenemers die te horen krijgen ‘voldoende’ gaan dit vaak als oneerlijk zien 

 Werknemers die te horen krijgen ‘goed’ boos want heeft geen gevolgen en als meerdere dit 
krijgen gn waarde voelen 

 Discussie over salaris toenemen 



Voorstel = performance management en coaching loskoppelen van performance evaluatie 

 Fb pos wnr sprake psych afstand tssn feedback en zelf waarde werknemer 

 Fb moet = apart staan van evaluatie proces en van cariere beslissing maken 

 Focus op toekomst, sterktes, reflectie of doel gericht 

 Zo performance management toolbox maken  
à supervisors trainen in principes van effectieve interventie en performance management 
en applicatie gebruiken van interactieve tools die werken met goal setting met okr, na actie 
reviews, performance check ins, feedforward interview, reflected best self exercise 

 Minimaliseren standaardisatie en formalisatie van performance managment – ook focus peer 
feedback en team work  
à mog bieden om te experimenteren met zaken 
à kwart basis organisatie en leam level okr aangeraden 
à min 1 uitgebreide conversatie tssn superviser en employee 

 Veronderstelling= alle prestaties zijn goed + jaarlijkse evaluatie maar enkel consulting 
wanneer nodig – dan nog follow up actie nodig 

Wnr underperforming 

 Zaak onderzoeken en zo gedetailleerd probleem in kaart brengen obv job beschrijving, 
competency review, kritieke incidenten, fact finding etc 

 Zo analyseren of alles correct is weergegeven en checken presteert ind idd onder  zo 
performance interview en evaluatie rapport geven en ook de perforlance objectieven en 
criterie re evalueren binnen een jaar – wnr neg dismissal 

Wnr goed presteren 

 Beschrijven hoe ze het goed doen en wat ze goed doen en checken van doen ze het 
inderdaad super goed of niet en zo performantie gaan objectiveren en onbiasen 

 Dan evaluatie rapport en zo interview 

Volgende stappen – obv executive office of x organisatie 

 Presentatie voorstel 

 Template maken jaarlijkse performance survey 

 Guideline case analyse en file compositie 

 Procedure jury compositie en beslissing make  

 Voorstel personeel commitee 

 Meer inzicht in werkenemer feedback en coaching door nodige employee survey 

 Voorstellen aan werknemers 

 Design performantie management toolbox en organiseer workshops 

AG HEALTH PARTNER – welzijn op het werk 

Kijken – hoe welzijn op werk promoten – obv algemene stat, arbeidsvoorwaarden en 
omstandigheden op sociaal, fysiek en mentaal vlak 

WAAS: welbeing as a service 



 Focus op menselijk  - digitaal en analytisch  

 Uitrollen welzijns initiatief = digitale tool voor bedrijven met allerlei initiatieven  

 Analytische comp 
 Menselijke comp 

Werklandschap belgie – doel is economie laten blijven draaien, alles houdbaar en werkzame 
bevolking  
- op 100 mensen 75 werken, 6 minder uren dan ze willen werken (duidelijke tendens – kortere 
arbeidscontracten), 3 werkloos en 22 niet actief à vertalen bevolking= half milj mensen langdurig 
afwezig of arbeidsongeschikt à 500 000 langdurig afwezig  
à voornaamste oorzaken = mentale zaken (stress), musco sekeltaal (32%) en 28% fysich 
à grote variatie qua leeftijd – piek musco skeltaal rond de 50, piek stress rond 25-35, kanker stijgen 
en piek rond 60 jaar 

Oplossing= versch initiatieven creeren, nt one size fits all want zien invl geslacht, leeftijd etc 

Kijken kans burn out ontw – 25% zegt groot tot zeer groot, maar wnr vragen kans collegas dan 41% 
zegt groot of zeer groot, verder ook zien 20% zegt niet goed voelen op werk, bij zorgzame werkgever 
zien we wel dat ze weten bij wie ze terecht kunnen komen  
wnr werkgever business focus is 50% perceptie problemen en minder goed voelen, hier ook gn 
communicatie en gn perceptie problemen 

Basis ongelukkig= weinig autonomie en eenzaam 
nieuwe componennt= financiele stress – opl door omgaan budget, financiele planning maken, ook 
focus richten op juiste instanties  

Wel pos zaken aan eg covid maar ook veel neg eg achteruigaande fysieke en mentale problemen 
Ander problm – te veel zitten, nt stoppen werken, ongezonder eten, veel pijn en probleem – zo hier 
ook investeren  

Via bedrijfpsych en wet kijken wat werkt 

Uitdaging situeert zich op versch niv à Wnr kijken cijfers – 55% overgewicht, 25% chronisch, wnr eg 
inzetten meer stappen 70% niet halen, financiele zorgen, mentaal aandoening etc 
à zorgt voor high workload, high responsibility, high accountability 
à zorgt voor hoge impact op budget – invloed op war for talent, employer branding, roi (return on 
investment-, training, esg 

Wnr mensen last hebben van zaken zijn ze afweig – dit gevolg onderneming – verlies productiviteit – 
zo druk anderen en vertraging – elke dag in belgie 7 op 100 mensen afwezig  

Personal management (beheren van peprsoneel) à Evolutie naar hr (inzetten productiviteit) à 
evolutie naar people (focus op mens en begrijpen mensen) -> meer focus op sustainability  

Welzijn – wellbeing = containerbegrop maar algemeen aanvaard – kwal ervaring en functioneren 
werknemer op werk 

 3 componenten à fysiek, psychologisch, sociaal 

 Ook gan kijken – wat mogelijk qua pers groei; zelfrealisatie, authenticiteit pers expressie en 
zoektocht zin in leven  

 Bril op welzijn met focus op 2 zaken= analyse en actie 



 Analyse= welke aspecten beinvloeden wellbeing? -> fysiek, sociaal, mentaal 
à primair (omstandigheden en hoe org aanpakken en voorkomen), secundair, tertiar 
à zorgen zaken implementeren gelijk en alle werkenemers gelijke kansen 
à work life balance 
à job demand control model  

 Actie= hoe implementeren in mijn beleid? 
à inzetten op awareness, sensibiliseren, zelf managen 
à inzetten op screening en assessment 
à inzetten op educatie en zelfhulp 
à inzetten op behavioral change 

dan interventie – intern of extern – eg wellbeing traject strategisch – wat algemene situatie wat 
risiconiv – zo zorg initiatief uitrollen, communicatie engagement? 
soms ook onderzoeksproj – eg kijken wat zijn parameters – kijken wat leidt tot wat? 

Ag health – begin audit en strategie – dan implementatie en adoptie 

Welzijn 4 stappen  

 analyse en strategie= kijken wat zijn psychosociale risico ovv arbeidsvoorwaarde, vijf as , 
focusgroepen, surveys etc -> pijlt naar fysiek en mentaal gezond persoonlijk welzijn, ook 
meten andere zaken eg motivatie etc 
zo mog ind maar ook organisatie rapport – bij ind inzetten op sensibilisatie en awareness  -> 

  activatie medewerkers- eg spillover effect, naar andere werknemers toe maar ook andere 
ervaringen invloed – werken activatie, engagement, communicatie etc, invloed omgeving op 
welk soort interventie nodig , mog via eg nieuwsbrieven, stickers etc en adhv nudging, maar 
ook goodwill initiatieven, recruitment, l en d etc, ook invloed tijd van jaar (sporten meer 
begin en lente en zomer slaap en welzijn meer winter focus), ook screening  -> 

  centrale welzijnsoplossing ->  

 voortdurende opvolging en bijsturing 

Mog vie eg my wellri, focusgroepen, wellbeing lab, screening en e learning, ind begeleiding  etc 

IMPLICIETE/EXPLICIETE MOTIEVEN EN MOREEL LEIDERSCHAP 

DESIGN 

- Target- ondergeschikt- bep crit voldoen, 3j werkervaring, leidinggevende hebben en 
voltijdswerken 

- Leidinggevende ook eigen vragenlijst invullen 
- Code vragenlijst invullen 
- Reden eerst ondergeschikte – zo vermijden leidinggevende schoothondje kiezen – zo bias 

vermijden  
- Hier zien – ondergeschikte rapportage eigen job tevredenheid, kwaliteit relatie 

leidinggevende, vragen over stijl leiderschap, effectiviteit leidinggevende en leidinggevende 
stellingen beantwoorden over persoonlijkheid en job prestatie ondergeschikte beoordelen  

- Vragenlijst 2 – ondergesickt ook vragenlijt eigen impliciete motiveten 

Onderzoeksvragen 



- Doel ond= kijken of expl en impl motieven goede voorspellers moreel leiderschap en dit 
impact op bep belang werk uitkosmten  

Explicietie motieven  

- In lit gemeten adhv persoonlijkheidstrekken  - hier ook gedaan  
- Via hexaco – 6 pers dim – honesty/humidity (integriteit) interssant meenemen ond mog link 

moreel leiderschap, ook emotonallitiet, extraversie, agreaaableness, conscientieusheid, 
opennest o experience –  

Impliciete motieven 

- Ook pot voorspeller moreel en verk limpl motieven ook versch gedrag mensen 
- Toch versch v pers omdat vaak op meer onbewust niv operreren –  
- Sitmensen nastereven/vermijden – voorkeur focus bep doel of beloning 
- 3 hoofdcat impl motieven 

à machtmotivatie need for power 
à affiliatiemotivatie need for affiliation 
à prestatiemotivatie need for achievement  

- Wij elk dom motief hebben 
- Moijlijk kaart brengen dus tesst ontw  - OPERANT MOTIVE TEST  - krijgen als vragen – meest 

belangr pers sit en wat pers doen, hoe voelen en uiteindelijk wrm voelt persoon zo 
- Aantal jaar geleden erg intensief om te coderen – getrainde codeers zo indelen bep hoofd 

categorie 
- Recent nieuwe test ontw gebaseerd op zelf categorisatie – mensen nog steeds antw op 

vragen maar achteraf items krijgen en eigen items kiezen die best past bij antw – drm veel 
minder tijd – veel efficienter en blijkt ook betrouwbaar te zijn  

- Afbeelding getoond pp en de vraag – wat belangr persoon situatie en wat doen ze – hier 3 
verhalen uitgehaald v pp – zelfde foto versch afbeelding – afh v antw coderen in een vd 3 
m3otivaties  

Morele leiderschapsstijlen 

- Wrm moreel leiderschap – hot topic, toch belangr etc financiele crisis – onethische 
leidinggevende problm idem me too – ook hoe behandeling covid etc 

- Elk nadruk belang leidinggevend moreel 
- Moreel leiderschap – lit beschouwd overkoepelend construct – bevat 4 leiderschapsstijlen 

à ethisch 
à dienend 
à authentiek 
à nederig 

- Al die 4 leidersschapstijl nadruk gem dingen – fairness betrouwbaarheid integriteit 
zorgzaamheid 

- Elk leiderschap stijl andere invalshoek nemen om moraliteit te besprkeen 
- Ethisch => andruk op naleven regels en normen  
- Authentiek => zelfbewustzijn en overeenkomst met eigen waarden – eerder itnernarnalisatie 

normen 
- Dienend => stijl behoefte ondergeschikte boven eigen en rekening houden welzijn versch 

betrokken partijen 
- Nederig => stijl leiders bewust eigen limitaties, feedback, van andere leren  



- Items vet gedrukt – ethisch moreel terug komen etc – drm geloven deze 4 stijlen moreel 
leiderschap weerspeigelen 

Uitkomst 

- Wekr uitkosmt over leidinggevend als ondergeschikt 
- 4 uitkomsten 

à effectiviteit leider 
- à jobtevrednehdied 

à kwal relatie leiding gevende en ondergeschikte 
à prestatie ondergeschikte 

Steekproef  

- N 127 
- Man vrouw gelijk verdeeld ondergeshchikt en leiddinggenvd en leeftijd ook overeenkomen 

RESULTATEN 

Beginnen met vraag – GESL VERSCH MOREEL LEIDERSCHAP 

- Vrouwen consistent iets hoger maar na anoven nt sign = dus gn verschil 

Impliciete motieven versch qua gesl? 

- Hier interessant overeenkomenliteratuur – bekend vrouwelijke leidinggevend meer gedreven 
affiliatie en mannen meer gedreven door macht 

- In simpele analyses ook gekeken of er versch waren tssn ondergeschikte en leidinggevende in 
impl motieven  
leiding iets hoger maar enkel sign bij affiliatie – mssn wel logisch leidinggevend meer 
gedreven mensen job omgaan mensen  

Persoonlijkheidstrekken en moreel leiderschap 

- Integriteit – nt echt gelinkt gn enkel leiderschapstijl maar EMOTIONALITEIT belangr predictor 
bij authentiek, dienend, nederig (lijkt beetje op neuro – maar in b5 iets neg) – verkl wrm deze 
pers trek gelinkt is aan moreel leiderschap – veel gevoeligheid 

- Verbazend resultat- conscientieusheid negatief gerelateerd met nederig leiderischap – komt 
mssn door design – in lit relatie omgekeer d- meestal pos – maar daar ook gemeten persoon 
zelf – ik nederig en conscientieus maar problm hoe nederiger zijn hoe meer kans hoe minder 
snel zeggen minder consc  

- Studie gaat consc leidinggevend eigen gemeten maar nederigheid ondergeschikten gemeten 
– zou kunnen hoe enderiger hoe nederiger tendens – socially desirebele  

Moreel leiderschap en impliciete motieven 

- Gn verband gevonden  
- Gn grote steekproef, zijn onbewuste kenm – moielijk kaart en soms moeilijk effecten krijgen 

soms .10 al veel onbewuste kenm en is ook cross observer – 2 mensen die het beoordelen 

Moreel leiderschap en werkuitkomsten 

- Maar beoordeeld door ondergeschikten? 
- Hier zien jobtevredenheid, kwal relatie leider en leider effectiviteit = pos sign verband met 

ehtisch authentiek dienend en nederig leiderschap 



- MAAR = COMMON METHOD VARIANCE 
à als een persoon vragenkrijgt zelfde vragenlijst soms gemoedseffect eg slechte mood alels 
slecht beantw 
à alles zelfde vragenlisjt 
à beoordeling zelfde persoon – bij werk – beoordeeld ondergeschikte -kan resultaten 
beinvloeden  

- Uiteindelijk beter zeggen mate ondergeshcikten tevreden job, goede relatie leidinggevende 
of leididnggevend effectief beschouwen lijkt sterk te correlen met hoe moreel 
leidinggevende PERCIPIEREN  

Moreel leiderschap en jobprestatie 

- Hier gn probleem common method – hier 2 versch beoordelaars  
- Leidinggevend job prestatie ondergeschikt en ondergeschikt meete leiderschapstijl 
- Minder problm common method variance – hier gn verband 

Take home message 

- Gevonden zelf gerapporteerde! Emotionaliteit leidinggevend beter moreel leiderschap 
voorspellen dan zelfgerapp integriteit – dwntz itnegriteit gn goede voorspeller maar mssn tn 
beste manier integrietit of moreel leiderschap kaart brengen 

- Impl motief gn sign verb met moreel leiderschap in steekproef 
- Moreel leiderschap associatie pos werkuitkomsten 
- Kritisch voorzichtig bij interpretetaie v resultaten 

à cross sectioneel ond – gn causale inferenties mogelijk 
à comon methode variance  

 


