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INLE ID ING BEDRI JFSPSYCHOLOGIE  

HOOFDSTUK 1: INTRODUCTIE 

BEDRIJFSPSYCHOLOGIE? 

 

DEFINITIE (KORT) 

...die discipline binnen de psychologie die zich beroept  op psychologische principes en wetenschap om  
problemen op te lossen op het werk, binnen organisaties  en in het bedrijfsleven in het algemeen. 

TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE 

 

DEFINITIE (UITGEBREID) 

“WOP is the study of people and their behaviour at work, and of the organizations in which  people work; 
Work psychologists develop psychological theory and apply the rigour and  methods of psychology to 
issues that are important to businesses and organizations, in  order to promote and advance 
understanding of individual, group and organizational  effectiveness at work, and the well-being and 
satisfaction of people working in or served  by organizations.” 

=> Bestuderen van individuen. Daarnaast focussen ze ook op groepsprocessen: hoe functioneert een 
team/departement? Heel veel onderzoek is dus ook multi-levelled want er wordt ook heel veel binnen 
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de context gekeken. Men heeft zowel aandacht voor effectiveness/prestaties als voor well-being (dus 
niet enkel klinisch psychologen die dit nagaan).  

FUNDAMENTELE UITGANGSPUNTEN 

Ø Wetenschap: vasthouden aan principes van  methodologische en wetenschappelijke striktheid 
 
¨ Evidence-based werken: gaat over bijvoorbeeld ‘hoe moet ik mijn medewerkers 

aanwerven? Via intelligentie, motivatie of…? Wij leiden bedrijfspsychologen op om via een 
literatuurstudie de juiste keuze te maken. 

¨ Scientist-practitioner model: opleiden is mensen opleiden tot wetenschappers die niet 
enkel in abstracte wetenschappelijke tijdschriften publiceren maar ook in een organisatie 
aan de slag gaan. 

Het is belangrijk om een onderscheid te maken tussen nonsense en wetenschap: 

à Zelfleiderschap bevorderen (zie artikel slide 32) is nonsense, hier moeten we ons tegen verzetten. 

Ø Pragmatiek: Focus op het oplossen van bestaande  problemen ; op zaken die ‘er toe doen’ 

Ø Ethisch handelen (Vb. personeelsselectie): dit zorgt vaak voor discriminatie omdat je op grond 
van kenmerken een beslissing maakt = bias en je moet je hier bewust van zijn 

Ø Voor Mens én Organisatie: belang van individuele  werknemer (vb., welzijn) versus belang van 
organisatie  (vb., productiviteit); WOP: beide belangen balanceren  en promoten 

We willen problemen die bestaan en die een hele grote nood hebben. Voor mens en organisatie: vb. 
we zouden kunnen zeggen dat het belangrijk is om functies te specialiseren zoals in een autofabriek 
telkens hetzelfde doen en zo verwerf je expertise daarin = meer productief maar anderzijds op het 
niveau van het individu is dit niet interessant je wordt dit snel beu => illustratie dat je als BP bezig bent 
met individuele belangen en belangen van de organisatie. 

GESCHIEDENIS 

Samenloop van omstandigheden begin de 20e eeuw: (niet echt kennen) 

Er zijn figuren die voor succes en voor de opkomst van de bedrijfpsychologie hebben gezorgd: 

¨ Binet: intelligentietesten 
¨ Galton: individuele verschillen 
¨ Pearson: correlaties 

Henry Ford: standaardisering, synchronisatie en specialisering bij de productie (assembly line).  

Hij wou mensen heel sterk specialiseren waarbij men niet langer aan een groep van personen vraagt 
om een heel proces te doorlopen (vb. auto maken), maar iedereen een stukje doet (vb. ene maakt de 
deur, andere het dak enz…) => standaardiseren van taken.  
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Frederick Taylor: Scientific Management: 

¨ Werk opdelen in deeltaken die makkelijk  te standaardiseren zijn 

¨ Focus op efficiëntie dmv repetitie 

¨ Meet (kwantificeer) wat arbeiders doen  (empirische houding) 

¨ Productienormen opstellen om prestaties te evalueren 

“Taylor was determined to discover, by scientific methods, how long it  should take men in his steel 
company to perform each given piece of  work” 

Frederick Taylor wordt vaak genoemd als grondlegger, hij was zich bewust dat werk multidimensioneel 
is en je dat kan opsplitsen zodanig dat dit meetbaar is. 

à Vb.: de taak van een professor is om les te geven, onderzoek te doen en dienstverlening. Elk van die 
taken kan je specifiek maken en zo meetbaar maken. Dit is het idee achter Scientific Management, met 
veel deeltaken dat je die meetbaar kan maken. 

“Taylorisme: na 100 jaar is lopende band-werk nog steeds springlevend  Werknemers als radertjes in 
een lopende band-systeem. 100 jaar geleden  heeft de Amerikaanse ingenieur Frederick Taylor zijn 
ideeën gepubliceerd, die  bedrijven hielpen hun massaproductie te organiseren. 

Als managementtheorie is het Taylorisme nog steeds springlevend. Belangrijk  uitgangspunt hiervan: 
het werk moet zo georganiseerd worden dat de  natuurlijk luiheid van de werknemer weinig kans 
krijgt.” 

“De terugkeer van het Taylorisme”: we zien nog steeds veel sporen hiervan (vb.: postpode maakte 
vroeger zelf een beslissing hoe hij van punt A naar punt B ging, vandaag heb je x aantal tijd om ergens 
te zijn volgens een vooraf bepaalde route). 

¨ Pessimistisch mensbeeld: mens werkt niet graag van nature uit en is niet efficiënt en daarop 
moeten we ingrijpen. 

WO1 en WO2 

¨ Assessment centers, test batterijen, prestatiemeting,  training en ontwikkeling, 
beroepsoriëntatie,... 

¨ Behandeling van post-traumatische stress (‘shell  shock’) 
¨ WO is complex: je hebt niet enkel soldaten nodig maar ook andere functies met bepaalde 

vaardigheden en of competenties 

Hawthorne Studies 

¨ Elektriciteitsfabriek in Chicago 

¨ Reeks studies naar arbeider productiviteit olv Prof. Elton Mayo 

¨ ‘Illumination studies’: Leidt sterkere/betere belichting tot hogere  productiviteit? 

¨ Resultaat: 

o Sterker licht à betere productiviteit 
o Minder sterk licht à betere productiviteit (zelfs indien licht  slechter werd dan voor 

de interventie) 



 10 

¨ Interpretatie: naast fysieke factoren ook sociale factoren van belang 

Mayo deed een experiment met als doel de productiviteit in de fabrieken zo hoog mogelijk te krijgen. 
Zijn idee: spelen met verlichting, wat is optimale verlichting zodat arbeiders zo productief mogelijk zijn? 
Het hielp wel, maar het hielp ook wanneer het licht verminderde. => Eerste signaal dat het niet enkel 
fysieke factoren zijn die een invloed spelen maar ook sociale en psychologische factoren. Dit was de 
start van interventies die zich ook op sociale factoren gingen richten. 

HEDENDAAGSE THEMA’S 

¨ Opdracht: sla de krant open; volg een aantal media  (@wille_bart) 

¨ Ethiek en Corporate Social Responsibility (CSR) 

¨ Cross-culturele topics 

¨ Duurzaamheid 

CSR 

Ideeën dat organisaties niet enkel verwacht worden om economische groei te creëren maar ook dat ze 
verwachtingen inlossen ten opzichte van de maatschappij. Eentje die heel actueel is, is duurzaamheid 
zoals vervuiling. 

¨ Gevolgen: recruteerders houden hier rekening mee 
¨ Metoo 
¨ Gendergelijkheid 

HEDENDAAGSE THEMA’S 

“Globalization has happened, and it is happening right now” 

Voorbeelden: 

Ø Mensen van verschillende culturen communiceren verschillend 

Ø Culturen kunnen sterk verschillen in waardepatronen (Hofstede): 

¨ Power distance (vb. In Japan gaan ze heel anders om met een leidinggevende. Daar ga je o 
vrijdagvond niet met je werkgever iets gaan drinken, de afstand is veel groter.) 

¨ Individualisme vs. collectivisme 

¨ Masculinity vs. femininity 

¨ Uncertainty avoidance 

¨ Long-term vs. short-term orientation 

Ø Verder ook verschillen in economische, wettelijke, politieke,... realiteit 

à Kan belangrijke gevolgen hebben voor leiderschap, motivatie, prestatiemanagement,... 
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Voorbeeld: GLOBE study (> 60 landen)  “What characterizes good leaders?”: ze hebben in meer dan 
60 landen gekeken wat de kenmerken zijn van een goede leidinggevende 

¨ Universele eigenschappen: integriteit, eerlijkheid,  betrouwbaar, teamgericht, besluitvaardig 
¨ ‘Cultuur-contingente eigenschappen’: zijn afhankelijk van cultuur vb.: het tonen  van 

enthousiasme. 
¨ Lijkt te maken te hebben met culturele verschillenin emotie-expressie 

 

Ø Duurzame ontwikkeling: 

“Development that meets the needs of the present 
without compromising the ability of future 
generations to meet their own needs.” 

Ø Economisch: een economie ontwikkelen die 
een gezond  economisch klimaat op de 
lange termijn niet in de  weg staat 

Ø Sociaal: ontwikkelingen die focussen op 
globale sociale thema’s  als armoede, 
honger of ongelijkheid 

Ø Ecologisch: ontwikkeling die minder 
natuurlijke hulpbronnen vereist  dan dat er 
(relatief gezien) beschikbaar zijn 

Duurzaam handelen is ervoor zorgen dat 
toekomstige generaties niet worden benadeeld door 
de acties die jij nu onderneemt. 

LEERDOELEN 

Na het studeren van deze les: 

Ø Kennen jullie de definitie van Bedrijfspsychologie 

Ø Kennen jullie de belangrijkste toepassingsgebieden en uitgangspunten van de  
Bedrijfspsychologie 

Ø Kennen jullie de historische context van het ontstaan van de Bedrijfspsychologie 

Ø Hebben jullie begrip van de belangrijkste hedendaagse thema’s binnen de  Bedrijfspsychologie 
(nl. Ethiek en CSR, Globalisatie, Duurzame ontwikkeling) 
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HOOFDSTUK 2: ONDERZOEKSMETHODEN 

DUBBELE ROL VAN ONDERZOEK IN WOP 

Traditioneel: “Evidence-based practice” 

¨ Vooral gebaseerd op systematische literatuurstudie 

¨ Groot gewicht toegekend aan meta-analyses 

¨ Vb.: Een persoonlijkheidstest in de context van selectie:  werkt dat? 

¨ “Desk Research” 

¨ “Google” >< betrouwbare databases (PsychInfo; EBSCO) 

¨ Voordeel: Wetenschappelijk gebaseerd advies 

¨ Nadeel: Ook voor uw organisatie/situatie? 

Wat is evidentie? hoe kunnen we bijvoorbeeld selectie doen van magistraten? Is het zinvol, wat is 
evidentie? Je gaat opzoek naar wetenschappelijke evidentie, dit is een invulling van EBP (= evidence 
based practice). Je kan op die manier adviezen geven, maar je bent nooit zeker dat dat advies ook voor 
jouw eigen organisatie of team zal nuttig zijn 

¨ Vb.: stimuleren autonomie is goed, maar in jouw school kan die behoefte misschien al volledig 
bevredigd zijn 

Alternatief; ook onze opleiding steeds meer: “Scientist-  Practitioner model” 

¨ Praktijkmensen worden getraind om ahv  wetenschappelijke methode zelf op zoek te gaan  
naar evidentie 

¨ Vereist grondige kennis van onderzoeksmethoden 

¨ Resulteert in advies dat “evidence-based” is en  rechtstreeks toepasbaar in eigen context 

Het model heeft het idee om op te leiden als wetenschappers/onderzoekers. Je wordt zelf een stukje 
wetenschapper in je eigen organisatie om problemen te identificeren. 

WETENSCHAPPELIJKE METHODE 

Formuleren onderzoeksidee: drop-out, hoe komt dit? ik wil maatregelen nemen. Onderzoeksvraag 
formuleren die toetsbaar is: wat zijn voorspellers van vroege drop out, hoe identificeren? Theorie: ZDT 
kan je gebruiken (motivatieprobleem). Hypothesen: zie kader, kan ook omgekeerd als behoeften niet 
bevredigd zijn lopen die mensen een hoog risico voor drop out. 

=> Denkwijze bedrijfspsychologen, niet enkel ‘quickfixers’ (zoals leerkrachten meer betalen) maar 
probeer de wetenschappelijke cyclus te doorlopen. 
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CSR EN ONDERZOEKSETHIEK 

Ø https://www.ugent.be/pp/nl/onderzoek/ec 

Privacy en vertrouwelijkheid 

¨ Vb.: onderzoek naar turnover intenties, CWB’s,... 

CWB: counter productment work behavior = contraproductief werkgedrag zoals stelen op het werk of 
opzettelijk te laat komen. Zijn vaak gedragingen waartoe mensen verleidt worden. Privacy issues 
maken het moeilijk om dit probleem als werkgever bijvoorbeeld aan te pakken. 

Geïnformeerde toestemming (“Informed consent”) 

¨ Zie voorbeeldformulier op site ethische commissie FPPW 
¨ Wat met analyses van reeds bestaande data? 

Bescherming van participanten 

¨ Vb.: vragenlijst naar gevoelens van Burnout 

Ken de grenzen van het eigen vakgebied 

¨ Adequaat doorverwijzen indien nodig/gewenst 

Zorg voor een gepaste debriefing 

SCIENCE-PRACTICE GAP 

JA! Redenen: 

Ø “Iedereen kan Bedrijfspsychologie/HR beoefenen in  organisaties” (geen gepaste scholing 
nodig) 

Ø Aantrekkelijkheid van “management fads” en  “practitioner quick-fixes” 
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Ø Het onderzoek staat te veraf van wat er leeft in de  praktijk (zie sectie “Implications for 
practice” in artikels) 

Ø ... 

Idee van Science practice gap: we zien vaak een kloof tussen wetenschappelijke inzichten die we hebben 
zoals validiteit van selectiemethoden en anderzijds dat men in praktijk achterop hinkt. De belangrijkste 
reden is de aantrekkelijkheid van alternatieven (quick fixers zoals meer betalen). 

Reden is dat het onderzoek soms te ver afstaat van de problemen die heersen, wetenschap is vaak heel 
abstract en niet altijd handig voor praktijk. 

 

Deze kader toont aan dat men toch nog vaak teruggrijpt naar oude kaders zoals de frenologie eens we 
in het werkveld staan. 

 

Dit is een schema uit het handboek. Je hebt onderzoek dat methodologisch zwak of sterk kan zijn met 
lage of hoge praktische relevantie. 

  

http://www.hrsquare.be/nl/nieuws/hr-blijft-geloven-in-  pseudowetenschappen 

HR blijft geloven in pseudowetenschappen 

Met loopbaancheques, betaald door de Vlaamse  Overheid, kan je terecht bij een bedrijf dat via 
'schedelleer'  werknemers heroriënteert naar een nieuwe job. Of hoe  sommige HR-afdelingen 
blijven geloven in eeuwenoude  pseudowetenschappen... 

Een HR-dienstenbedrijf uit Deurne begeleidt personen in  de zoektocht naar een nieuwe job op 
basis van een wel  heel gecontesteerde methodiek in het beschrijven van  iemands karakter: een 
combinatie van 'schedelleer',  'gelaatkunde' en 'kiembladenleer'. 

Vooral de verhoudingen in het gelaat leveren zogezegd  heel wat persoonlijke informatie op. Zo 
staat een groot  voorhoofd voor een brede algemene interesse. De neus  verzinnebeeldt 
wilskracht, of het gebrek eraan. De vorm  van de mond verraadt het temperament. 
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REVERSED SCIENCE-PRACTICE GAP 

Trend: reversed science practice gap  

Interventies die worden gebruikt in de praktijk (vb. klinische praktijk) waar wetenschap nog niet is 
toegekomen om te onderzoeken wat hun relevantie of validiteit is.  Dus het praktijkveld neemt soms 
ook voorsprongen op wetenschap. (We willen dit niet afremmen, maar steeds voorzichtig mee zijn). 

ONDERZOEKSMETHODEN 

Ø Zeer grote diversiteit 

¨ Kwantitatief > kwalitatief 
¨ Vragenlijsten / surveys! 
¨ Grote opmars longitudinaal onderzoek (oorzaak-gevolg) 
¨ Opmars “daily diary design” studies en “experience sampling studies” 

Ø Opmars combi kwantitatief – kwalitatief (“Mixed-method”) 

Ø Voorbeelden: zie empirische artikels deze cursus 

Daily diary design: dagboek invullen met rapportering over welbevinden op het werk gedurende vijftien 
werkdagen, zo kunnen we ontwikkeling van fenomenen in kaart brengen. Experience sampling: om de 
twee uur berichtje sturen via smartphone en vragen hoe mensen zich dan voelen, laat toe om op een 
zeer intensieve manier data te verzamelen. 

GEAVANCEERDE METHODEN 

Ø Moderatoren en Mediatoren 

¨ Moderator: factor die de relatie beïnvloedt tussen  twee variabelen 
¨ Mediator: factor die de relatie verklaart tussen twee  variabelen 

 

 

Mensen die conscientieus zijn gaan beter presteren, maar die relatie is gemodereerd door bijvoorbeeld 
taakcomplexiteit. Die positieve relatie tussen consientieus zijn en taakprestatie is hoger als de 
taakcomplexiteit ook hoger is. 
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De relatie is niet lineair, maar curve-lineair. 

¨ Emotionele stabiliteit is op een curve lineaire manier gerelateerd aan taakprestatie 
¨ Te weinig emotionele stabiliteit leidt tot nonchalantheid 

Opnieuw gemodereerd door complexiteit, het buigpunt ligt veel verder voor jobs die heel complex 
zijn. 

 

Mediatie: effect van x op y verklaren door andere variabele. 

 

 

Complex onderzoekdesign. 
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Waaier aan onderzoeksvariabelen samen beschouwen en alternatieve modellen toetsen. 

Ø Multi-level-design: 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEERDOELEN 

Ø Begrijp je het belang en de betekenis van onderzoeksmethoden in WOP 

Ø Ken je de rol van onderzoek in het bijeenbrengen van ‘science’ en ‘practice’ 

Ø Ken je de verschillende elementen van de wetenschappelijke methode 

Ø Kan je verschillende onderzoeksdesigns binnen het domein identificeren en van mekaar  
onderscheiden 
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HOOFDSTUK 3: INDIVIDUELE VERSCHILLEN 

FUNDAMENTELE PRINCIPES 

Ø Mensen (werknemers) verschillen van mekaar op diverse gebieden en deze verschillen hebben een 
invloed op hun effectiviteit en gedrag  

Ø De mate waarin individuele verschillen belangrijk zijn hangt af van de context waarin ze worden 
getoond: het type jobs dat mensen doen bepaalt mee of individuele verschillen een sterkte of een 
zwakte zijn  

Ø Deze ‘wenselijkheid’ van individuele verschillen is niet statisch; kenmerken die op het ene moment 
voordelig zijn, zijn dat niet noodzakelijk op het andere moment  

Fundamenteel uitgangspunt Bedrijfspsychologie: geen enkele van die individuele verschillen is goed of 
slecht, elk potje heeft zijn dekseltje (daar gaan we vanuit). Het is ook dynamisch: als we ergens aan de 
slag gaan in een organisatie kan er initieel een mismatch zijn tussen wat je graag doet en wat je moet 
doen, maar dit kan veranderen naarmate mensen langer tewerkgesteld zijn, maar ook kenmerken van 
persoon zelf evolueren nog in functie van eisen in die bepaalde werkomgeving. 

Ø Differentiële Psy 

Ø Persoonlijkheids Psy 

Ø Assessmenttheorie  

Ø Focus: Persoonlijkheid / Intelligentie  

INTELLIGENTIE 

Persoonlijkheid, intelligentie en individuele verschillen in interesses van mensen zijn de drie domeinen 
van individuele verschillen waar bedrijfspsychologie zich mee bezig houdt. 

“...een mentale vaardigheid die ingezet kan worden in het begrijpen van de wereld rondom ons, voor 
het oplossen van problemen in verschillende contexten.”  

=> Pragmatische definitie, wij zijn vooral geïnteresseerd in context van werk. 

(De geschiedenis is niet echt te kennen) 

Ø Francis Galton 

¨ Erfelijke basis van intelligentie (erfelijkheid is geen individueel kenmerk) 
¨ Normaalverdeling in de populatie  

Ø Alfred Binet 

¨ “eerste gestandaardiseerde intelligentietest” (1905): één vaststaande set van vragen aan 
iedereen voorleggen met als voordeel een makkelijkere vergelijking 

¨ Intelligentienormen per leeftijd 
¨ Intelligentie als ‘relatief construct’: hoog/laag in vergelijking met een bepaalde groep (vb. 

selectie: relatief tov. hoogopgeleiden, ingenieurs, PhD’s,...)  
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Ø Charles Spearman  

¨ Vaststelling dat ≠ types IQ tests correleren 
¨ G-factor: algemene intelligentiefactor 

INTELLIGENTIE STRUCTUUR 

Ø Thurstone 

¨ G bestaat niet 
¨ 7 primaire vaardigheden  

 

VERBAAL BEGRIP 

 

Goed vs slecht = voorbeeld van een makkelijke opgave 

Toeven vs vertrekken = voorbeeld van een moeilijke opgave 

=> Adaptief testen: je bouwt op en biedt items aan die echt heel moeilijk zijn om naar het hoogste 
niveau van intelligentie te peilen. 

WOORDVLOEIENDHEID 

Binnen 30 seconden: noem zoveel mogelijk woorden die rijmen op “speer”. 

NUMERIEK REDENEREN 

Wat is het volgende cijfer in elke onderstaande reeks: 

1. 0-1-3-6-10-?? 
2. 8-6-7-5-6-4-?? 
3. 3968-63-8-3-?? 

 

Verbaal begrip Woordenschat, begrijpend lezen, verbale analogieën
Woordvloeiendheid Vaardigheid in het uitdrukken van ideeën; gebruik van rijm, anagrammen, metaforen
Numeriek redeneren Snelheid en accuraatheid in het uitvoeren van mentale berekeningen
Spatiale visualisatie Vaardigheid in het mentaal roteren van figuren
Associatief geheugen Het herinneren van factuele informatie
Perceptuele snelheid Vaardigheid in het snel onderscheiden van visuele stimuli
Redeneren Inductief, deductief, logica, oorzaak-gevolg
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SPATIALE VISUALISATIE 

 

ASSOCIATIEF GEHEUGEN 

Ik ga op reis en ik neem mee: … - … - … - … 

PERCEPTUELE SNELHEID 

   

Vergelijken van objecten die soms door heel kleine details verschillen. 

REDENEREN 
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INTELLIGENTIE 

VDAB: intelligentieteten 

INTELLIGENTIESTRUCTUUR 

Ø Cattell: 

¨ Fluid ability (gf): Vaardigheid om nieuwe 
problemen op te lossen zonder voorgaande 
kennis omtrent het probleem  

¨ Crystallized ability (gc): Aangeleerde 
strategieën voor het oplossen van 
problemen (via opleiding of uit 
werkervaring)  

 

Er zijn verschilende ontwikkelingsverlopen voor de 
twee soorten intelligentie: 

¨ Wij zitten nu op het hoogtepunt wat betreft vloeiende intelligentie 
¨ Gekristalliseerde intelligentie kent een piek bij veertig jaar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er zijn verschillende cognitieve vaardigheden, maar daarnaast is er toch ook een gemeenschappelijke 
deler, de G-factor. De G-factor vormt de lijn tussen die verschillende vaardigheden. 

ABILITY TESTING 

Mensen laten niet graag intelligentietesten afnemen en onderschatten ook de voorspellende waarde 
ervan. Als er één test is die goed voorspelt of je goed zal presteren in een job is het een intelligentietest. 
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‘Intelligence tests are the single best predictor of work performance.’ BUT:  

 

Ø Contextualiseren van ability tests: Inhoud en/of vormgeving afstemmen of werkcontext: we maken 
items die afgestemd zijn op de specifieke werkcontext waarvoor we iemand gaan selecteren. 

¨ Vb.: niet meer vragen om abstracte tekeningen te spiegelen maar wel afbeeldingen aanbieden 
die courant zijn voor die werkomgeving. 

Ø (Computerized) Adaptive testing (mbv ‘IRT’): het aanbieden van items is afhankelijk van de 
correctheid van antwoorden op voorgaande items  

¨ Korter 
¨ Meer accurate schatting van ‘ability level’  

MULTIPLE INTELLIGENCES 

“A more powerful construct than g for predicting success in life and at work”  

“For star performance in all jobs, in every field, emotional competence is twice as important as purely 
cognitive abilities”  

Tegenbeweging: auteurs hebben het over een alternatieve vorm van intelligentie (vb. emotionele 
intelligentie). Moeilijkheden: ontwikkelaars maken hele grote claims (zie quotes): als je weet vanuit de 
psychologie dat intelligentie de beste voorspeller is van jobprestaties en zij beweren dat emotionele 
intelligentie dubbel zo belangrijk is, doet dit heel veel opwekken bij een (bedrijfs)psycholoog. 

De toevoegende waarde van emotionele intelligentie is zeker niet dubbel zo hoog, het voegt iets toe 
maar zeker niet dubbel zo belangrijk. 

EMOTIONAL INTELLIGENCE 

Ø Daniel Goleman: https://www.youtube.com/watch?v=Y7m9eNoB3NU  

= “how well we handle ourselves and our relationships”; 4 domeinen van 
emotionele intelligentie: 

¨ Self-awareness (zelfbewustzijn): weten wat je voelt en waarom 
¨ Self-management (zelfcontrole): emoties van stress op een effectieve 

manier inzetten 
¨ Social awareness (empathie): weten wat andere voelen o relationship 

management  

Wat is emotionele intelligentie? Een trek of vaardigheid? 
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Trait, ability, or a combination there of?  

Ø The ability-based model: 

¨ Soort intelligentie/vaardigheid die overlapt met cognitieve vaardigheid = emotionele 
intelligentie overlapt met algemene intelligentie 

¨ “the ability to carry out accurate reasoning about emotions and the ability to use emotions 
and emotional knowledge to enhance thought (Mayer et al., 2008)  
 

Ø Mixed EI models: combi/samenspel van intellect, affect, persoonlijkheid 

¨ vb.: “an array of noncognitive capabilities, competencies, and skills that influence one’s ability 
to succeed in coping with environmental demands and pressures” (Bar-On, 1997)  

Note: intellect gaat niet per sé over intelligentie, maar over rijkheid van woordenschat, hogere 
opleiding… 

Ø Kritieken op mixed EI models: 

¨ “EI is elke relevante eigenschap die niet tot het domein van cognitieve vaardigheid behoort” 
m.a.w op die manier zeg je dat elke trek die relevant is in een werkcontext, omschreven kan 
worden als emotionele intelligentie 

¨ Onvoldoende verschillend van persoonlijkheid en dus redundant 
¨ Gebrek aan duidelijkheid geeft vaak aanleiding tot slechte meetinstrumenten (grootste 

probleem) 

Ø Een cascade-model van EI (Joseph & Newman, 2010)  

 

(niet in het handboek) 

Voordelen van een Cascade model: 

¨ Emotionele intelligentie is niet helemaal anders, maar legt de link met constructen die we al 
kennen binnen de persoonlijkheidspsychologie. (EI is mix van onderliggende bouwstenen die 
we al kennen binnen psychologie) 

¨ Men bekijkt emotionele intelligentie gefaseerd, en maakt een onderscheid tussen twee type 
processen: 

o Emotieperceptie: detecteren welke emoties aanwezig zijn + begrip van hebben 
o Categoriseren: over welke soort emotie gaat het? Schuld of schaamte? + 

emotieregulatie 
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¨ Incremental validity: Mixed models of EI show incremental validity over cognitive ability and 
big five (but not “twice as much”) 

¨ Cognitive ability plays a role in emotional understanding; conscientiousness is involved in 
emotion perception; Emotional Stability is a basis for emotion regulation 

¨ Emotion regulation plays a key role in connecting EI to job performance  

THE DARK SIDE OF EMOTIONAL INTELLIGENCE (artikel) 

Gaan opzoek naar mogelijke nadelige eigenschappen van bepaalde kenmerken zoals C zijn. C is een 
goede voorspeller van toekomstige prestaties maar er is een dark side: te perfectionistisch worden. 
Emotionele intelligentie kan ook een dark side hebben: stel je kan heel goed emoties detecteren, 
reguleren en beïnvloeden dan heb je het gevaar dat die een meester is in manipulatie. 

PERSOONLIJKHEID 

“We are in love with the concept of personality” – maar wat is persoonlijkheid? We bedoelen hier niet 
allemaal hetzelfde mee zoals je ziet in onderstaande afbeeldingen. 

 

 

Zie artikels: 

Persoonlijkheidskenmerken en burn-out: is een burn-out te voorspellen? Er zijn veel factoren die aan 
de grondslag liggen, maar persoonlijkheid speelt wel een grote rol want dit bepaald hoe je er mee om 
gaat. 

The personality Traits That Make Us Feel Like Frauds: gaat over het gevoel hebben dat je niet op je 
plaats zit, gevoel dat je door toeval vb. geslaagd bent voor allerlei examens of door toeval in een hogere 
positie bent terechtgekomen. Je voelt je niet goed genoeg, je voelt je een fraud/bedrieger => imposter 
fenomeen. 

Waarom jouw merk niet zonder persoonlijkheid kan: brand personality, heeft te maken met de manier 
waarop merken worden neergezet in reclames en die een impact hebben op consumentengedrag. 

Zie les persoonlijkheidspsychologie op 2 april: “Personality @ work” 
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PERSOONLIJKHEID – THEORIEVORMING 

Ø Psychoanalyse 

¨ Id, ego, super-ego als basisstructuren 
¨ Kritiek: gebrek aan wetenschappelijke/empirische onderbouw 
¨ Nauwelijks / niet gebruikt in Bedrijfspsychologie 
¨ Uitz.: Myers-Briggs Type Indicator (MBTI); Carl Jung  

Ø Behaviourisme 

¨ Focust op hoe observeerbaar gedrag gevormd wordt door de omgeving: 
ü klassieke conditionering (Pavlov) 
ü operante conditionering (Skinner; straf en beloning)  

Ø Sociaal leren / observationeel leren 

¨ vb. De impact van leiderschapsgedrag op het gedrag van ondergeschikten (‘Het goede 
voorbeeld geven’)  

TREK THEORIE 

Ø Trek = latente disposities die er (mede) voor zorgen (a) dat ons gedrag verschillend is van dat van 
anderen in vergelijkbare situatie en (b) consistent is doorheen de tijd over vergelijkbare situatie.  

¨ Latente disposities: onderliggend, er zijn indicatoren nodig om persoonlijkheid te meten zoals 
het kijken naar gedrag. 

¨ Consistent: bijvoorbeeld hoe je je gedraagt in een examencontext, zal doorheen je opleiding 
ongeveer hetzelfde blijven. 

Ø Lexicale hypothese: voor elk interindividueel verschil dat relevant is, hebben we een woord  

Ø Factor analyse van deze individuele verschillen: Vijf Factoren Model  

¨ Analyse van woordenboeken voor adjectieven en keken hoeveel persoonlijkheidsfactoren ze 
hierin terugvonden (aanleiding big five) 

 

Elke persoonlijkheid kan omschreven worden als een unieke combinatie van scores op deze vijf brede 
trekken. 

  

Trek Beschrijving: De mate waarin iemand...

Extraversie ...vlot in omgang en uitgelaten is versus stil en gereserveerd

Altruisme ...warm en vriendelijk is versus koel en onvriendelijk

Consciëntieusheid ...georganiseerd en betrouwbaar is versus impulsief en chaotisch

Emotionele Stabiliteit ...rustig en stabiel is versus neurotisch en angstig

Openheid/Intellect ...vindingrijk is en openstaat voor nieuwe ervaringen versus kleingeestig en  
fantasieloos
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TREK THEORIE – KEN JEZELF  

 

 

Dit geeft een beeld van je eigen 
Big Five. 

 

 

 

 

TREK THEORIE 

Ø Bipolaire dimensies >--< Types 
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Dit is de reden waarom we niet gek zijn op testen zoals Myer Bridgs: 

¨ Fout mensbeeld 
¨ Typologische instrumenten: men gaat uit van categorieën van mensen, dit soort typen zijn 

foutief omdat ze niet kloppen met de manier waarop kenmerken zich vertonen in de 
populatie want je kan zowel een individualist als helper zijn. 

Waarom? De meesten scoren vrij gemiddeld, ergens 
tussenin. Ook is het afhankelijk van de context.  

Gauss curve: kans groot dat er een beeld ontstaat 
dat het twee verschillende mensen zijn, terwijl grens 
bepaald word door een artificiële dimensie. 

 

 

Hiërarchische persoonlijkheidsstructuren: 

Vb.: binnen extraversie wordt er nog een onderscheid gemaakt tussen assertiviteit en enthousiasme,  

à Dit laat ons toe om persoonlijkheid niet te zien als een unieke combinatie van vijf scores, maar van 
tien. 

TREK THEORIE – INSTRUMENTEN 

Hoe meten we dat nu? Tools vertrekken vaak van een zelfbeschrijving van mensen. Dit is altijd gekleurd, 
maar we kunnen hiervoor corrigeren. Elk van de items meet één onderliggende 
persoonlijkheidsdimensie. 

Het is nuttig om items aan te bieden die worden gekaderd binnen een werkcontext 

Voorbeeld: in een instructie vragen hoe mensen zichzelf (specifiek) zien binnen een werksetting: iemand 
kan aangeven zachtaardig te zijn maar in een werkcontext misschien toch niet zo blijkt te zijn. => 
Persoonlijkheid binnen en buiten de context. Sommige gedragen zich radicaal anders en 
switchen/differentiëren in gedrag en gevoelens. 

Mensen vinden dit fair (= face validity) + de predictieve validiteit is hoog. 
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INDIVIDUELE VERSCHILLEN OP HET WERK 

Ø Cognitieve vaardigheid: Hernieuwde interesse (sinds ong 1990):  

¨ Kennis over structuur 
¨ Kennis over ontwikkeling (stabiliteit) 
¨ Bundeling van onderzoeksgegevens via meta-analyses:  

ü Hunter & Hunter (1984): r met job prestaties: .50 voor medium en hoge complexiteit; 
.23 voor lage complexiteit  

ü Prestatie tijdens training/opleiding: r = .65 (hoeveel iemand leert) 

ü Europese context (Salgado et al., 2003): vergelijkbare resultaten (over verschillende 
contexten heen) 

¨ Verklaringsmechanisme: acquisitie van job-relevante kennis 
¨ Naast job performance ook extrinsiek loopbaansucces (zie Judge et al., 1999)  
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Correlatie tussen intelligentiescore en jobprestatie is .50 (heel hoog), wat wil zeggen dat intelligentie 
een goede voorspeller is voor jobprestatie, MAAR afhankelijk is van het type job (complexiteit). 

 

¨ Jobkennis is een mediator 
¨ Job complexiteit is een moderator 

 

Ø Cognitieve vaardigheid en effectiviteit van leiderschap 

“Can super smart leaders suffer from too much of a good thing? The curvilinear effect of intelligence on 
perceived leadership behavior” Antonakis et al., 2018  

  

het is niet omdat er een lineair verband aanwezig is, dat mensen met de hoogste intelligentie het beste 
presteren. Je kan ook té slim zijn om effectief te functioneren (vb. in leiderschap is er meer evidentie 
gevonden bij curve lineaire verbanden). 
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Ø Persoonlijkheid: Hernieuwde interesse (sinds ong 1990): 

¨ Kennis over structuur: Big Five Model 
¨ Meta-analyse: Barrick & Mount (1991); Barrick et al. (2001):  

o C is een universele voorspeller (over jobs en criteria)  
o ES en E zijn relevant, maar enkel voor specifieke beroepen en van het criterium dat je 

bekijkt 
¨ Globaal: mate waarin trekken prestaties voorspellen hang af van het type werk dat mensen 

doen (Hogan & Holland, 2003) 
¨ In literatuur: waaier aan criteria (‘personality traits DO matter’):  

o Job tevredenheid: The “happy personality”: E, ES, C (+) 
o Employee engagement: PH verklaart 48% (!) van de variantie 
o Beroepsinteressen: zie H9 
o Leiderschap: ‘emergence’ (E en C; +) en effectiviteit (E, C, ES, O; +) ü ... (veiligheid, 

teamfunctioneren, burnout,...)  

Ø Dynamisch en ontwikkelingsgericht model (Woods, Lievens, De Fruyt & Wille, 2013) 

¨ Effecten van persoonlijkheid op werk uitkomsten zijn niet statisch maar eerder dynamisch 
o Prestatievereisten veranderen doorheen de tijd 
o Vb. Lievens et al. (2009): persoonlijkheid voorspelt prestatie van geneeskunde-

studenten vooral aan het einde van de opleiding 
o Persoonlijkheid is niet enkel voorspeller maar ook uitkomst van werk criteria (zie 

verdieping)  

 

Verschil 

- We gaan er expliciet vanuit dat de rol van persoonlijkheidskenmerken dynamisch is (trekken 
verschillen naarmate mensen langer in job of omgeving aanwezig zijn). Ze zijn gaan kijken bij 
geneeskundestudenten: persoonlijkheidskenmerken, het succes ervan in het begin van hun 
studie en einde zijn verschillend. In het begin gaat het vooral over consciëntieus zijn (timing, 
planning) maar naarmate de opleiding verder gaat zijn er meer interpersoonlijke eigenschappen 
zoals altruïsme aanwezig omdat men bijvoorbeeld met patiënten moet kunnen omgaan. Rol 
van persoonlijkheidstrekken kan dus verschuiven. 

- Niet langer persoonlijkheid als “fixed factor” (stabiele predictor zien) maar als meer 
ontwikkelbaar beschouwen. Niet alleen als voorspeller, maar ook werkervaring als voorspeller 
van persoonlijkheidsontwikkeling of verandering. Dit soort wederkerige effecten (omgeving – 
persoonlijkheidsontwikkeling) verlopen heel traag (tien jaar) als we tien jaar in omgeving zitten 
zal die omgeving mee onze persoonlijkheid kleuren. 
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Ø PH, cognitieve vaardigheid en de leercurve  

 

Leercurve: in het begin, wanneer we starten met een job, is het vooral de cognitieve vaardigheid die 
een predictor is van hoe we presteren in een job omdat je heel veel bijleert op dat moment: nieuwe 
taken, opdrachten…Naarmate we langer aanwezig zijn zullen vooral de persoonlijkheidseigenschappen 
relevant worden. 

 

Ø Emoties  

 

Emotional labor: in veel jobs wordt er verwacht dat je bepaalde emoties toont: als je bijvoorbeeld in 
een klas staat wordt er geacht dat je dag in dag uit enthousiast bent, maar ook leraren hebben soms 
een slechte dag. Soms wordt er dus verwacht dat we onze emoties in een richting sturen ook al voelen 
we ons niet zo. Dit is een risicofactor voor burn out en heeft een impact op werk gerelateerd welzijn.  
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Ø Core Self-Evaluations  

4 disposities: 

¨ Zelfwaarde (self-esteem): mate waarin men zich goed voelt over zichzelf  
¨ Persoonlijke competentie (self-efficacy): vertrouwen in eigen competenties 

Locus of control: mate waarin je denkt controle te hebben over gebeurtenissen 
¨ Neuroticisme: zie ook Big Five  

=> Betekenisvolle voorspeller van (o.a.) job prestatie en tevredenheid (Judge & Bono, 2001)  

 

Core self evaluations: vertrekt van vier disposities die sterk zijn gerelateerd aan 
persoonlijkheidseigenschappen. 

¨ Interne locus of control: denken dat ZIJZELF verantwoordelijk kunnen zijn 
¨ Externe locus of control: geloven dat er veel gebeurt BUITEN ZICHZELF 

Predictor werk gerelateerd welzijn: 

Model: mediatiemodel effect verklaard door complex jobs: naarmate we positiever naar onszelf kijken 
zijn we meer geneigd uitdagende jobs te zoeken en dit heeft opnieuw een positief effect op ons 
welbevinden = meer tevredenheid. 

METEN VAN INDIVIDUELE VERSCHILLEN 

Ø Trekken, vaardigheden, competenties,... zijn latente constructen 

 Ø Meet-uitdagingen:  

¨ Betrouwbaarheid (hoe accuraat?) 
ü vb.: stabiliteit over tijd (individuele verschillen: hoog!; indien niet à probleem met meting!) 

¨ Validiteit (meten we wat we moeten meten?)  
ü in Bedrijfspsychologie: veel belang aan criteriumvaliditeit (= in welke mate scores 
geralteerd zijn aan een uitkomstvariabele zoals jobprestatie)  

Betrouwbaarheid: je neemt een persoonlijkheidstest af (big five) en de week naiden neem je dezelfde 
test opnieuw af bij dezelfde persoon. In welke mate komen deze overeen? We verwachten een sterke 
overeenkomst omdat persoonlijkheid stabiel is. Als ze sterk uit elkaar liggen is dit een onbetrouwbare 
meting. 

Ø Opdracht: Analyseer de (psychometrische) kwaliteit van de MBTI met  behulp van de 
informatie uit onderstaand artikel en aan de hand van de  criteria zoals beschreven in het 
handboek (p. 70-73) Goodbye to MBTI, the Fad That Won’t Die 

MBTI, I'm breaking up with you. It's not me. It's you. 

https://www.psychologytoday.com/us/blog/give-and-  take/201309/goodbye-mbti-the-fad-won-t-die 
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HOOFDSTUK 3: VERDIEPING (ZIE ARTIKEL UFORA) 

“Vocations as a source of identity: reciprocal relations between big five personality traits and RIASEC 
characteristics over 15 years.” 

Ø PH in Bedrijfspsychologie: Antecedent: 

o Organisatiegedrag (prestatie, OCB,...) 

o Loopbaangedrag (keuze, mobiliteit; Wille et al., 2010: job instability) 

o Succes en ‘adjustment’ (tevredenheid, inkomensniveau,...) 

Ø Werk = centraal in ons leven 

Ø Werk als bron van identiteit 

=> Statisch perspectief persoonlijkheid, in het artikel hebben we een dynamisch perspectief getoets, 
namelijk: heeft werkervaring invloed op persoonlijkheid? 

 

Ø Werk als bron van identiteit: tijdsbesteding 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¨ Dit geeft de tijdsbesteding aan in een werkcontext. België valt nog mee: 35uur 
¨ Waak tijd: 14 procent besteden we op het werk: niet onlogisch dat dit impact heeft op hoe we 

ons gedragen en voelen 

INTRODUCTIE 

Ø Werk als bron van identiteit: “spillover hypothesis”: experiences from one life domain  (e.g., 
work) have corresponding influences on the experiences in other life domains 

SH: ervaringen uit het ene levensdomein kunnen een impact hebben op ervaring in een ander 
levensdomein, jobtevredenheid en algemeen subjectief welbevinden: hoe tevreden we zijn op ons werk 
heeft een sterke correlatie met de algemene tevredenheid over ons leven. 
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Effect (rechstreeks) van werk 
tevredenheid op 
levenstevredenheid. 

Effect van algemene 
levenstevredenheid op 
werktevredenheid. 

=> Evidentie voor spill over. 

 

 

 

 

 

  

 

 

Ø Werk als bron van identiteit: waarden en normen 

Ø Idee van “occupational socialization”: veranderingen in persoon als gevolg van werksituatie 
(invullen van bepaalde rollen in werkcontext heeft een effect op de 
persoonlijkheidsontwikkeling) 

Ø Volpert (1975): “Changes in the person which take place in and  because of the work situation” 

Ø Kohn (1977): “Through role taking, individuals learn to describe  themselves as a teacher, 
artist, manager, etc., and this process is  accompanied by learning new values through the 
job.” 

 

Ø Werk als bron van identiteit: persoonlijkheid 

 

 

 

 

 

 

  

…Although, thanks to the work of  
Roberts et al., as well as others,  
we have learned a great deal  
about personality change, much  
remains to be known about the  
role work plays in changes on  
personality. (p. 1994) 
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De impact van werk op persoonlijkheidsontwikkeling 

 

In persoonlijkheidsliteratuur: ‘Social Investment Principle’ (Lodi-  Smith & Roberts, 2007) 

In algemene persoonlijkheidsliteratuur is dat idee vrij oud (werk effect op ph) => Social investment 
principle: naarmate mensen ouder worden gaat het niveau van social investment heel sterk toenemen 
(LT investeringen door vb. in langdurige opleiding of relatie) binnen aantal jaar door investeren in krijgen 
van kinderen = heel belangrijke sociale investeringen die ertoe bijdragen dat wij matuurder worden en 
vanuit ph oogpunt zien we dit in emotionele stabiliteit, c en vriendelijkheid. 

 

We weten dat dat te simplistisch is want er zijn heel sterke verschillen in het type werkomgeving en dus 
zaken zoals C, V en ES relevant zijn voor bepaalde beroepen, maar voor andere beroepen kan dit geen 
relevante trek hebben. Dus verschillende werkomgevingen hebben verschillende invloeden op 
persoonlijkheidskenmerken. 

In Bedrijfspsychologie: 

Ø Job vereisten variëren substantieel tussen beroepen 

o Job type modereert de relatie tussen persoonlijkheid en prestaties (Barrick & Mount,  
1991) 

o Trekken die ‘nuttig’ zijn in het ene beroep, zijn dat veel minder (of zelfs contra-  
productief) in een ander beroep 

Ø Het effect van werkervaringen op persoonlijkheidsontwikkeling hangt af van  de specifieke 
vereisten die een bepaalde beroepsomgeving stelt 

Ø Holland’s RIASEC raamwerk om verschillende types van beroepsomgevingen in kaart te 
brengen 
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RIASEC: 

¨ Realistic: planten, machines… 
¨ Investigative: creatief 
¨ Artistic: mooie creatieve producten 
¨ Social: coöperatie 
¨ Enterprising: overtuigen 
¨ Conventional: volgen van de regels 

Holland: “Secondary effects”: E.g.: People in Enterprising work environments, “acquire or are reinforced 
for traits  such as ambition, energy, assertiveness, sociability, etc.”  

= effecten die de werkomgeving kan hebben op het ontwikkelen van persoonlijkheidstrekken. Dus dat 
idee is niet nieuw, maar nog niet vaak empirisch onderzocht geweest. 

 

 

Kenmerken in een werkomgeving die via persoonlijkheidstoestanden effect hebben op 
persoonlijkheidstrekken. Traits: algemene niveau van extraversie, maar rond dat algemene niveau zitten 
fluctuaties. Idee: bepaalde omgevingskenmerken zoals jobvereisten zorgen ervoor dat je je altijd op een 
gelijke manier moet gedragen en die persoonlijkheidskenmerken mee gaan volgen. 

HUIDIGE STUDIE: VRAGEN 

Vier effecten. 

¨ Selection: in welke mate gaan persoonlijkheidsscores in het 
begin van je loopbaan gerelateerd zijn aan jobkenmerken. 

¨ Activity: effecten van persoonlijkheidsscores aan het begin 
van je loopbaan op daaropvolgende veranderingen in 
beroepskenmerken. Jobkenmerken verschuiven en komen 
meer overeen met persoonlijkheidskenmerken. 

¨ Reactivity: effecten van beroepsomgeving aan het begin van 
je loopbaan hebben een effect op 
persoonlijkheidsontwikkeling (socialisatie). 

¨ Correlated Change: in enerzijds beroepskenmerken en in 
anderzijds omgevings- en job-kenmerken. 
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Ø H1: Corresponsive Pinciple: Selection à Reactivity: 

“Trekken die ervoor zorgen dat mensen in bepaalde omgevingen worden  geselecteerd, zullen ook 
meest waarschijnlijk veranderen onder invloed van deze omgevingen op zo’n manier dat die trekken 
verder worden  versterkt/uitgediept.” 

Ø H2: Selection à Activity: 

“Associaties tussen trekken en beroepskenmerken aan het begin van de loopbaan zijn ook weerspiegeld 
in de prospectieve effecten van trekken op  daaropvolgende veranderingen in beroepskenmerken” 

Ø H3: Selection à Correlated change: 

“Indien trekken en beroepskenmerken gerelateerd zijn aan het begin van de loopbaan  dan zal dit zich 
ook tonen in patronen van gecorreleerde verandering.” 

ONDERZOEKSDESIGN 

 

Lange periodes zijn nodig. 

Meetinstrumenten: Persoonlijkheid en kenmerken van beroepsomgevingen  in 1994-1995 (T1) en 2009-
2010 (T2) 

Ø Persoonlijkheid: ‘Big Five’: NEO PI-R (240 items; 5-punt schaal) 

Ø Beroep: RIASEC kenmerken: Position Classification Inventory (PCI) 

o Zelf-rapportering van beroepskenmerken 

o 84 items; 14 voor elk van de RIASEC dimensies 

o Frequentie van activiteiten; belang van bepaalde competenties;... 
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Sample: 

Ø  N = 266 deelnemers waarvan gegevens over T1 persoonlijkheid én T2  beroepskenmerken 

Ø Dropout (start N = 934)! 

Ø Selectiviteit? 

o “continuers” versus “dropouts” op vlak van T1 persoonlijkheid: continuers  iets hoger 
op T1 Extraversie (d=.15) en T1 Openheid (d=.21) 

o “continuers” versus “dropouts” op vlak van T1 beroepsomgevingen:  continuers iets 
hoger op T1 Sociale beroepskenmerken (d=.20) 

Ø Grote heterogeniteit in afstudeerrichtingen aanwezig 

Ø Jobs gerepresenteerd uit elk van de 6 RIASEC omgevingen 

Continuers: ganse tijd scoren zij iets hoger op E en O: niet toevallig, interesse bij openheid zorgt ervoor 
dat je langer in onderzoek blijft. 

! Alle richtingen van Universiteit Gent = homogene populatie ! 

RESULTATEN 

 

RESULTATEN SELECTIE 
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Correlaties ph kenmerken gemeten aan start loopbaan en type beroepsomgeving 1 jaar later, wat zien 
we? 

¨ Op moment van afstuderen hogere score op extraversie = grotere kans om in sociale 
omgevingen terecht te komen + in meer ondernemende omgevingen 

¨ C meer kans om in investigative omgeving terecht te komen 

¨ O meer kans om in artistieke beroepen terecht te komen 

=> In lijn met verwachtingen = SELECTIE EFFECTEN  

 

Persoonlijkheidsontwikkeling: 

-22 jaar 
-37 jaar 

 

 

 

 

Wat zijn de trends? Als we ouder worden: 

¨ Lagere score op N: stressbestendiger, ES is substantieel 

¨ Klein effect E: geen grote gemiddelde verschuivingen 

¨ Significante daling: openheid voor ervaringen 

¨ Stijging altruïsme 

¨ Grootste stijging C: te maken met maturatie effecten (social investment idee) 

  

‘94
Persoonlijkheid

’95
Rea

’95
Int

’95
Art

’95
Soc

’95
Ond

’95
Conv

Neuroticisme -.17

Extraversie +.24 +.39

Openheid +.30 +.14 -.14

Vriendelijkheid -.26

Consciëntieusheid +.20 +.17
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RESULTATEN PERSOONLIJKHEID 

 

 

 

 

à Afnames realistische beroepskenmerken 

à Sociale en conventionele beroepskenmerken nemen toe 

à Correlaties: rangorde stabiliteit over periode van vijftien jaar 

- Diegene die hier vandaag laag scoren op E, binnen vijftien jaar zijn dat ook degene die binnen 
die groep het laagst gaan scoren, relatieve positie binnen groep is stabiel 

Test hertest correlaties zijn hoog voor dit hoger dan voor beroepskenmerken (dus veel meer 
fluctuaties in beroepskenmerken). 
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RESULTATEN: REACTIVITY AND ACTIVITY 

 

 

Wederkerige effecten? 

Activity: je ziet dat mensen op moment van afstuderen die hoger scoren op N sterker zal stijgen in 
sociale beroepskenmerken (vb. klinische psychologie zullen lager scoren op ES – maar dit is ook een 
ontwikkelingseffect). Degene aan begin loopbaan hoog op N hebben sterkere stijging in meer 
conventionele jobkenmerken. Mensen die hoog scoren op vriendelijkheid hebben sterkere stijging in 
sociale beroepskenmerken/omgeving. Hogere score op vriendelijkheid, mindere stijging op 
ondernemendende. 

Reactivity: effect van jobkenmerken op ontw ph: Openheid voor ervaringen, gemiddeld genomen zien 
we een daling in openess, die daling was het sterkst voor mensen die een competitieve 
beroepsomgeving hadden. Agreeableness stijgt naarmate ouder worden, maar vooral bij mensen in 
weinig ondernemende beroepsomgevingen. 

Correlated change: hoe is verandering in ph gerelateerd aan verandering in beroepskenmerken:  
correlatie aan begin loopbaan (A – meer sociale beroepen) als we dit vinden verwachten we ook dat 
veranderingen in A gerelateerd zal zijn aan verandering in beroepskenmerken. VB: begin loopbaan E 
hoge score komen in meer sociale beroepen, en tegelijkertijd toename in sociale beroepskenmerken 
is pos gerelateerd in toename aan E. 

Activity: Neuroticism: 
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Activity: Vriendelijkheid (Agreeableness) 

 

Activity: H2: Selection à Activity? 

 

Reactivity: Ondernemende kenmerken 

 

Reactivity: Conventionele kenmerken 
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Reactivity: H1: Selection à Activity? 

 

RESULTATEN: CORRELATED CHANGE (H3) 

 

DISCUSSIE 

Ø “How do our occupational experiences shape who we are?” 

Ø Substantiële verschillen tussen werkomgevingen; die ertoe doen 

Ø Substantiële stabiliteit in persoonlijkheid én beroepen (eerste beroepen dus  niet louter ‘try-
outs’) 

Ø Evidentie voor selectie, activity, reactivity en correlated change 

Ø Correponsive Principle niet altijd bevestigd 

Ø Verklaring: in geval van ‘fit’, niet altijd nodig om eigenschappen en/of  beroepskenmerken nog 
verder uit te diepen 

Interessante bevinding: type beroepsomgeving kiezen vlak na afstuderen blijkt dit niet zomaar een try 
out maar dit is niet zo want het geeft richting aan de rest van je loopbaanontwikkeling, impact op hoe 
je ph de komende tien jaar verder ontwikkeld. 
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DISCUSSIE: BEPERKINGEN 

Ø 15 jaar; slechts 2 meetmomenten: 

o Niet-lineaire veranderingen? 

o Wat gebeurt er tussenin? 

Ø Self-reports van zowel persoonlijkheid als beroepskenmerken 

Ø Enkel hoog-opgeleide professionals à generaliseerbaarheid? 

Zelfrapporteringen volgens RIASEC-model. Mogelijke kritiek: perceptie van je beroep kan gekleurd zijn 
door je eigen persoonlijkheid, dus geen objectieve meting van het beroep. Slechts twee 
meetmomenten, dus vraag: wat gebeurt ertussen? Daar kan non-lineaire verandering zijn zoals 
loopbaansprongen die we zo niet kunnen meten 

TOEKOMSTIG/RECENT ONDERZOEK 

Opklimmen op de loopbaanladder gaat hand in hand met ontwikkelen van narcistische persoonlijkheid 

LEERDOELEN 

Na het studeren van deze les: 

Ø Ken je de basisbeginselen van de ‘differentiële psychologie’ 

Ø Ken je de voornaamste theorieën en modellen van intelligentie en cognitieve vaardigheid 

Ø Begrijp je de voornaamste theorieën en modellen van persoonlijkheid 

Ø Begrijp je hoe individuele verschillen een rol spelen in de werkcontext 

Ø Heb je zicht op de rol van emoties en emotionele intelligentie op het werk 

Ø Ken je de belangrijkste eigenschappen van meetmethodes om individuele verschillen in  
werkcontext in kaart te brengen 

Ø Begrijp je hoe en waarom persoonlijkheid en werkomgevingen dynamisch met mekaar  
interageren in de werkcontext 
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HOOFDSTUK 4: ATTITUDES EN GEDRAG IN ORGANISATIES 

“Honeymoon-Hangover-Effekt” 

Gaat over een evolutie in jobtevredenheid die we zien naar aanleiding van jobverandering, en ook net 
na die jobverandering. Metafoor: honeymoon, relatietevredenheid zou daar het grootste zijn maar na 
een aantal maanden komt er een soort drop (hangover) en zo beschrijven we ook de evolutie in 
jobtevredenheid. 

 

 

 

 

 

Dit tonen ze ook effectief aan: 

Jobtevredenheid daalt in periode voor men effectief 
van job verandert. Net na die jobverandering zien we 
dan de honeymoon (alles is leuk en nieuw) maar na 
verloop van tijd zijn er weer jobkenmerken met 
negatieve aspecten en is er opnieuw een daling. 

MODELLEREN VAN GEDRAG BINNEN ORG’S 

We willen jobtevredenheid zo hoog mogelijk houden, maar dat is niet eenvoudig want attitudes zijn 
moeilijk te veranderen op LT (lange termijn effecten zijn beperkt). 

Hoe kunnen we LT effecten krijgen op attitudes? Vb.: hoe kan ik als bedrijf mijn werknemers aanzetten 
met de fiets of het openbaar vervoer te komen? 

Ø Conditionering en bekrachtiging 

Ø Positieve bekrachtiging: om gewenst gedrag te stimuleren (geld, maar bijvoorbeeld  
ook erkenning) 

Ø Negatieve bekrachtiging: een onaangename ‘prikkel’ wegnemen om gewenst gedrag  
te stimuleren (vb. iedereen komt altijd op tijd, dan kan je beslissen om klok voor te 
badgen weg te nemen) 

Ø Straffen: een onaangename ‘prikkel’ als antwoord op ongewenst gedrag 

Ø Extinctie: het stopzetten van een bepaalde bekrachtiging, met als doel om het  
bekrachtigde gedrag te laten ‘uitdoven’ (vb. op bepaald moment kreeg iedereen 
subsidies om zonnepanelen te installeren, nu neemt men die bekrachtiging om gedrag 
te laten uitdoven) 

Ø Sociaal leren / modelleren 

(Geld is vandaag de dag nog altijd een heel belangrijke motivator) 
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Ø 3 types van bekrachtigers in ‘behavioral management’ 
(Stajkovic &  Luthans, 2003): effect op performance: 

o Geld 

o Feedback 

o Sociale erkenning 

o Combinaties van bovenstaande 

 

 

Onderzoek: effectiviteit verschillende vormen van bekrachtiging. Elk van die factoren hebben elk een 
positief effect op een gedrag, MAAR we zien dat een combinatie de meest effectieve manier is om een 
gedragsverandering bewerk te stellen. 

à Dus als je bepaald gedrag wil stimuleren in een organisatie zoals teamwork volstaat het niet enkel 
om financieel te gaan bekrachtigen maar het is belangrijk om het geheel van die factoren in 
overeenstemming te brengen met elkaar. 

Ø De waarde (‘valence’) van een bekrachtiger 

o Een opleiding als incentive 

o Een adventure-teambuilding als incentive 

o Een bonus als incentive 

o ... 

à Wijst op het belang van individuele verschillen én differentiatie 

Waarde bekrachtiger is afhankelijk van persoon tot persoon: voor sommige mensen is het echt leuk om 
als beloning op opleiding te gaan, maar voor anderen is het echt belangrijk om extra geld te krijgen 
(vooral mensen in leeftijdsfase van dertig jaar). Mensen die al 60 jaar zijn is geld misschien nog minder 
krachtig als bekrachtiger. Conclusie: het nut van een bepaalde factor is afhankelijk van persoon tot 
persoon. 

ATTITUDES EN GEDRAGINGEN 

Ø De drie componenten van een attitudes (vb. ontevredenheid over werkuren) 

o Cognitief (‘ik moet abnormaal veel uren werken’) 

o Affectief (‘het frustreert mij dat ik zo vele moet werken’) 

o Gedragsmatig (‘ik klaag tegen mijn collega’s over het feit dat ik zoveel moet werken’) 

o Cognitieve dissonantie 

o Wanneer attitude en gedrag niet in overeenstemming zijn 
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o Daaruit voortvloeiende ‘ongemak’ (= cognitieve dissonantie’) is een motivator voor  
mensen om: 

§ Gedrag te veranderen OF 

§ Attitude te veranderen 

JOBSATISFACTIE 

Ø “Over het algemeen beschouwd, hoe tevreden ben je in je job?” 

Ø “Hoe tevreden ben je over: 

• je job inhoud 

• je werkuren 

• je leidinggevende 

• ...?” 

Ø Subjectief of ‘intrinsiek’ succes (itt. extrinsieke indicatoren, zoals inkomen...) 

 

Fenomeen dat je makkelijk kan gaan bestuderen. We weten uit onderzoek dat je aan één vraag genoeg 
hebt om dat niveau te gaan bevragen. Voor persoonlijkheid ligt dit veel moeilijker. 

Antecedenten: samenspel van persoonlijke factoren als jobkenmerken. 
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“affect” = the general disposition for feeling positive or negative about things (Judge & Hulin, 1993) 

Meta analyse die aantoont dat de gemiddelde correlatie tussen jobtevredenheid en big five ph 
kenmerken .41 is (heel sterk effect) => jobtevredenheid in vrij substantiële mate gekleurd door iemand 
zijn ph, maar nuance! Correlatie is niet 1 dus ph is zeker niet alles, er is nog heel veel onverklaarde 
variantie, dus ook jobkenmerken zijn MINSTENS even belangrijk. => Samenspel! 

ORGANISATIONELE BETROKKENHEID 

Tweede criterium variabele op het niveau van attitudes: organisationele betrokkenheid: 

Gevoel te hebben als werknemer betrokken te zijn met organisatie waarvoor je werkt en je het gevoel 
hebt dat je ook veel terugkrijgt van die organisatie. 

“the extent to which an individual feels they have a positive relationship with  their organization, or 
conversely, are locked into a relationship with their  organization” 

Ø Meyer and Allen (1991): 

o Affective: emotionele betrokkenheid 

o Continuance: je blijft in de organisatie omdat de ‘kosten’ om weg te gaan, te groot zijn 

o Normative: je blijft bij de organisatie uit verplichting om ‘loyaal’ te zijn 

(Continuance: gevoel dat het je veel zou kosten om weg te gaan bij organisatie vnl. door geheel van 
inspanningen die je hebt geleverd) 

UITKOMSTEN VAN ATTITUDES 

Ø job satisfaction – job performance: de Heilige Graal van de  Bedrijfspsychologie (Landy, 1989) 

o Judge et al.: correlatie van .30 (obv 312 studies) 

o Harrison, Newman & Roth (2006): evidentie dat causaliteit ook andersom kan zijn 

o Bowling (2007): 

  



 49 

 

 

 

 

 

 

Je kan ook kijken naar relaties tussen uitkomsten: jobsatisfactie en jobperformance. 

Algemene idee is dat we de jobtevredenheid zo hoog mogelijk moeten hebben vanuit het idee dat 
tevredenheid werknemers productiever zijn en de vraag is klopt dat? Onderzoek toont aan dat er 
correlatie is van . 30 tussen tevredenheid en productiviteit, dus het loont om in te zetten op 
tevredenheid, maar hoe ziet dat verband eruit? richting? misschien is het omdat werknemers die goed 
presteren dat ook leidt tot tevredenheid? 

à Ja, onderzoek toont aan dat het een twee richtingsverband is. 

Onderzoek bowling: relatie tussen prestatie en tevredenheid is geen echte relatie maar dat die 
spookrelatie kan verklaard worden door een derde variabele zoals ph. Ph trek zoals ES die zowel een 
verklaring biedt voor prestaties als voor attitudes (sat) en daardoor spookrelatie ontstaat tussen sat en 
prestaties. 

à Ja er is relatie tussen satisfactie en prestaties, maar betekenis en richting niet altijd duidelijk. 

Ø organizational commitment – job performance 

o Riketta (2002): correlatie van .20 (obv 111 studies) 

o sterkste correlatie met OCB (extra-rol gedrag; zie ook H8) 

“Collectively, there is enough evidence to say that employees with more positive attitudes do tend to 
perform better at work” 

à Dus als je werknemers hebt die sterk betrokken zijn bij organisatie gaan die ook vaak beter 
presteren 

ANDERE ATTITUDES: ENGAGEMENT 

Ø “the extent to which people are not only satisfied, but also enthusiastic about and actively 
involved with their job and organizations” 

Engagement: tegenwoordig willen veel bedrijven werknemers 
die hun volledige identiteit meenemen naar het werk en zich 
volledig geven en dat is wat we engagement noemen, 
terzelfdertijd zien we dat als we dat niveau meten er een drop is 
= sterke daling.  
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Belangrijke vragen, hoe komt dat die drop? wereldwijd? wat is dat precies dat engagement? Opnieuw 
grijpt men terug naar factoren die we al kennen zoals ph en onderzoek toont aan dat ongeveer 48 
procent van de variantie die we zien in jobengagement verklaard wordt door persoonlijkheid van 
mensen. 

EEN RUIMER KADER 

Ø Affective Events Theory (Ashkanasy & Daus, 2002) over de complexe link tussen  
werkomgevingen, emoties, attitudes en gedragingen 

Ø Het belang van perceptie (los van ‘objectieve kenmerken van de werkomgeving’); en  ook bias 
in perceptie: 

o Selectieve aandacht: we kiezen die elementen die we persoonlijk belangrijk vinden 

o Stereotypering: “generatie X is lui” 

o Halo-effect: op basis van erg beperkte positieve  informatie over een persoon een  
algemene positieve evaluatie maken (vb. op een sollicitatie kan het feit dat iemand in 
een jeugdbeweging heeft gezeten, die persoon als heel positief worden beschouwd, 
omdat de interviewer dit ook heeft gedaan) 

o Contrast effect: “in vergelijking met de vorige kandidaat, was deze wel heer erg  
slecht” (vb. de kans dat je een positieve indruk maakt is veel groter wanneer je 
voorafgegaan bent door een kandidaat die het veel minder goed gedaan heeft) 

o Similar-to-me-effect: kenmerken die matchen met hoe je jezelf ziet, worden positief 
geëvalueerd 

 

Generatie X, stereotype. Dit is fout! Uit onderzoek 
vinden we geen krachtige argumenten terug. 

 

 

Ø Attributie theorie 

Stel: “I am sorry to inform you, but the first draft of the article I promised you will be delayed  by two 
weeks” 

Fundamentele attributiefout: gedrag van anderen gaan we vaker toeschrijven aan interne  factoren 
(vb. persoonlijkheid, intelligentie); ons eigen gedrag gaan we vaker toeschrijven  aan situationele 
factoren. 

Ø Zelf-regulatie: 3 functies (Bandura, 1991): 

o Self-monitoring: eigen gedrag kunnen waarnemen 

o Self-judgement: eigen gedrag kunnen evalueren 

o Affective self-reaction: affectieve reacties (positief of negatief) kunnen vormen tov 
eigen gedrag 
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SOCIALE INVLOEDEN OP GEDRAG 

Ø Zie ook overlap met ‘Sociale Psychologie’; pas principes toe op werkcontext!  Voorbeelden: 

o ‘Sociale facilitatie’: veranderingen in individueel gedrag wanneer andere mensen 
aanwezig zijn of  observeren (‘goed voor de dag willen komen’) 

o ‘Social loafing’: wanneer individuele inspanningen afnemen omwille van de 
aanwezigheid van anderen  (vooral wanneer resultaten worden teruggekoppeld op 
niveau van ganse team en niet individuen) 

Sociale facilitatie voorbeeld: wielrenners rijden veel sneller wanneer ze een parcours moeten afleggen 
in aanwezigheid van concurrenten. 

Sociale loafing voorbeeld: ‘mijn medestudenten zullen het wel doen’ bij een groepstaak komt dit heel 
vaak voor. De aanwezigheid van anderen zorgt ervoor dat mensen hun voeten eraan vegen. 

Ø Zie ook overlap met ‘Sociale Psychologie’; pas principes toe op werkcontext! Voorbeelden: 

o ‘social identity’: we ontlenen onze identiteit voor een stuk aan onze 
(werk)omgeving; zowel bij formele 
 

Ø Zie ook overlap met ‘Sociale Psychologie’; pas principes toe op werkcontext! Voorbeelden: 
 

o Diversiteit: “age, gender, disability,... other individual differences such as 
personality traits” 

Diversiteit peilt niet enkel naar demografische kenmerken, ook naar latente factoren. 

Moeilijk en complex begrip (diversiteit): 

à Binnen HR meer aandacht voor functies als diversiteit managers om rekening te houden met 
mogelijke verschillen tussen mensen (ook qua interne latente psychologische kenmerken) 

à Onderzoek toont aan dat dit nuttig is! betere prestaties naargelang je persoonlijkheden gaat 
samen zetten 

 

Ø Conformiteit (volgzaamheid van mensen/groepsoordeel) 

o Zie Solomon Asch: https://www.youtube.com/watch?v=TYIh4MkcfJA 

o Distorsie van perceptie versus distorsie van respons (beiden relevant) 

o Leert iets over groepsdruk en –processen binnen organisaties 
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Ø Gehoorzaamheid (‘Obedience to authority’) 
 

o Zie Stanley Milgram: https://www.youtube.com/watch?v=mOUEC5YXV8U 
o ‘Would regular people obey authority if instructed to cause harm to others?’ 
o Leert iets over het belang / de impact van leiderschap binnen organisaties (‘for 

good and evil’) 

LEERDOELEN 

Na het studeren van deze les: 

Ø Begrijp je hoe gedrag gemodificeerd of gecontroleerd kan worden via conditionering en  
bekrachtiging. 

Ø Ken je de belangrijkste werk-gerelateerde attitudes en hun eigenschappen. 

Ø Heb je inzicht in de complexe relatie tussen attitudes en gedrag. 

Ø Begrijp je de oorzaken én consequenties van werktevredenheid en –betrokkenheid. 

Ø Heb je inzicht in de complexe relatie tussen prestatie en tevredenheid. 

Ø Ken je de rol en betekenissen van sociale invloeden op gedrag in groepen en  organisaties. 
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GASTLES 24/02/2020: IMPLICIT MOTIVES IN APPLIED PSYCHOLOGY  

Uit deze gastles komt maar één examenvraag en dit zal een heel duidelijke vraag zijn uit de leerstof! 

¨ What do you want? 
¨ Does that influence what you do? 
¨ Does that influence what you do at work? 

HOW CAN I FIND OUT WHAT YOU WANT? 

¨ We could go the easy way and ask you directly. 
¨ BUT: Your answer may not reflect your actual behavior. 
¨ Maybe we can find a less direct measure… 

Vb.: de waarden waarin mensen geloven tijdens een bezoek aan de kerk in het weekend, stemmen niet 
altijd overeen met het gedrag dat ze stellen in de week. 

THE BIG 3 IMPLICIT MOTIVES 

¨ Affiliation 
¨ Achievement 
¨ Power 

Affiliation gaat over het opbouwen van relaties en positieve relaties hebben met vrienden en familie. 
Achievement zijn mensen die altijd een competitie willen winnen en beter willen worden over tijd heen 
in bepaalde dingen (vb. Kevin De Bruyne). Power gaat over het beïnvloeden van anderen, dat kan in een 
positieve manier (anderen helpen) maar dit kan ook op een destructieve manier (mensen iets forceren 
in jouw eigen belang – vb. Trump). 

 

 

 

 

 

à De definities betekenen dezelfde 

People differ in what motivates them not only on a conscious level but also  on a 
nonconscious level. Implicit motives are… 

“…stable affective preferences for certain goal states” (Schultheiss, 2010) 

“…motivational dispositions that operate outside of a person’s conscious  awareness and 
are aimed at the attainment of specific classes of incentives  and the avoidance of specific 
classes of disincentives” (Schultheiss & Brunstein,  2010) 
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1. Betekent dat mensen niet weten wat hun impliciete motieven zijn (je weet niet wat en hoe 
het je gedrag beïnvloedt). 

2. Er zijn nog veel andere kleinere motieven, maar onderzoekers focussen op deze drie. 
3. Mensen zijn verschillend in de soort emoties die ze voelen nadat ze hebben gereageerd in één 

van deze categorieën van gedrag. 
4. Je wilt doelen bereiken, het ‘approach’ gedeeltje is dat je het goed wilt doen op een examen. 

The ‘avoidance’ is dat je er niet slecht in wil zijn, je wil niet falen. 

MEASURMENT OF IMPLICIT MOTIVES 

 

Ø Direct measure 

o „Operant“ measures (Questionnaire) 

o Unstructured response to an ambiguous picture stimulus (it is not clear what is 
happening in the picture – there are different possibilities) 
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Ø Distant measure 

o Coding of verbal material (presidential speeches, emails, motivation letters,…) 

o Winter coding system (1994) 

PICTURE STIMULI 

What is important for the person in this situation  
and what is the person doing? 

Spending time with someone loved, riding along  
with grandpa 

How does the person feel? 

Joyful, happy 

Why does the person feel this way? 

Grandpa explains what he is doing and they feel  
valued 

(het is de bedoeling om een verhaal te ‘matchen’ dat 
toepasselijk zou kunnen zijn voor deze foto) 

CODING FOR STORIES 

 

They use a coding system that explains the type of motive. You first need a coding training to use this, 
two coders code the stories and you see if they come to the same conclusions. We added some 
statements at the end where people can see where their story fits in. 
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SELF CATEGORIZATION 

O The person is happy to spend time with the other person. 

O The person enjoys driving the tractor and is happy, maybe she is also happy to learn it. 

O The person passes on knowledge and feels well and responsible doing that. 

O The person concentrates on her work and is maybe happy not to be alone. 

O The person is proud and gets the full attention from the other person, maybe she is 
allowed to do  something for the first time or wants to convince  someone. 

O The person works, is maybe stressed and wants to  finally finish her work. 

Goal: identify the statement that fits best with your story 

MODERN THEORIES OF IMPLICIT MOTIVES IN IQ 

1. The Compensatory Model of Work Motivation and Volition (Kehr, 2004) 

2. Channeling hypothesis (Winter et al, 1998; Lang et al. 2012) 

3. Leader-motive-pattern 

 

Ø Concept level: 
o Non-consious: je bent je er niet bewust van, welke type gedrag dat goed voelt 

voor jou. 
o Self-attributed: de doelen waar je op focust 

Ø Development: 
o Pre verbal childhood: ervaringen die kinderen onder de leeftijd van twee of drie 

hebben 
Ø Related behavior: 

o Respondent: gedrag wanneer je bijvoorbeeld aan het leren bent voor een 
examen, de manier hoe je zit. 

o Operant: gaat dan over de energie die je hebt tijdens het leren 
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THE COMPENSATORY MODEL OF WORK MOTIVATION AND VOLITION 

 

Spontaan gedrag 

 

 

 

Actietendensen 

 

 

Waargenomen vaardigheden 

 

 

 

Het verklaart de basistheorie, maar bovenstaande drie hebben overlap. De theorie is een configuratie 
van die drie factoren. Flow experience betekent dat je expliciete motieven hebt tegenover impliciete 
motieven en waargenomen vaardigheden, dit is vaak zo wanneer de tijd snel gaat als je een activiteit 
aan het uitvoeren bent. Volitional regulation required zijn area’s waar je alleen een impliciet of expliciet 
motief hebt, er is congruentie wanneer ze beiden hoog zijn is het goed, maar wanneer de ene laag is en 
de andere hoog is dat niet goed. Als er overlap is heb je VRR niet nodig.  
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CHANNELING HYPOTHESIS 

Implicit motives describe the goal direction à WHY 

Traits describe typical behavior à HOW 

Historically, motives and traits considered as rivals. Newer theories combine them. 

 

 

 

The motive leads in one 
direction, whether the 
direction you take. 

 

Highly motivated but your C is 
low, explicit motive (organize, 
do your tasks) is a block for 
your achievement motivation 

 

Other way around which leads 
to better performances. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gewoon aflezen: 

Extraversie kan hoog of laag zijn 

Affiliation kan hoog of laag zijn 
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A: Hier betekent een misfit een mindere taakprestatie. Als je hoog bent in zowel E en A is de prestatie 
hoger. 

B: Lage affiliatie motivatie maakt geen verschil. 

 

A en B: hoogste prestaties als impliciet en expliciet hoog is. Laagste prestaties als expliciet hoog is en 
impliciet laag. 

LEADER MOTIVE PATTERN 

What makes a good leader, in terms of implicit motives? “a leader motive pattern” (that is the idea) 
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Achievement maakt niet echt uit voor het leiderschap, maar power wel. Power zou ten minste al seen 
moderator moeten optreden. Affiliatie zou moeten modereren of lager. Actie inhibitie zou moeten 
hoger zijn of modereren. 

LEADERSHIP OUTCOMES OF THE LMP 

Ø Managers with the LMP generate higher morale in subordinates McClelland (1975) 

Ø Non-technical US navy officers with the LMP have higher performance ratings from 
supervisors 

Ø On societal level: LMP nations 

o Spend more money for military forces 

o Historically, LMP predicts war 

o Performance by US presidents 

THE AT&T LONGITUDINAL STUDY (MCLELLAND EN BOYATZIS) 

Ø The LMP predicted managerial success 

o Sample of 422 managers 

o 6 picture TAT 

o Time span: 16 years 

o Sucess measured as managerial level 

o Effect was only found for non-technical managers 

Het idee was om success te gaan voorspellen door managers voor 16 jaar lang te volgen. 

THEORETICAL AND EMPIRICAL PROBLEMS WITH THE LMP 

Theoretical: 

Ø Developed on an empirical basis 

o LMP predicts outcomes 

Ø Theoretical development missing 

Ø A rational was developed to explain the findigs: 

o High power -> person is interested in the „influence game“ 

o Lower Affiliation -> be able to make difficult decisions without worrying about 
being liked 

Ø Activity inhibition has an uncertain theoretical status 

o Has predictive validity but little theoretical rationale (wat het juist voorspelt is niet 
duidelijk) 
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Empirical 

Ø Is low affiliation really necessary? 

o Research of Stogdill found two key dimensions for leading 

§ Initiating structure (similar to power) 

§ Personal consideration (similar to affiliation) 

o Cummin (1967): positive relation between affiliation and executive success 

Maar het is nog onduidelijk waarom dat patroon het (leiderschaps)gedrag voorspelt. 

THE DUAL NATURE OF POWER 

¨ Power is like fire: useful, but must constantly be guarded or else it destroys 
¨ Power must be controlled or tampered 

The dark side of power: Trump (missuses his power) 

“I consider the media to be indispensable to democracy. […] That we need the media to hold people 
like me to account. I mean, power can be very addictive and it can be corrosive and it's important for 
the media to call to account people who abuse their power, whether it be here or elsewhere […]” 

 

Responsibility: 
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REANALYSES OF  THE AT&T STUDY  WINTER (1991) 

Goals: 

¨ Test generality of the moderating effect from responsibility on power motivation 
¨ Compare the model to the LMP model 

Procedure 

¨ Score stories for power and responsibility 

Result 

¨ Responsible Power Pattern predicts managerial success Effect size similar to LMP 

Er is een interactie tussen impliciete motieven en verantwoordelijkheid. 

COUNTERPRODUCTIVE WORK BEHAVIOR 

Counterproductive Work Behavior 

Employee behavior that goes against the legitimate interests of an organization Directed against the 
organizations or people in organizations 

Examples: 

¨ Theft 
¨ Intentionally working slow or poor work quality   
¨ Being late, overly long breaks 
¨ Gossiping   
¨ Mobbing 
¨ Betrayal of organizational secrets 

A DIFFERENT VIEW ON POWER 
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THE STUDY 

 

Onderzoeksvraag links. 

SAMPLE DETAILS 

 

RESULTS SUMMARY 
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HOOFDSTUK 5: MOTIVATIE 

Er is veel discussie over het moeten en of willen werken tot 65 jaar. Sommige zeggen dat dit niet lukt, 
anderen zijn meer intrinsiek gemotiveerd en willen dit wel heel graag. 

OVERZICHT VAN MOTIVATIE THEORIE 

Mensen zijn/raken gemotiveerd... 

Ø Om bepaalde behoeften te bevredigen 

Ø Door persoonlijke eigenschappen 

Ø Op grond van cognities omtrent het werk 

Ø Wanneer men het gevoel heeft fair behandeld te worden (op het werk) 

Ø Door kenmerken van de job 

Motivatietheorieën hebben te maken met dit soort vraagstukken. 

DEFINITIE 

Ø ‘A set of energetic forces that originate both within as well as beyond an individual’s being to 
initiate work-related behavior and to determine its form, direction, intensity and duration.’ 
(Pinder, 1998) 

Ø ‘The processes that account for an individual’s intensity, direction and persistence of effort 
toward attaining a goal.’ (Robbins & Judge, 2009) 

1. Motivatie heeft een energetische component (vb. slecht weer en het is krokusvakantie en 
toch motivatie om naar les te komen, het geeft jou energie om door te zetten) 

2. Motivatie beïnvloedt ook jouw keuzes, het stuurt jouw gedrag (vb. therapie geven aan 
kinderen met een achterstand, bepaalt welke specialisatie je zal doen) 

BEVREDIGING VAN BEHOEFTEN (1) 

1) Behoeftenhiërarchie van Maslow 

Ø Misconceptie: eens bevredigd heeft een  behoeften categorie geen effect meer 

Ø Sterkte/evidentie: het clusteren van behoeften in bredere categorieën 

Ø In de praktijk: 

1. Zorg dat een aantal ‘basis’ behoeften op het werk vervuld zijn (en blijven): loon, job 
zekerheid,  ondersteunende omgeving 

2. Denk na over welke werktaken kunnen helpen om ‘hogere’ behoeften te bevredigen 
(voor specifieke  werknemers) 

Het was voor de eerste keer dat er een clustering was van motivatie, het is een manier om diversiteit 
en motieven te gaan groeperen. We weten nu dat de hiërarchie waarover Maslow het had niet klopt 
want behoeften spelen simultaan een rol of effect. 
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2) Alderfer ERG theorie 

Ø Reductie: 3 ipv 5 categoriën: 

o Existence Needs 

o Relatedness Needs 

o Growth Needs 

Ø Geen hiërarchische structuur: People are consistently motivated by all three sets of  needs 
simultaneously, but to varying degrees at different times. 

Geen strikte opdeling in vijf categorieën maar in drie. Andere theorieën hebben een sterke overlapping 
hiermee (qua componenten). Het gaat hier niet meer om een hiërarchische structuur, maar worden wel 
nog boven elkaar afgebeeld. Het is dus niet zo dat je eerst existence moet halen en dan relatedness 
enz… 

3) Hortzberg Twee factoren theorie 

Ø ‘Motivatie – Hygiëne theorie’ 

Ø Discrete opdeling tussen factoren die  satisfactie versus dissatisfactie veroorzaken 

Ø Hygiëne-factoren: kunnen bij afwezigheid enkel dissatisfactie veroorzaken (loon, goede 
werkomstandigheden, goede supervisie,...); en leiden  dus niet tot satisfactie 

Ø Motivatoren: kunnen bij aanwezigheid wel tot satisfactie leiden omdat ze gerelateerd zijn aan  
intrinsieke behoeften (erkenning, prestatie, ontwikkelmogelijkheden,...) 

Ø Zeer weinig / geen empirische ondersteuning voor opdeling 

Ø vb.: zeer veel evidentie dat 1 specifieke ‘hygiëne-factor’ wel degelijk tot satisfactie (en 
motivatie) kan  leiden: Geld 

De theorie is helemaal fout! Hygiëne factoren 
kunnen enkel bij afwezigheid dissatisfactie 
veroorzaken maar nooit satisfactie, het is een 
minimale voorwaarde voor tevredenheid. Motiveren 
WEL. Dus geld zou hier niet kunnen leiden tot 
satisfactie, maar het kan wel degelijk leiden tot 
satisfactie in realiteit!!! 
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MOTIVATIE ALS TREK (2) 

1. Mclelland 

Ø Trek-conceptie: mensen verschillen van mekaar in de mate waarin ze  bepaalde 
behoeften/needs hebben 

Ø Drie onderliggende trekken die: 

o Voortkomen uit bepaalde ervaringen (vb. tijdens kindertijd); dus ontwikkelbaar 

o Verwijzen naar onbewuste processen 

o Need for Achievement (NAch): drive to excel and achieve success 

o Need for Affiliation (NAff): need to develop close and meaningful interpersonal  
situations 

o Need for Power (NPow): need to control or influence the behaviors of others 

We spreken over een trekbenadering, niet meer universele behoeften, maar individuele verschillen 
tussen mensen met drie latente eigenschappen die onze motivatie gaan kleuren. 

¨ Behoefte om goed te zijn, in iets te excelleren 
¨ Behoefte om betekenisvolle interpersoonlijke contacten op te bouwen 
¨ Behoefte om direct impact te hebben op gedrag van anderen 

Men hoeft zich niet noodzakelijk bewust te zijn van deze motieven, dus dit heeft ook implicaties over 
de manier waarop we dit moeten meten. 

Meting Mclelland: 

Meting: ‘projectieve’ instrumenten om onbewuste processen te capteren  (vb. Thematic Apperception 
Test; TAT) 

Je geeft dit soort scenario’s voor en vraagt: wat zie je op de tekening? Mensen 
kunnen hier eigen unieke verhalen rond gaan opbouwen en het idee is dat die 
verhalen een indicatie zijn van de onbewuste motieven. Je kan proceduren 
ontwikkelen om die verhalen te gaan coderen in functie van die drie behoeften. 

 

Uitkomsten Mclelland: 

Ø Uitkomsten: 

o McClelland & Boyatzis (1982): effective managers: sterk NPow; moderaat NAch;  geen 
NAff 

o Winter (1988): sterke NPow voorspelt het bereiken van machtsposities 

o Zie ook verdieping en gastspreker 

Voor deze theorie van Mclelland is er evidentie gevonden. Onderzoek: er is een onderscheid tussen 
managers die heel goed functioneren en die die dat niet zijn en ook verschillen in score op die drie 
behoeften. Onderzoek: het hebben van een onbewuste sterke need for power is een goede voorspeller 
voor het bereiken van machtsposities. 
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ZELF DETERMINATIE THEORIE (3) OF ZDT 

Ø Optimale motivatie wanneer het werk in overeenstemming is met de eigen werkdoelen  en –
waarden 

Ø Theorie vertrekt van 3 fundamentele behoeften (‘needs’) die bevredigd moeten worden: 

o Competentie: het gevoel hebben goed in iets te zijn 

o Autonomie: beslissingsvrijheid hebben 

o Verbondenheid: deel willen uitmaken van een sociale omgeving 

 

COGNITIE EN MOTIVATIE (4) 

Denk aan iets dat je in je leven wilt bereiken and dat je mogelijks kan realiseren door hard te werken. 
Hoe  belangrijk is dit ene iets voor jou? Hoe waarschijnlijk is het dat je dit ene doel zal/kan bereiken 
door hard te  werken? Ben je er op dit moment voor aan het werken om dit doel te bereiken? 

1. Expectancy Theory (Vroom, 1964) 

F = V * I * E 

Ø F = Effort or Force: de werkinspanning die men wil leveren. (is een functie van de drie 
versterkende factoren) 

Ø V = Valence: de wenselijkheid van een bepaalde werkgerelateerde uitkomst voor een individu. 
Hoe  belangrijk is een bepaalde uitkomst voor jou? Vb.: je wil multimiljonair zijn en dit is jouw 
ultieme levensdoel, je wil geen partner en kinderen want die staan jouw doel in de weg. 

Ø I = Instrumentality: de gepercipieerde waarschijnlijkheid dat goed functioneren op het werk 
zal resulteren  in de gewenste uitkomst. Vb.: als ik mijn best doe als de prof, gaat dat er toe 
leiden dat ik multimiljonair wordt? Nee, er is een discrepantie tussen wat nodig is om doel te 
bereiken en tussen wat je doet. 

Ø E = Expectancy: de gepercipieerde waarschijnlijkheid dat werkinspanning zal leiden tot het 
vereiste niveau van werkprestatie. Vb.: heel goed functioneren als prof is een middel om jouw 
einddoel te bereiken. Je moet hier een analyse of voorspelling van maken. 

2. Goal Setting 

Ø Edwin Locke & Gary Latham 

Ø Zeer invloedrijke theorie; nog steeds zeer intensief bestudeerd 

Ø Welke doelen? Wanneer (condities) hebben deze een effect? Hoe (mechanismen) hebben 
deze effect? 
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1. Welke doelen? (Locke & Latham, 1990): 

Mensen raken gemotiveerd door doelen die a, b en c zijn. Cruciale eigenschappen van goede 
motiverende doelstellingen: 

a) Specifiek en uitdagend: iedere dag zes uur bezig zijn voor universiteit 

b) Meetbaar: iedere dag zes uur per dag bezig zijn is meetbaar 

c) Bereikbaar en tijdgebonden: werkstudenten werken veel dan is het moeilijk om nog zes uur 
bezig te zijn voor universiteit 

2. Wanneer (condities) hebben deze een effect: 

Er zijn niet alleen de type doelen, er zijn ook moderatoren of voorwaarden/condities die aanwezig 
moeten zijn: 

a) Er moet commitment zijn: gaat over betrokkenheid, als je zes uur per dag bezig bent moet je 
hier ook echt van overtuigd zijn dat dit nuttig en haalbaar is voor de doelen die je wilt 
bereiken 

b) Feedback over vooruitgang in het behalen van doelen: vb. een verkoopteam stelt 
doelstellingen om de omzet met twintig procent te doen stijgen, dan moeten we na twee 
maanden feedback geven aan het team wanneer de doelstellingen niet gehaald dreigen te 
worden. 

c) Link tussen goal setting en prestatie is sterkst bij minder complexe taken (bij zeer complexe 
taken: ‘ability’  en ‘skills’ belangrijker dan goal setting): vooral bij relatief eenvoudige taken 
spelen motivationele interventies een belangrijke rol 

d) Omgevingsfactoren moeten meewerken (vb.: is er wel tijd om de doelen te bereiken; 
onverwachte omstandigheden; etc.) 

 

 

 

 

 

 

3. Hoe (mechanismen) hebben deze een effect: 

a) Doelen geven richting aan onze aandacht en ons handelen 

b) Doelen zorgen voor energie 

c) Doelen zorgen voor volgehouden inspanning (‘persistence’) 

d) Doelen faciliteren het verwerven en gebruiken van taak-relevante kennis 

 

condities 

Goal 
setting 

Prestatie  
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Gaat ook over mediatoren, die de relatie verklaren: 

 

 

 

 

 

VRAAG: leg je de focus op ‘leren’ (learning goal orientation) of op ‘presteren’ (performance goal 
orientation)? 

¨ Als individu? Bijleren (learning goal orientation) vs het presteren is een tegenstelling, je moet 
bewust zijn van jouw oriëntatie en die van jouw team 

¨ Als werkomgeving? 

“Uit ons onderzoek blijkt dat des te sterker leidinggevenden  gericht zijn op verbetering en ontwikkeling, 
des te minder burn- out er wordt waargenomen bij hun medewerkers (…). Voor  leidinggevenden die 
gericht waren op beter presteren dan  anderen zagen we juist een tegenovergesteld effect,” aldus  
Sijbom. 

à Kans op burn out is groter als de werkgever heel veel druk legt op het ‘presteren’ en op productiviteit 
wat ten koste gaat aan het bijleren en op het “mogen” maken van fouten. 

JUSTICE EN EQUITY (5) 

1. Equity Theory 

Is de perceptie die mensen hebben van fairheid en gelijkwaardigheid tussen individuen binnen een 
organisatie. Je gaat de afweging maken tussen het resultaat dat je bekomt en hoeveel inspanning je 
hiervoor moet leveren. 

Ø Op basis van ‘input-output ratio’ bepalen mensen of ze fair/gelijkwaardig worden behandeld 

Ø Alternatieve vergelijkingspunten: 

o Vorige job 

o Werknemers buiten de organisatie 

Je collega die meer geld verdient en er 
minder voor moet doen als jij 
beschouw je als een vorm van 
onfairheid en dat maakt je boos. 

De punten die je haalt voor een vak en 
de inspanning die je ervoor hebt 
geleverd zijn positief. 

De vergelijking kan negatief zijn, maar 
toch ben je trots. 

 

Goal 
setting 

Mechani
smen 

Prestatie  
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ORGANIZATIONAL JUSTICE 

Ø Mensen willen ‘fair’/rechtvaardig worden behandeld; op (ten minste) 3 niveau’s: 

o Distributief: is de ‘uitkomst’ (vb. hoeveelheid loon, taakbelasting) fair tov. anderen? 

Voorbeeld: hoeveel dagen verlof je krijgt (resultaat van verdelingsproces evalueer je) 

o Procedureel: is de manier waarop een verdeling is gebeurd, fair? 

Voorbeeld: iemand krijgt veel erkenning binnen een organisatie omdat die goede vriendjes is met de 
CEO en dit vind jij onrechtvaardig. 

o Interactioneel: 

• Interpersoonlijk: ben je op een respectvolle en waarderende manier 
behandeld? Voorbeeld tijdens de verdeling van het verlof. 

• Informationeel: worden beslissingen en procedures goed gecommuniceerd 
en uitgelegd? 

JOB DESIGN & MOTIVATIE 

1. Job Characteristics Model (Hackman & Oldham) 

Welke zijn de werkkenmerken die leiden tot intrinsieke motivatie; meer specifiek tot: 

Ø Persoonlijk verantwoordelijkheidsgevoel  

Ø Gevoel van betekenisvol werk 

Ø Perceptie van effectiviteit/bekwaamheid 

Objectief zijn er een aantal factoren in onze werkomgeving die meer of minder motiverend kunnen 
werken. Jobkenmerken kunnen bijdragen tot intrinsieke motivatie door in te spelen op bovenstaande 
drie factoren. Binnen het model maakt met een onderscheid tussen vijf cruciale jobkenmerken: 

1. Skill variety: mate waarin je beroep dient te doen op een diverse set aan vaardigheden 

2. Task identity: mate waarin je een ‘complete’, ‘identificeerbare’ taak kan doen 

3. Task significance: mate waarin de uitkomst van het werk een impact heeft op anderen 

4. Autonomy: mate van vrijheid in het bepalen/plannen van werk 

5. Feedback: kennis krijgen over de resultaten van het werk 

 

Voorbeelden van interventies/toepassingen: Skill variety & Task identity: 

Assemblage-industrie: taakspecialisatie (efficiëntie)  vs. taakverruiming (variety & identity) 

Men is afgestapt van het idee dat het economisch gezien efficiënter is om mensen deeltaken te geven 
want psychologisch gezien is dit heel nefast. 
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Voorbeelden van interventies/toepassingen: Task significance  Grant (2008): 

Verhalen over reddingsoperaties van andere lifeguards 

 

 

Meer toewijding én hulpgedrag 

Ze hadden één groep verhalen aangeboden over spectaculaire reddingsoperaties (heel attractief en 
levendig voorgesteld). Na de opleiding vertoonde de groep veel meer toewijding ten aanzien van de job, 
maar vertoonden ook meer hulpgedrag bij collega’s.  

à Dus: als je mensen bewust maakt van de sociale impact van hun werk, kan dit een belangrijke 
motivator zijn. 

Voorbeelden van interventies/toepassingen: Autonomie 

Als je zelf-sturende team installeert geef je die veel meer autonomie. 

HOOFDSTUK 5: VERDIEPING 

 

 

 

 

 

 

 

Impliciete motieven op inkomen en groei van inkomen doorheen de tijd. 

INTRODUCTIE: OBJECTIEVEN 

Drie contributies tot literatuur omtrent rol van disposities in voorspelling van  extrinsiek 
loopbaansucces: 

Ø Loopbaansucces als dynamisch gegeven: inkomensniveau + groei in inkomen 

Ø Naast expliciete persoonlijkheid (trekken), ook impliciete motieven 

Ø Geïntegreerd model: relatieve belang van impliciete en expliciete  persoonlijkheid in 
voorspelling van inkomen(sgroei)? 

Dit is een opsomming waarom ze dit onderzoek hebben opgezet. Voorgaand onderzoek keek op een 
statische manier naar inkomen, hier zijn ze geïnteresseerd in de groei van inkomen dat gerelateerd kan 
zijn aan aspecten van motieven. Daarnaast bekijken ze zowel expliciete als impliciete motieven en is het 
een integratie (big five). 
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INTRODUCTIE: THEORETISCH KADER 

Het achterliggende idee van de studie is dat wordt gesteld dat groei in inkomen op verschillende 
manieren bereikt kan worden. (zie strategieën) 

Variabiliteit in inkomensgroei via ‘career self-management’ strategieën: 

Ø Sociale interacties en netwerken die kunnen zorgen voor visibiliteit en  opportuniteiten (vb.: 
networking, onderhandelen, mentoring aangaan,...) 

Ø Strategische investeringen in ‘human capital’ (vb.: training, opleiding): het loont om aan 
training te doen, het helpt om je kennis/expertise op te krikken 

Ø Mobiliteit (vb.: job hoppen,...): van de ene job naar de andere om telken beter betaald te 
worden  

Persoonlijkheid (expliciet – impliciet) is gerelateerd aan elk van deze drie (vb. mensen die hoog scoren 
op O, zijn meer geneigd om training te volgen) 

Expliciete persoonlijkheid: 

Ø ‘trekken’ (Allport, 1937) 

Ø Big Five (NEOAC) 

Ø bewust; toegankelijk via introspectie 

Ø veel evidentie voor stabiliteit 

Impliciete persoonlijkheid: 

Ø impliciete motieven (Murray, 1938; McClelland, 1980) 

Ø onbewust; ontoegankelijk via introspectie 

Ø Big Three: affiliation, achievement, power 

Ø recente evidentie voor stabiliteit 

HYPOTHESES 

Op grond van voorgaande evidentie (voor Big Five en Big Three afzonderlijk): 

 

Personality Income level Income slope
Extraversion + +
Conscientiousness + +
Emotional stability + +
Intellect + +
Agreeableness - -

Affiliation - -
Achievement + +
Power + +
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Elk van de trekken, behalve Agreeableness hebben positieve effecten op inkomensniveau en op een 
toename er van. Mensen die hoog scoren op altruïtische eigenschappen, hebben een mindere 
inkomensgroei, waarom? Zij gaan meer voor sociale sectoren en daar worden er minder hoge lonen 
betaald. Achievement en power werden verwacht positieve effecten te hebben. Need for affiliation 
werd een negatieve relatie vastgesteld (minder hoog inkomen/groei). 

Agreeableness: expliciete ph trek 

Affiliation: impliciet motief 

H5: Impliciete motieven hebben incrementele validiteit bovenop de validiteit van expliciete trekken  in 
voorspelling van inkomensniveau én –slope. 

METHODE 

Participanten 

Ø Longitudinal Internet Study for the Social Sciences (LISS) panel study 

Ø N = 386 met data over persoonlijkheid (impliciet/expliciet) en inkomen (2011, 2012, 2013,  
2014) 

Meetinstrumenten 

Ø Expliciete persoonlijkheid: 50-item International Personality Item Pool 

Ø Impliciete motieven: Operant Motive Test (Kuhl & Scheffer, 1999) 

 

What is important for this person and what is this person doing?  

 How does the person feel? 

Why does the person feel this way? 

à  items then categorized in three motive categories: Aff, Ach, Pow 

Controle 

Ø Geslacht en leeftijd als controlevariabelen 

Meetinstrumenten 

Ø Netto: 2011, 2012, 2013, 2014 

Data Analyse: Latente Groeimodellen 

 

Intercept = basis niveau van inkomen 

Slope = groeitrend 

à Dit proberen we te voorspellen aan de hand van persoonlijkheidsscores. (Big five + impliciete 
factoren) 
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RESULTATEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¨ Bovenste blok: intercepten (= niveau van inkomen) 
¨ Onderste blok: slope (groei over periode van vier jaar) 

Voor beide uitkomstvariabelen zijn er drie modellen getoetst: 

¨ Big five 
¨ Impliciete motieven 
¨ Samengenomen als vorospeller van de uitkomstvariabelen 

M1a = expliciet 

M1b = impliciet 

M1c = beiden 

 

Income – intercept: 

Ø Expliciet (M1a): Emotionele stabiliteit (+) en Intellect (+) 

Ø Impliciet (M1b): / (= geen effect) 

Income – slope: 

Ø Expliciet (M1a): Consciëntieusheid (+) en Emotionele stabiliteit (+) 

Ø Impliciet (M1b): Affiliatie (-) 

Incremental validity (Implicit > Explicit?) 

Ø Geïntegreerd model (M1c) betere modelfit 

Ø Voor intercept: Emotionele stabiliteit (+) en Intellect (+) 

Ø Voor slope: Consciëntieusheid (+), Emotionele stabiliteit (+) en Affiliatie (-) 
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Slope: 

à Ook impliciete motivatie is een significante predictor. Toont aan dat impliciete motivatie niet zozeer 
een effect heeft op niveau maar wel op groei doorheen de periode van vier jaar 

Implicit>explicit? 

Voegt impliciete nog iets toe aan de variantie? Het is een geïntegreerd model, zowel I als E leveren de 
beste fit op, dus als je inkomen wil verklaren kijk je best naar zowel impliciete motieven als expliciete 
trekken. 

Grafische voorstelling van effecten. 

Sterkste inkomensgroei voor mensen die laag scoren op 
affiliation. 

 

 

BESPREKING 

Geen effecten van achievement / power motieven? 

Ø Zijn effecten van deze motieven beroepsspecifiek? 

Geïntegreerd model met name beter bij voorspelling van inkomens-slope (niet  intercept) 

Ø Impliciete motieven vooral relevant voor de voorspelling van trend over de tijd? 

Beperkingen 

Ø Slechts 1 indicator van objectief loopbaansucces. De doelstelling was om te kijken naar 
loopbaansucces, groei is daar maar één indicator van. 

Ø Nederlandse context waarin lonen ook voor een belangrijk deel bepaald worden door  
structurele/institutionele factoren (dus minder ruimte voor individuele verschillen). 
Inkomsgroei is reglementair bepaald, dus je kan niet alles verklaren in termen van ph 
verschillen of motieven want er zijn bepaalde barema’s 

LEERDOELEN 

Na het studeren van deze les: 

Ø Ken en begrijp je de belangrijkste definities van motivatie op het werk. 

Ø Heb je inzicht in de verschillende theorieën van motivatie. 

Ø Kan je de link leggen tussen werkmotivatie en begrippen zoals “fairness”, “justice” en  
“equity”. 

Ø Begrijp je de rol van job kenmerken in het tot stand komen van werkmotivatie 

Ø Heb je zicht op het relatieve belang van impliciete motieven en expliciete trekken in de  
voorspelling van inkomen(sgroei) 
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HOOFDSTUK 6: REKRUTERING EN SELECTIE 

“About identifying people who will thrive, be engaged and perform”   

“About matching people to jobs and to organizations” 

Rekrutering gaat over het aantrekken van personeel. Je stelt een functie open in een organisatie en je 
bent opzoek naar sollicitanten. In een economische context is het belangrijk om krachtig te kunnen 
aantrekken. 

R&S ALS COMPETITIEF VOORDEEL 

Competitief voordeel? 

Ø Product innovaties à snel overgenomen (en zelfs geoptimaliseerd) door concurrenten 

Ø Sterk merk / naam à zeer volatiel (Vb. onder invloed van sociale media) 

“Competitive advantage in organizations lies in the people it can attract, recruit and retain” 

Vroeger was het voordeel iets te maken of verkopen dat uniek was (het verschil maken) en dus zeer 
competitief. => Product innovaties: 

VB: netflix is heel innovatief en nieuw, maar slechts gedurende tijd. Dit was hun competitief voordeel, 
maar ondertussen zijn er ook al andere spelers. Dus innovatie producten is niet langer voldoende om 
als bedrijf het verschil te maken. 

Sterke productnaam: 

VB: producten met een sterke reputatie hebben ook op die manier een competitief voordeel, maar het 
kan snel omslaan: een goede naam vandaag kan volgende maand een slechte naam zijn. 

Meest duurzame manier is om goede medewerkers te hebben voor een competitief voordeel, goede 
organisaties hebben betere medewerkers. Die moet je dus kunnen recruteren en selecteren => vandaar 
veel geld besteedt aan recrutering 

 

Wat is de meerwaarde hiervan? Is het 
belangrijk om zoveel belang te hechten 
aan wie aan de top van de organisatie 
komt? Ja, want mensen op topniveau 
hebben een sterke invloed op de 

resultaten van een organisatie. Dus ook al gaat het maar over één functie, toch is het van levensbelang 
deze in te vullen door iemand die capabel is. 

Hoe? 

Ø De gigantische opbrengst van goede krachten à “select in” 

Ø De gigantische kost van slechte krachten à “select out” 

Het aanwerven van de meest geschikte mensen gaat over select in, maar we willen ook sommige 
liever niet binnen onze organisatie, dat is select out. 
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à Het domein van selectie en rekrutering is vaak iets waar wij als bedrijfspsycholoog op worden 
afgerekend want betrouwbaarheid en validiteit worden in de wind geslagen. Instrumenten en 
procedures bij selectiecampagnes moeten betrouwbaar en valide zijn. 

EFFECTIVE R&S 

3 fundamentele kenmerken van een effectieve R&S strategie: 

Ø Evidence-based: onderzoek en empirische evidentie informeert over gehanteerde  procedures 

Ø Systematisch: een logisch proces waarbij beslissingen sequentieel worden genomen en  op 
grond van grondige analyse 

Ø Strategisch: R&S moeten ingebed zitten binnen een ruimer HR-beleid en staan in  functie van 
de strategische behoeften van een organisatie 

1. Evidence-based 

Om het verschil te maken (competitief voordeel) moeten we wetenschappelijke gebaseerde procedures 
gebruiken, en die wetenschappelijke evidentie is heel rijk. Veel onderzoek naar betrouwbaarheid en 
validiteit van selectieprocedures. 

2. Strategisch 

Horizontale integratie: selectieprocedures moeten afgestemd zijn op…? 

VB: in een organisatie alleen maar individuele prestaties belonen is een voorbeeld van slechte 
horizontale integratie binnen een HR bedrijf. 

Verticale integratie: r&s moeten ondersteuningb ieden aan de strategie van de organisatie 

VB: innovatie is cruciaal, dan moet je dit bij de sollicitatie ook gaan bevragen en stimuleren 
(bedrijfsstrategie moet weerspiegeld worden in HR procedures) 

3. Systematisch 

Doel: het reduceren van subjectiviteit; minimaliseren van biases die selecteurs binnen brengen;  vb.: 

• Halo effect: één positief aspect zien en op basis daarvan een volledig positief beeld hebben  van 
een kandidaat 

• Horns effect: één negatief effect zien en... 
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• Similar-to-me (!): zichzelf als “gouden standaard” zien 

• Stereotypering: oordeel op grond van uiterlijke kenmerken, demografische achtergrond,... 

• Self-delusion: overtuiging dat je zelf immuun bent voor deze (en andere) biases 

• Beautyism: “Wat mooi is, is goed”: kandidaten die er mooi uitzien maken veel meer kans om 
aanvaard te worden door organisatie 

à Beoordelaarsfouten, voorbeeld: 

“MILLENIALS ZIJN LUI, VERWEND EN NARCISTISCH, TOCH?” = geen wetenschappelijke evidentie 
hiervoor! 

 

 

 

= systematisch!!!! 

 

 

JOB/FUNCTIE ANALYSE 

“To help us understand what people (will have to) do at work” 

Ø Wat zijn de kenmerken / elementen van de job? 

Ø Welke KSAO’s zijn nodig om die job te kunnen doen? 

• Knowledge (vb. kennis van psychologische instrumenten) 

• Skills (vb. gesprekstechnieken)  

• Abilities (vb. abstract redeneren) 

• Other characteristics (vb. persoonlijkheidskenmerken zoals empathie) 

OEFENING: denk aan een job die je kent (zelf reeds gedaan / ouders /...) 

à Lijst een 5-tal concrete taken op 

à Maak een analyse van vereiste KSAO’s 

Voorbeeld: de vacature gaat over kinderen helpen met een achterstand. Je maakt een analyse op: wat 
is de job? Wat is de functie? En wat zijn de taken? Die moet bijvoorbeeld psychologische instrumenten 
kunnen afnemen, take in gesprekken kunnen afnemen, in een multidisciplinair team kunnen 
functioneren… 
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JOB/FUNCTIE ANALYSE: METHODES 

Werk-georiënteerde methodes: gaat over het inzoomen op het werk zelf en op de taken die iemand 
zal moeten doen binnen een bepaalde functie. 

Ø Vragenlijsten: jobhouders geven aan of zij bepaalde taken moeten doen + frequentie  (vb.: 
Position Analysis Questionnaire; PAQ) 

Ø Observaties / ‘shadowing’: frequentie van taken en gedragingen worden geregistreerd 

Ø Zelf-rappertering / dagboekmethode: jobhouders houden zelf de frequentie van taken bij 

Ø Hiërarchische taak analyse: je begint van een breed idee over de job (brede jobomschrijving) 
zoals een professor die aan onderzoek, onderwijs en dienstverlening moet doen. Dit ga je 
verder uitspitten en zo eindig je met een heel divers en specifieke omschrijving van taken 
binnen een bepaalde positie 

Observaties vs shadowing: 

Observaties: is bijvoorbeeld een bedrijfspsycholoog die op de dienst rondloopt en effectief gaat noteren 
wat iemand moet doen in die functie/dienst en aan de hand van een groepering clusters maakt van 
taken die centraal staan in die bepaalde positie. 

Shadowing: gaat over het intensief schaduwen en volgen, maar ook systematisch noteren wat die 
persoon allemaal doet. 

Voorbeeld Hiërarchische taakanalyse: 

 

Werker-georiënteerde methodes: rechtstreeks kijken naar eigenschappen van mensen die belangrijk 
zijn binnen een bepaalde positie. 

Ø Kritische incidenten interview: zicht krijgen op gedragingen die bijzonder effectief of  
ineffectief zijn 

Ø Repertory grid: zicht krijgen op de persoonlijke kenmerken die effectieve werknemers  
verschillend maken van ineffectieve (“Noem twee effectieve en één ineffectieve  medewerker 
en beschrijf wat hen verschillend maakt”). 
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Kritische incidenten: je kan aan een klinisch psycholoog vragen die werkt met kinderen met 
gedragsproblemen ‘geef een voorbeeld van een situatie waar je denkt dat je goed hebt gehandeld en 
welke eigenschappen je hiervoor nodig had’. Dit gaat dan over positieve kritische incidenten. Je kan ook 
negatieve kritische incidenten bevragen zoals waar ze hebben gefaald en welke kenmerken als persoon 
daarvoor hebben gezorgd. 

Resultaat: job omschrijving (en vacaturetekst); “Competentie-profiel” (taakomschrijving is het 
uiteindelijke doel) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REKRUTERING 

Ø Doel R&S: meest geschikte mensen ‘vissen’ uit de poel van potentiële  kandidaten 

Ø Uitdagingen (rekrutering): 

• Zorgen dat er vis in de poel zit 

• Keuze van het juiste ‘aas’ 

Ø Dilemma: ‘aantrekkelijke job’ versus ‘realistic job preview’ 

Ø Internet en sociale media als manier om jobs ‘aan de man’ te brengen  (steeds meer 
alternatief voor kranten...) 

Ø Onderzoek wijst op belang van ‘word-of-mouth’ invloeden (positief én negatief) (Van Hoye & 
Lievens, 2009) 

Vissen moet je de juiste aas aanbieden om ze te kunnen vangen, de aas moet aantrekkelijk zijn. Dit is 
ook zo bij een jobadverdentie! Het is belangrijk dat je aan de ene kant het aas aantrekkelijk presenteert, 
maar het mag ook geen valse aantrekking zijn (het moet representatief blijven). Dus je moet het 
voldoende aantrekkelijk voorstellen, maar het moet een realistische afspiegeling zijn van het 
takenpakket anders vergroot je de kans dat mensen snel gaan opgeven. Bij een mismatch tussen 
verwachtingen en wat ze aangeboden krijgen is er een grotere kans op drop out. 

Sociale media heeft een grote impact op het succes van rekrutering, heel veel mensen vinden een job 
via mond aan mond reclame: als werknemers positief zijn over hun organisatie en dit dan zo 
doorvertellen, maar als werknemers negatief zijn over hun organisatie kan dit een negatief effect 
hebben op het succes van rekrutering! 
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SELECTIE 

Fundamenten van een goede selectie: Betrouwbaarheid en Validiteit 

Ø Betrouwbaarheid: 

• Interne consistentie (vb. vragenlijst): stel we nemen een persoonlijkheidsvragenlijst af 
in het kader van selectie met tien items die de trek E meten, dan is het belangrijk dat 
die tien items goed samenhangen en hetzelfde construct meten. 

• Inter-beoordelaars overeenkomst!: stel dat we in het kader van selectie twee 
kandidaten en we laten die een rollenspel doen, is het meestal de gewoonte dat er 
twee of drie assessoren op kijken. Die assessoren moeten dan overeenkomen in hun 
beoordeling. 

Ø Validiteit: 

• Face validity: ziet het assessment er geschikt uit volgens kandidaten? 

• Content validity: ziet het assessment er geschikt uit volgens job experten? 

• Convergent validity: is er een correlatie met andere, gerelateerde assessments? 

• Divergent validity: is er geen correlatie met andere, ongerelateerde assessments? 

• Construct validity: gebaseerd op bovenstaande (indicatoren): meten we het construct 
dat we  beogen te meten? 

Convergent: samenhang van assessment’s die bedoelen hetzelfde te meten. Vb.: 
persoonlijkheidsvragenlijst afnemen die peilt naar E en tegelijkertijd kan je dit ook toetsen aan de hand 
van een oefening en kijken wie daar het voortouw neemt. Op die manier kan je aantonen of de 
resultaten op de vragenlijst overeenkomen met de oefening want ze pogen hetzelfde te meten. Bij 
divergent mogen ze slechts weinig overeenkomst vertonen. 

Fundamenten van een goede selectie: Betrouwbaarheid en Validiteit 

Ø Validiteit: 

• Criterium validiteit!! Is er een significante correlatie met job prestatie of een andere  
relevante, werkgerelateerde uitkomstmaat? Kan concurrent of predictief zijn. (testen 
die het toekomstig werkgedrag kunnen voorspellen) 

Uitdaging 1: het “criterium probleem” (goede, betrouwbare criteriummaten ontbreken  vaak) 

Uitdaging 2: “range restrictie”: geen info over de job prestaties van kandidaten die laag  scoorden op 
het assessment en aldus niet werden weerhouden 

Criteriumprobleem: 

Je gebruikt een cognitieve vaardigheidstest, om de test te valideren kijk je na zes maanden of de scores 
gecorreleerd zijn met prestatiescores van de aangeworven sollicitant. We verwachten dat hogere scores 
op de test ook betere jobprestatiescores zullen hebben zes maanden na aanwerving, maar vaak is er 
het criteriumprobleem: het is moeilijk om prestaties van mensen in kaart te brengen. We kunnen dit 
wel vragen aan een bovengeschikte, maar het is moeilijk om een nuttige prestatie-uitkomst te hebben 
om procedures te valideren. Een makkelijkere context is de verkoopcontext waarbij je objectief kan 
vaststellen hoeveel een verkoper heeft verkocht. 



 82 

Range restrictie: stel dat we op grond van scores beslissen om iemand aan te werven al dan niet, eindig 
je met een populatie die beperkt is. Mensen die lager scoorden, heb je niet binnen je organisatie gehaalt 
en dus kan je ook niet nagaan wat prestatie is van mensen die lager scoorden. Het is dus altijd een heel 
beperkte populatie naar waar we onderzoek kunnen doen. (namelijk degene die we aangeworven 
hebben). 

SCIENCE-PRACTITIONER GAP 

Hoe het praktijkveld overtuigen van belang van betrouwbaarheid/validiteit? 

à Verduidelijk het onderscheid tussen beide 

 

 

 

 

 

Stel we willen E meten bij mensen (=roos) en we hebben allerlei instrumenten om die trek te meten 
(=pijlen), maar elk van die pijlen zitten vrij dicht bij elkaar (betrouwbaarheid groot want gelijke 
richting) maar geen enkele pijl wijst naar een precieze eigenschap (verkeerde richting) 

Hoe het praktijkveld overtuigen van belang van betrouwbaarheid/validiteit? 

à Druk het uit in geld: Return on investment (ROI) / “utility analysis”. 

Wat levert het dan op voor een organisatie om 
betrouwbare en valide instrumenten te 
gebruiken? (in termen van winst) 

Idee is dat je efficiënt kan gaan schatten hoeveel 
het oplevert in termen van euro om een heel 
valide instrument te gebruiken. Je kan kijken 
hoeveel het kost voor een organisatie om 
iemand aan te werven die niet goed presteert 
en dan opnieuw te moeten ontslaan enz… 

 

 

Uitdaging: betrouwbaarheid en validiteit in tijden van digitale selectie-  methodes (AI, social media 
scraping, gamification,...) 

Vb.: google vision – lijkt vaak wetenschappelijk, maar er is weinig evidentie voor de betrouwbaarheid 
en validiteit ervan 
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SELECTIE: EEN OVERZICHT VAN METHODES 

CV’s / applicatieformulieren / Biodata 

Zie filmpje dia 24 

Let op bij CV-screening! 

“Overall, the present findings suggest that the types of  prehire experience measures organizations 
currently use  to screen job applicants generally are poor predictors of  future performance and 
turnover. We therefore caution  organizations from selecting employees based on such  measures 
unless more positive evidence emerges.” 

 

 

 

We moeten screening hebben, maar onderzoek toont aan dat die niet valide en betrouwbaar zijn. 
Voorbeeld: een aantal jaren werkervaring ‘wij vragen iemand met minstens tien jaar werkervaring’ is 
voor een stuk problematisch omdat het aantal jaren werkervaring geen goede voorspeller is voor 
toekomstige prestaties. 

Psychometrische proeven: maximum versus typical performance 

Ø Maximum performance: ability testing: 

• Hoge criterium validiteit! 

• Gemodereerd door job complexiteit 

• Gemedieerd door “leren” 

• Ability assessment meest relevant wanneer jobs complex zijn en leren een must is! 

• Potentieel nadeel: “adverse impact” (predictieve validiteit is lager voor bepaalde 
etnische groepen) 

Ø Typical performance: personality testing: 

• Goed geconstrueerde tests zeer bruikbaar (betrouwbaar, valide) 

• Slechte tests; waardeloos en zelfs schadelijk (vb. reputatie) 

• Big Five / Big Six; domeinen en facetten 

• Hogan & Holland (2003): predictieve validiteit van Big Five verhoogt substantieel 
wanneer deze  worden ‘gematched’ aan job vereisten (vb.: extraversie in jobs waar 
mensen solitair kantoorwerk  doen? 

à Principe van ‘trait-activation’ (Tett & Burnett, 2003) 

Bij maximal performance testen wordt de validiteit gemodereerd door jobcomplexiteit. Het is dus meer 
valide voor jobs die heel complex zijn. Daarnaast is er een mediatie-effect door leervermogen. Nadeel: 
een aantal intelligentietesten houden mogelijkheid in dat je systematisch lagere scores gaat toekennen 
aan bepaalde groepen (man/vrouw). 
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Typical performance brengt de context in rekening bij resultaten van een persoonlijkheidsvragenlijst. 
Als sociale vaardigheden belangrijk zijn binnen een job dan moet je kijken naar instrumenten die sociale 
eigenschappen in kaart brengt. 

Sociale wenselijkheid / faking in persoonlijkheidstesting 

Ø Is sociale wenselijkheid / ‘impression management’ wel (altijd) negatief? Onduidelijk  effect op 
criteriumvaliditeit van tests 

Ø Base-rate van faking in selectie is vrij laag + via normering worden bepaalde problemen  
opgevangen 

Ø Manieren om faking te reduceren  (vb.: forced-choice) 

 

 

 

 

 

Als instrumenten ‘gefaked’ worden zien we uit onderzoek dat het faken relatief weinig voorkomt, zeker 
in een selectie context omdat ze schrik hebben om zich extreem goed te gaan voorstellen. Als ze dit 
doen beschikken we over methoden om dit te controleren. Dit komt in relaiteit niet heel vaak voor.  

Forced choice doet de kans verkleinen dat mensen zich systematisch positief kunnen voorstellen. 

Situational judgement tests 

 

 

 

 

 

 

 

Het principe hier is dat we mensen geen vragenlijst aanbieden, maar hypotethische situaties geven die 
zich in de job zouden kunnen voordoen. We vragen hun reactie ‘wat zou jouw respons zijn op deze 
situatie?’ of ‘wat is volgens jou het juiste om te doen?’ 

Voordelen: onderzoek toont aan dat dit positief wordt onthaald door sollicitanten (facce validity) omdat 
ze dit relevant vinden. Het heeft ook veel criteriumvalidteit:als mensen hier goed op presteren, is de 
kans groot dat ze het later ook goed zullen doen in hun job. 
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Ø Sollicitanten krijgen een hypothetische werksituatie en moeten ofwel aangeven (a) wat  ze 
denken dat het gepaste gedrag is (b) hoe ze zich zelf zouden gedragen in deze  situatie 

• Betrouwbaar 

• Goede criterium validiteit 

• Doorgaans ook goede face-validiteit en positieve ‘applicant reactions’ 

Selectie Interview 

Ø Eén van de meest gehanteerde selectietechnieken 

Ø Waardevol (criteriumvaliditeit), mits goed uitgevoerd (gestructureerd vs ongestructureerd) 

Ø Gestructureerd (0.56) versus ongestructureerd (0.20) (Salgado, 1999) 

Ø Structuur inbouwen: 

• Gestandaardiseerde vragen (inhoud, maar ook volgorde): kandidaten vergelijken 

• Gestandaardiseerde evaluatieprocedures (vb. rating scales om antwoorden te ‘scoren’ 
per  competentie) 

• Meerdere interviewers (en dus beoordelaars); belangrijk voor betrouwbaarheid 

• Vorm kan gedragsgericht, competentiegericht, of situationeel zijn 

• ‘past-oriented’ vragen hebben hogere criteriumvaliditeit in vergelijking met ‘future-
oriented’ (Salgado,  1999) 

Ø Selectie Interview: gedragsgericht 

Beschrijf eens een recent project waarin je binnen een team werkte. Hoe zorgde je ervoor dat 
het team de nodige vooruitgang kon  boeken? Hoe zorgde je ervoor dat alle teamleden hun 
steentje konden bijdragen? 

Ø Selectie Interview: competentiegericht 

Laat ons het eens over de competentie teamwerk hebben. Beschrijf eens een project waarbij de 
deel uitmaakte van een groter team. Wat  was jou rol daarin? Geef eens een voorbeeld van hoe 
jij bijdroeg tot de samenwerking binnen het team? 

Ø Selectie Interview: situationeel 

Stel je eens een situatie voor waarin je in team moet werken aan het design van een nieuw 
product. Hoe zou je ervoor zorgen dat de  samenwerking tussen alle teamleden optimaal is en 
dat het team de nodige resultaten boekt? 

Voorbeeld gedragsgericht: STAR-methodiek: https://www.youtube.com/watch?v=1c5zv_dJIN0 
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Assessment Centres (Acs) 

“a standardized evaluation of behavior based on multiple inputs. Multiple trained observers and 
techniques are used. Judgements  about behaviors are made, in major part, from specifically developed 
assessment simulations. These judgements are pooled in a  meeting among the assessors or by a 
statistical integration process.” 

Gaat over het in kaart brengen van gedrag, NIET persoonlijkheidsaspecten. Multiple inputs: niet één 
oefening, maar verschillende oefeningen om een betrouwbaar beeld te krijgen van hoe iemand zich 
gedraagt in een situatie. Simulations: work samples (jobrelevante situaties geven en kijken hoe mensen 
zich gedragen) Pooled: meerde beoordelaars combinerene/integreren. 

Ø AC design: 

§ Gebaseerd op competentie-model 

§ ‘multi-trait, multi-method’ benadering 

§ Combinatie van verschillende ‘work samples’ 

 

Ø Assessoren en procedures: 

§ Training is cruciaal voor betrouwbaarheid en validiteit (Lievens, 2001); vb.: geven van 
‘prompts’ 

§ ORCE methode: Observe, Recode, Classify, Evaluate = observatie onderscheiden van 
evaluatie, observeren en noteren pas nadien evalueren 

§ Integratie / pooling van diverse ratings (weinig onderzoek) 

Ø Validiteit: 

§ Work samples hebben hoge face validity 

§ Criterium validiteit: moderaat (0.28 – 0.39) 

§ Construct validity soms ter discussie: scores hangen sterker samen binnen oefening dan  
binnen competentie. = “oefening-effect” 

Assessoren zijn selectiepsychologen die kijken hoe een persoon er mee omgaat. Construct validiteit: 
scores op competenties gemeten door verschillende oefeningen is vaak beperkt. Assertiviteit in een 
groepsopdracht en presentatieopdracht, daar zie je een probleem ontstaan: weinig convergente val 
terwijl men wel vaak binnen één oefening hogere correlaties ziet op verschillende competenties. 

  

Competentie Groepsopdracht Postbak Presentatie
Communicatie X X
Planning X X
People Management X X
Beslissen X X
Probleem oplossen X X
Assertiviteit X X
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SELECTIE: WAT WERKT BEST? 

 

Een aantal studies zijn gaan kijken naar een rangschikking van methoden in termen van criterium 
validiteit (later werkgedrag voorspellen). Wat zien we? Helemaal bovenaan staat een cognitieve test in 
combinatie met een gestructureerd interview, als je die twee selectietechnieken gebruik heb je de 
meest predictieve combinatie. Het geeft een goed overzich welke instrumenten werken, welke evidence 
based zijn. 

SELECTIE: WAT MET INTERESSEN? 

 

  

 

Wat je graag doet, doe je goed”?? 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Assessment or Combination Criterium validiteitC

Test of General Cognitive Ability + Structured Interview 0.63 (Schmidt & Hunter, 1998); 0.76 (Schmidt et al., 2016)

Test of General Cognitive Ability + Integrity test 0.63 (Schmidt & Hunter, 1998); 0.78 (Schmidt et al., 2016)

Test of General Cognitive Ability + Work Sample Test 0.63 (Schmidt & Hunter, 1998); 0.65 (Schmidt et al., 2016)

General Cognitive Ability Test 0.51 (Schmidt & Hunter, 1998); 0.50-0.60 (Bertua et al., 2005); 0.65 (Schmidt et al., 2016)

Structured interview 0.56 (Salgado, 1999); 0.44 (McDaniel et al., 1994); 0.58 (Schmidt et al., 2016)

Work Sample Test 0.54 (Schmidt & Hunter, 1998); 0.33 (Roth et al., 2005); 0.33 (Schmidt et al., 2016)

Job tryout procedure 0.44 (Schmidt et al., 2016)

Personality Assessment 0.34-0.43 (Hogan & Holland, 2003); 0.31 (Schmidt & Hunter, 1998); 0.08-0.32 (Schmidt et al., 2016)

Assessment Centres 0.39 (Arthur et al., 2006); 0.28 (Hermelin et al., 2007); 0.36 (Schmidt et al., 2016)

Biodata 0.35 (Schmidt & Hunter, 1998) (Schmidt et al., 2016)

Unstructured interview 0.20 (Salgado, 1999); 0.33 (McDaniel et al., 1994); 0.58 (Schmidt et al., 2016)

Reference Check 0.26 (Schmidt & Hunter, 1998) (Schmidt et al., 2016)

Job Experience 0.18 (Schmidt & Hunter, 1998); 0.16 (Schmidt et al., 2016)

Years of Education 0.10 (Schmidt & Hunter, 1998) (Schmidt et al., 2016)
Graphology (Schmidt & Hunter, 1998) (Schmidt et al., 2016)
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Conclusies: 60 studies, 568 correlaties, > 60 jaar onderzoek: 

• Interesses zijn wel degelijk valide voorspellers van prestaties  
in school én werk! 

• In tegenstelling tot eerdere conclusies: niet verwaarloosbaar! 

• Met name de congruentie tussen P en O zijn van belang! 

 

Wat je graag doet, doe je dus beter! 

 

 

SELECTIE: APPLICANT PERSPECTIVES 

What’s worse is that  some selection  procedures expect  applicants to go through  unnecessary non 
job-  related hurdles before  they get the job. This is  not the Hunger Games!  Applicants are not  meant 
to be tossed  around for your  amusement. 

Wanneer een organisatie ervoor bekend staat selectietechnieken te gbruiken die niet valide zijn, dan 
weten we dat de applicant perspectives negatief zijn end it kan gevolgen hebben voor het imago van 
het bedrijf of zijn of haar producten 

Ø Kandidaten die de selectie positief (negatief) percipiëren, zullen ook de organisatie positief 
(negatief)  percipiëren, en zullen meer (minder) geneigd zijn om de organisatie bij anderen te 
vernoemen als  potentieel interessante werkgever 

Ø Welke selectiemethodes worden als positief geëvalueerd door kandidaten? (Hausknecht et al., 
2004. 
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We zien dat de reacties op work samples in het kader van selectie heel positief kan zijn: als we 
vragen om rollenspelen te spelen aan mensen of groepsopdrachten uit te voeren dan vinden ze dat 
leuk omdat ze het nut er van in zien. Bij een cognitieve test niet, dat zijn gegevens die mensen nie 
zo graag vrijgeven en zich afvragen waarom het relevant is voor hun sollicitatie. 

Raad: soigneer je sollicitanten en richt procedurs op zodat sollicitanten zich goed voelen. 

SELECTIE: FAIRNESS 

Adverse impact 

Ø Wanneer 1 groep systematisch benadeeld wordt als gevolg van het gebruik van een bepaalde 
assessment  techniek 

Ø Indirecte discriminatie 

Ø ‘four-fifths rule’: the proportion of one group ‘passing’ a component of the selection should not 
be less than  four-fifths (80%) of the proportion of another group passing the assessment 

Ø ≠ differentiële validiteit 

 

 

Adverse impact: bedrijven hebben hier vaak schrik voor. We bekijken dit aan de hand van een formule: 
de vier vijfde regel. VB: we bekijken de high rate en we gaan twee high rates met elkaar vergelijken en 
groep met laagst high rate is 49,5 van die 9,7 procent, als die lager is als 80 hebben we een procedure 
die systematisch negatiever zal oordelen voor een specifieke groep van mensen. Het is een vuisregel 
die een indicatie geeft van hoe groot het probleem is. 

  

Groep #kandidaten #aangeworven Hire rate Adverse impact
Autochtoon 72 7 9.7% 49.5% < 80%
Allochtoon 63 3 4.8% YES

Groep #kandidaten #aangeworven Hire rate Adverse impact
Man 84 6 7.1% 91% > 80%
Vrouw 51 4 7.8% NO
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HOOFDSTUK 6: VERDIEPING 

Recruteerders kijken naar je FB profiel en de 
vraag is kunnen we dat doen als werkgever? Is 
er evidentie die ons toelaat om voorspellingen 
te doen via FB over het werkgedrag van 
mensen? 

 

 

 

 

 

Ze doen dit uit het idee wat mensen daar vertellen, 
iets zegt over hoe ze echt zijn (interesses, waarden…) 

 

 

INTRODUCTIE 

Werkgevers: 

¨ If a person runs competitive races, that is valuable information about how ambitious  and 
results-oriented they are 

¨ Applicant posts on social media platforms give employers insight  into their personality 
¨ There is nothing that screams more accurately who you are than a Facebook page 

Bijvoorbeeld: link met persoonlijkheid? (Vb.: Back et al., 2010; Kluemper &  Rosen, 2009): 

Ø Agreeableness / Extraversie: aantal vrienden; commentaren van vrienden;... 

Ø Openheid: creatieve posts;... 

Ø Conscientiousness / Integrity: ongepaste informatie;... 

à Er is een link tussen de presentative op FB en hoe men echt is, MAAR de correlaties zijn zeer klein. 

 

Wettelijk kader / deontologische richtlijnen: 

“The importance of having evidence of criterion-related validity prior to using  tests as a basis for 
personnel decisions.” 

“The primary inference of concern in an employment context is that test  scores predict subsequent 
work behavior.” 
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DOELSTELLINGEN STUDIE 

Ø Wat is de criteriumvaliditeit van beoordelingen gemaakt op grond van  Facebook profielen 
(criterium: job prestaties en turnover)? 

Ø Zijn er systematische verschillen in Facebook beoordelingen tussen  verschillende groepen 
(M/V; Etniciteit)? 

NEE 

METHODE 

Participanten en procedure 

Ø Studenten (N = 416): 

o Online vragenlijst (demografische info; andere voorspellers als Big Five 
persoonlijkheid, CSE) 

o Facebook profielen ter beschikking gesteld 

o 1 jaar later: job reeds vrijwillig verlaten (‘turnover’); turnover intentie 

Ø Professionele rekruteerders (N = 86) 

o Maken potentieel-inschatting van studenten op grond van hun Facebook profielen 

Ø Bovengeschikten van (ex-) studenten (N = 142) 

o Geven beoordelingen van job prestaties van (ex-) studenten 

Men heeft gevraagd aan studenten om hun FB profielen open te zetten. Professionele recruteerders 
gaven hun oordeel over die profielen voor de geschiktheid van een bepaalde job. Ook aan 
bovengeschikten van de ex-studenten zijn ze gaan vragen naar hun jobprestaties. 

Ø Predictoren: 

o Geschiktheid (‘Suitability’): 5 items (vb.: “deze persoon lijkt een geschikte kandidaat 
voor onze  organisatie”) 

o 10 KSOA’s (Knowledge, Skills, Abilities, Other characteristics): 
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Die hebben dan beoordelingen gemaakt van een aantal eigenschappen alleen op basis van die profielen 
en gegroepeerd tot C, cognitieve vaardigheden en contextuele werkaspecten. 

Meetinstrumenten 

Ø Predictoren: 

o Cognitieve vaardigheid: zelfrapportage ACT score 

o Core Self-Evaluations (CSE): 10 items 

o Big Five (ES, E, O, A, C): 50 items (IPIP) 

o Grade Point Average (GPA): zelfrapportage 

Ø Criteria: 

o Supervisor ratings van in-role job performance (3 items) 

o Supervisor ratings van extra-role job performance (3 items) 

o Supervisor rating van overall job performance (1 item) 

o Turnover intentie (5 items): waarschijnlijkheid om job te verlaten 

o Turnover 

Minder relevant, ze hebben persoonlijkheidsmaten afgenomen en gevraagd naar de punten die ze 
hadden doorheen hun opleiding en aan supervisors gevraagd bovenstaande dingen te beoordelen. 

RESULTATEN 

Criteriumvaliditeit van beoordelingen op grond van Facebook profielen 

Ø Beoordeling van ‘Geschiktheid’: niet gerelateerd aan criteria 

Ø Globale KSOA beoordeling: niet gerelateerd aan criteria 

Ø Enkel KSAO-facet ‘Consciëntieusheid’: negatief gerelateerd aan extra-rol performance  en aan 
overall performance 

o Merk op: dit is consciëntieusheid op grond van Facebook beoordelingen; niet zelf-
rapportage! 

Ø Incrementele validiteit: In geen enkel geval verklaarden Facebook beoordelingen  
incrementele validiteit (in performance) bovenop de andere predictoren (Big Five, CSE,  
intelligentie,...) 

GEEN criteriumvaliditeit. Recruteerders hebben inschattingen gemaakt, maar voorspellen op geen 
enkele manier het gedrag van iemand in een bepaalde job. 
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Sub groep verschillen in Facebook beoordelingen 

Ø Geschiktheid: beoordeling voor vrouwen significant hoger dan die voor mannen 

Ø KSAO: idem; vooral gedreven door hogere score op aspect ‘consciëntieusheid’  
(maturiteit/integriteit) 

Ø Geschiktheid: blanken significant hogere beoordelingen dan ‘Black’ en ‘Hispanic’ 

Ø KSAO: ook een aantal verschillen tussen etniciteit voor cognitieve en contextuele factor 

CONCLUSIES 

Ø “Lower social media assessments for racio-ethnic minorities could lead to a serious  problem 
because once an adverse impact is established, organizations often must  provide evidence of 
criterion-related validity. If there is no evidence of validity (as was the  case in the current 
study), organizations may be less able to defend use of the  procedure against claims of 
adverse impact.” 

Ø “We strongly encourage organizations to refrain from using social media (e.g.,  Facebook) and 
other Internet information (e.g., Google searches) until methods for  collecting and evaluating 
such information are shown to be reliable and valid.” 
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HOOFDSTUK 7: LEARNING, TRAINING & DEVELOPMENT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pragmatische ingesteldheid van de bedrijfspsychologie: houdt zich bezig met vragen en problemen die 
in de praktijk hot topic zijn of waar veel organisaties dag in dag uit bij betrokken zijn. Training is een 
voorbeeld van die pragmatische ingesteldheid 

¨ Life long employability: er is veel te doen over de vraag “hoe lang moeten we werken”, een 
gevolg hiervan is dat werknemers meer en meer verplicht of gevraagd zullen worden zich bij te 
scholen (vb. proffen moeten dit doen omdat de statistische technieken om de x aantal tijd 
veranderen) 

¨ A ‘VUCA’ world:  acroniem dat men gebruikt om te verwijzen naar de arbeidsmarkt die heel 
onzeker, complex en ambigue is: veel verandering en veel onzekerheid van de arbeidsmarkt en 
samenleving in zijn totaliteit. (vb. robotisering: doorgedreven mate van technologie op 
arbeidsmarkt, gevolg: op termijn zullen jobs vervangen worden door robots) 

 

HR: er is een beweging opgestaan die men 
‘Strategisch HRD’ noemt. HR development: het is 
niet alleen van belang dat we goede mensen 
aanwerven (competitief voordeel – goede 
mensen zorgen ervoor dat we beter zijn als onze 
concurrenten) maar ook moeten we mensen 
voldoende begeleiden/ontwikkelen en opleiden. 

Argument: we lopen een groot risico dat mensen 
snel een organisatie verlaten door de bewegende 
arbeidsmarkt, dus is het dan niet gek dat we veel 
investeren in die begeleiding? Het antwoord is 
wat als we niet investeren in hen? En ze blijven 
dan toch bij ons? Dan is dat veel erger! Want dan 
zitten we met werknemers die niet mee zijn met 
nieuwe ontwikkelingen en dus zijn we verplicht 
om daarin te investeren.  
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à Resultaten HR Barometerstudie Hudson / Vlerick Business School 

Het is verstandig om jezelf te specialiseren in het terrein van ontwikkelen. We zien dat alles wat te 
maken heeft met training en ontwikkeling of zelfs specifiek leadership development, een zeer hoge 
prioriteit heeft voor bedrijven de dag van vandaag. Er is veel vraag naar vb. goed geschoolde pedagogen 
die kennis hebben over training en ontwikkelen, en hoe ze dit kunnen aanpakken. 

Specifiek voorbeeld van training gaat over leiderschapsontwikkeling: recente studies tonen aan dat 1/3 
niet tevreden is over leidinggevenden en er zijn veel programma’s die specifiek gericht zijn op trainen 
van leidinggevenden. 

“Ontwikkelen is het nieuwe selecteren”: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Selectie en recrutering is wel belangrijk, maar wat echt telt is dat trainen en ontwikkelen: we zitten met 
een krappe arbeidsmarkt waardoor er meer vraag is naar personeel. Hierdoor hebben we niet veel kans 
om goed te selecteren maar gewoonweg werknemers te aanvaarden die zich aanbieden en daarmee 
aan de slag gaan (op maat maken eens ze aan de slag gaan). 
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LEARNING AND DEVELOPMENT CIRCLE 

Training-cyclus: 

 

Als we aan training en ontwikkeling denken moeten we nagaan: wat zijn de noden? Dit is een multilevel-
construct: eerst op niveau van teams, individuele jobs en individuele werknemers dan training doen – 
ontwikkelen – implementeren en evalueren. Bliksemschicht: hier loopt het meestal fout binnen 
organisaties: trainingen worden veel uitgevoerd maar niet of nauwelijks geëvalueerd. Wat men van die 
trainingen meeneemt in realiteit of op de werkvloer is bijna nihil, men doet er niet veel mee. Hieronder 
bespreken we elk deeltje van de cyclus. 

LEARNING NEEDS ASSESSMENT (1) 

Identificeer waar L&D interventies nodig/gewenst zijn binnen organisaties. 

D. Organizational needs and analysis 

Ø Er moet voldoende steun zijn vanuit de organisatie, vnml. Vanuit management 

Ø Het moet passen binnen een ondersteunende cultuur (vb. ‘performance versus learning-
oriented’) 

Ø Kan ook ingegeven zijn / ondersteund worden door economische context (vb. toenemende 
robotisering) 

B. Job and position analysis 

Ø Zicht krijgen op de taken, rollen, verantwoordelijkheden in verschillende posities 

Ø Binnen teams: zicht krijgen op de verdeling van bepaalde rollen 

C. Taak, KSAO en competentie-analyse 

Ø Per taak zicht krijgen op vereiste Knowledge, Skills, Abilities en Other competencies 

D. Person analysis 

Ø Identificeren van mogelijke ‘gaps’ tussen de KSAO-vereisten van een positie en het aanwezige 
KSAO-profiel van een werknemer 

  



 97 

A: soms heb je management met leidinggevenden die trainingen tijdsverlies vinden, want wat doen 
mensen met die training? Probeer als organisatie een training te steunen. Daarnaast moet je de 
leercultuur aanvaarden 

B: we hebben hiervoor functie analyse en job analyse technieken gezien die ons zicht geven op waaruit 
de job bestaat. VB taak data analyse, hier zie je vaak skills gap’s, technieken zijn verouderd en dwingen 
ertoe om nieuwe zaken te leren. 

C: welke kennis een vaardigheden hebben mensen nodig? 

D:  taak analyse matchen aan persoon analyse en kijken waar de gap’s zich bevinden. 

L&D INTERVENTIES (2) 

Grote variëteit aan trainingsvormen binnen L&D: 

1. Lecture/lezing 

+ Overbrengen van een relatief grote hoeveelheid info op beperkte tijd 

- Indien slecht gebracht: saai, wat leren ondermijnt 

2. Lezing en discussie 

+ Niet alleen info opdoen, maar ook kritisch leren verwerken 

- Beperkt tot kleinere groepen 

3. Demonstratie: ‘live’ een bepaalde procedure of vaardigheid tonen 

+ Meer ‘voeling krijgen’ voor het type gedrag dat nodig/gewenst is 

- Minder effectief voor zeer complexe taken/vaardigheden en extra opvolging is nodig 

4. Simulaties 

+ Zowel voor het ontwikkelen van vaardigheden als van cognitieve strategieën (vb. business game) 

5. Rollenspel 

+ Vooral voor het inoefenen van interpersoonlijke situaties 

6. Development centres 

+ holistische benadering 

7. Case studies 

+ vragen actieve (diepere?) verwerking van het aangereikte materiaal 

+ praktische relevantie van leerstof wordt duidelijk 

8. On-job training 

+ vb.: stages 

+ realiteitsgehalte; holistisch 
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9. Coaching 

+ één-op-één relatie tussen coach en participant (vb. leidinggevende) 

+ gefocust en intensief traject 

10. Mentoring 

+ lange-termijn relatie met meer ervaren collega 

+ KSAOs, maar ook (vooral) heersende normen en waarden 

11. E-learning 

+ kosten-besparend en efficiënt 

Via een lezing iets leren, daar passen we slechts een heel beperkt stuk van toe op de werkvloer. Andere 
methoden zijn meer geschikt. Een demonstratie kan gaan over bijvoorbeeld tijdens de lessen anatomie 
een dissectie demonstreren. Simulaties worden heel vaak gebruikt voor piloten op te leiden, ook voor 
managers heb je simulaties om zelf een start up op te richten waarbij je personeelsbeleid moet opzetten 
en productie beslissingen moet nemen. Verder zijn er nog rollenspelen, het combineren van 
rollenspelen is een development centre waarbij je groepen van mensen laat ontwikkelen, bij voorkeur 
een constructieve feedbackrapport. Case studies gaan over vb. één bedrijf bezoeken, daar een analyse 
maken van het selectie beleid. On job training is het meedraaien gedurende weken om bepaalde taken 
onder de knie te krijgen. Coaching is een intensieve één op één interventie waarbij vaak een 
leidinggevende gecoacht word rond competenties. Mentroing is verwant aan coaching, maar het gaat 
niet over één specifieke vaardigheid te trainen, maar meer over het installeren van een ondersteunende 
relatie tussen de ervaren en minder ervaren werknemer, dit gaat ook over de waarden doorgeven aan 
nieuwe werknemers. Tot slot is E-learning vrij efficiënt. 

Team- and organization-level learning: 

12. ‘secondment’ / detachering 

+ kan zowel binnen de organisatie als erbuiten (partner organisatie) 

+ doel: nieuwe inzichten naar het bestaande team brengen 

13. Job rotatie 

+ binnen een organisatie verschillende diensten van binnenuit leren kennen 

14. Competitor and client placement 

+ om de business vanuit een ander/extern perspectief te leren kennen 

15. Team training 

+ zinvol wanneer teamleden sterk moeten samenwerken om een taak rond te krijgen 

16. Networking aanmoedigen 

+ doel: kennisdelen faciliteren; ‘cross-fertilization’ 

17. Communities of practice 

vb. netwerk van leidinggevenden die regelmatig samenkomen,... 
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Secondment gaat over een werknemer gedurende een bepaalde periode overplaatsen in een ander 
departement om daar het reilen en zeilen te leren kennen. Op die manier ziet men elkaar ook minder 
als een concurrent. Job rotatie kunnen we mooi illustreren bij Colruyt, als je management ambities hebt 
daar, moet je eerst eens verschillende posities innemen (vb. kassa). Competitor and client placement is 
vbv werknemers bij klanten plaatsen om een beter begrip te krijgen wat de klanten willen en zo 
proberen de eigen activiteiten af te stemmen. Team training is training op het niveau van het hele team, 
vooral bij werkzaamheden waar teamwork heel belangrijk is. Networking aanmoedigen wordt vaak 
gebruikt om mensen aan te moedigen in het leggen van contacten binnen en buiten de organisatie. Tot 
slot gaat communities of pratice over mensen van hetzelfde beroep die elkaar vaak opzoeken op 
regelmatige basis en samenkomen om casussen uit te wisselen en zo te leren van elkaar. 

TRAINING EVALUATIE (3) 

Wanneer is training geslaagd? 

Vaak gaan organisaties weinig tijd besteden aan het goed in kaart brengen van de gevolgen van een 
training, waarom wordt evaluatie an training vaak achterwege gelaten? 

- Bedrijven vinden het moeilijk om dat aan te pakken (welke instrumenten gebruiken?) 

- Het management is bang om aan te tonen dat een training niet werkt, want dit is heel 
confronterend. 

TRAINING EVALUATIE: CRITERIA 

Kirkpatrick (1976): 

Ø Reacties: “Vond u deze training interessant / leerrijk / ...?” 

Ø Leren: Is er een toename van kennis / vaardigheden (vb. zoals gemeten via een test)? 

Ø Gedrag: Resulteert dit leren ook in een verandering in gedrag op het werk; is er training 
transfer? 

Ø Resultaten: Resulteert deze verandering in gedrag ook in betere uitkomsten op team- of  
organisatieniveau? 

Kirkpatrick maakte een onderscheid tussen criteria van trainingeffecten op verschillende gebieden (zie 
boven). Reacties bevragen op het einde van een training gebeurt vaak door door met smileys op een 
formulier aan te duiden wat je er van vond. Dit zijn beperkte vragen want het gaat meer over wat ze 
eruit geleerd hebben. Toename van kennis is wel een indicatie van leren, dit kan je objectief vaststellen. 
Gedrag gaat dan over het feit dat je wel kennis kan hebben bijgebracht, maar gaan ze deze ook 
toepassen/gebruiken in hun job? Vaak zien we weinig transfer. Resultaten gaan over het effect van 
training op organisatieniveau (vb. winstcijfers of het aantal ziektedagen). 

Alternatieve modellen: 

- Gagne en collega’s (1992) 

- Kraiger en collega’s (1993 

à Deze hebben relatief beperkte impact op zowel onderzoek als praktijk, dit moeten we dus ook niet 
echt kennen. 



 100 

TRAINING EVALUATIE (3) 

Hoe onderzoek je of een training effect heeft gehad? 

Vb.1: een verkoop directeur beslist om het verkoop team een training te laten volgen om de  prestaties 
te verbeteren. Hoe kan de directeur deze training evalueren? 

Je kan kijken of de verkoopcijfers zijn gestegen, en niet alleen door te kijken naar mensen die de training 
hebben gevolgd, maar ook bij mensen die deze niet hebben gevolgd. Het is belangrijk om een 
controlegroep te hebben want de stijging kan ook nog andere redenen hebben (vb. door 
reclamecampagnes). Dit is een makkelijke situatie om een training te evalueren omdat je objectieve 
cijfers hebt. 

Vb.2: een universiteit richt een training in om startende PhD supervisors de mogelijkheid te geven 
zichzelf te ontwikkelen op leiderschapsvaardigheden. Hoe kan de universiteit deze training evalueren? 

Vragenlijsten voor het volgen van de training en na het volgen van de training (maar heeft ook zijn 
beperkingen). Om zo een design tot in de puntjes uit te werken zul je ook met blinde beoordelaars 
moeten werken (studenten die niet weten of iemand een training heeft gevolgd). 

TRAINING EVALUATIE: DESIGNS 

1. Pre post: verandering bekijken - Controle groep vs trainingsgroep 

2. Meestal in praktijk quasi experimenteel design gebruikt = Training groep vs controle. Geen pre 
metingen: alleen vragenlijsten afnemen na volgen van training, dat is al veel informatie maar je kan 
niet zien of er verandering is doorheen de tijd 

3. TSD: één groep (trainingsgroep) reeks van pre metingen geven, vanaf vijf maanden voor training 
bevragen over gedrag (voordeel je kan spontane fluctuaties in gedrag opvangen) en nadien ook een 
reeks post metingen doen 
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TRAINING SUCCES (4) 

 

Hoofdeffect: als je persoonlijkheidskenmerken hebt die ervoor zorgen dat je makkelijk of minder 
makkelijk kan leren. 

Interactie effect: bepaalde vormen van training zijn meer of minder geschikt voor bepaalde personen 
met een bepaalde persoonlijkheid. 

 

A. Vaardigheden en cognities 

Ø Hogere GMA à sneller en meer informatie verwerken 

Ø Lagere GMA à meer nood aan structuur in training interventies 

Ø Metacognitieve vaardigheid: nadenken over / monitoren van het leerproces 

Ø Lagere metacognitie à meer nood aan begeleiding bij reflectie tijdens training 

B. Persoonlijkheid: 4 van de 5 trekken positief gerelateerd aan ‘training success’ (Barrick & Mount,  
1991) 

Ø Consciëntieusheid: mechanisme: ambitieuze doelen én persistentie 

Ø Openheid: staan meer open voor nieuwe ideeën 

Ø Extraversie: vooral door de sociale component die vaak aan training is verbonden?? 

Ø Emotionele stabiliteit: vooral lage score op angst lijkt verklarende factor 

C. Goal orientation: Performance Goal (PGO) en Learning Goal (Dweck, 1986) 

Ø Geen tegengestelden op 1 onderliggende dimensie! (Van de Walle, 1997) 

Ø Zowel trait als state aspecten (dus ook voor een stuk veranderbaar) 

Ø LGO positief gerelateerd aan “leren” en job prestaties (Payne et al., 2007) 
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A: cognitieve vaardigheden: mensen die slimmer zijn leren makkelijker (hoofdeffect). à Dus probeer 
rekening te houden met het intelligentieniveau van de populatie die je traint, want hoe lager het IQ, 
hoe meer structuur er nodig is. Metacognitieve vaardigheden: in welke mate zijn mensen in staat om 
na te denken over het leerproces? 

B: persoonlijkheid speelt een rol, vier van de vijf zijn rechtstreeks gerelateerd aan hoe mensen in staat 
zijn om hetgeen wat ze hebben geleerd in de training toe te passen in de werkcontext. ES: mensen die 
hoog scoren op angst functioneren moeilijker in een training. 

C: onderzoek toont aan dat mensen niet noodzakelijk het ene zijn of het andere (PGO of LG) maar je 
beide kan zijn, dus je kan laag scoren op beide. MAAR leeroriëntatie is op zich wel beter, die doen het 
ook beter in opleidingen en trainingen. Je kan dit zien als een trek (trait) die ervoor zorgt dat mensen 
doorgaans heel erg hoog scoren. Er is ook een state component: fluctuaties zijn mogelijk (ene dag gaat 
slechter als andere en ben je meer prestatie georiënteerd). De state component geeft aan dat je mensen 
dus ook warm kan maken voor een training die eraan komt, als je LO aanwakker zijn mensen effectiever 
tijdens een trainingscontext. 

TRAINING TRANSFER (5) 

“They are generally very useful, and during the course there is time to  learn and reflect, but when we 
return to work it is too easy to slip back into the established ways of doing things.” 

Schatting van het percentage van een training dat effectief  toegepast wordt op het werk: 

10% (Fitzpatrick, 2001) = maar 1/10 wat je ziet tijdens de cursus gaan mensen gebruiken in een 
werkcontext 

Factoren die training transfer kunnen bevorderen: 

Ø Een duidelijke ‘intention to transfer’ (motivationeel) = een uitgesproken motivatie, een 
training organiseren en mensen hiervoor verplichten om deel te nemen is dus niet goed 

Ø Training moet als nuttig en relevant worden gepercipieerd (je kan praktijkvoorbeelden geven) 

Ø In de werkcontext moet een ‘opportunity to perform’ zijn = je moet tijd en middelen vrij 
maken, mensen meoten kans hebben om het geleerde te kunnen toepassen binnen hun job. 
De nodige condities moeten aanwezig zijn, hoe langer het duurt, hoe kleiner kans dat je het 
nog zal toepassen 

Ø Deze ‘opportunities’ komen best relatief snel na het volgen van de training 

Ø Steun van bovengeschikten, collega’s... à maak er een gedeelde verantwoordelijkheid van 
(moedig elkaar aan en spreek af met collega’s om het geleerde toe te passen) 
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HOOFDSTUK 7: VERDIEPING 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coaching is wel iets waar een organisatie veel geld en middelen aan besteden, dus is het cruciaal om de 
test te doen of coaching effectief is of niet. 

Hier gaat de verdieping over: 
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INLEIDING 

Onderzoeksvraag: 

“Is workplace coaching effective in terms of delivering individual learning and development, and 
improvements in performance and results for organizations?” 

Coaching? 

1-op-1 L&D (Learning & Development) interventie die gebruik maakt van een doel-gerichte relatie 
waarin samenwerking en reflectie centraal staan en die moet leiden tot het bereiken van professionele 
resultaten die gewaardeerd worden door de coachee. 

Kernelementen: 

1. Tot stand brengen en onderhouden van een ‘helpende relatie’ tussen coach en coachee 

2. Waarin persoonlijke ontwikkelingsdoelen expliciet worden gespecifieerd 

3. Waarvan de realisatie verloopt via een proces dat gefocust is op inter- en intra-persoonlijke 
issues (inter – hoe coach omgaat met leidinggevenden, klanten, intra – inzoomen op één 
persoon zijn of haar mentale processen) 

4. Dat gericht is op groei van de coachee door hem/haar de nodige 
tools/vaardigheden/opportuniteiten aan te bieden die nodig zijn om  zichzelf te ontwikkelen 
en meer effectief te maken 

Coaching is niet hetzelfde als… 

≠ mentoring (langetermijn; loopbaanontwikkeling en netwerking) 

≠ peer coaching (twee-richting): twee collega’s die elkaar ondersteunen 

≠ supervisor coaching (machtsrelatie): leidinggevende neemt rol als coach over, gericht op performance 
managament 

Het gaat niet over eenmalige interventie. Er wordt aan behoefte analyse gedaan op individueel niveau: 
‘coaching zal gaan over het aanleren van gespreksvaardigheden’, waarom moeten we die doelstellingen 
expliciet maken bij aanvang van coaching? Hoe scherper de doelstellingen, hoe duidelijker we 
interventies kunnen evalueren. 

Coaching effectiveness? 

Gebaseerd op bestaande (theoretische) modellen (Kirkpatrick, 1967; Kraiger et al., 1993) 

 

 

 

Criterium domein Beschrijving Meetmethode
Affectief Attitudes en motivationele uitkomsten  

(vb.: self-efficacy, welzijn, tevredenheid)
Zelfrapportering (vragenlijst)

Cognitief Declaratieve kennis; procedurele kennis; cognitieve strategieën  
(vb.: problem-solving)

Kennis testen

Vaardigheid Aanleren en beter beheersen van nieuwe vaardigheden  
(vb.: leiderschap, technische vaardigheden, competenties)

Gedragsobservaties op het werk (Vb.:  
multisource feedback vragenlijst)

Resultaten Prestaties van individu, team, organisatie Financiële resultaten, objectieve resultaten,  
productiviteit
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Ø Zowel within-subject als between-subject designs: Verschillen tussen personen of binnen 
personen time series design gaat over verschillen binnen een persoon. Experimentele zijn 
between designs. Bij experimentele kan je wel via beiden bekijken: vergelijking tussen training 
en controle of binnen een controle groep of training groep kijken. Within effecten zijn 
doorgaans kleiner. 

Of coaching effectief is, kijken we naar… 

¨ Effectieve uitkomsten 
¨ Cognitieve uitkomsten: meer kennis? 
¨ Vaardigheid uitkomsten 
¨ Resultaten: heeft coaching gezorgd voor meer winst? 

 

Moderatoren van coaching effectiveness? 

Ø Multisource feedback (MSF): kan helpen om zelf-inzicht te vergroten en reflectie te bevorderen 

à verwachting: coaching mét MSF heeft hogere effectiviteit dan coaching zonder MSF 

Ø Coaching delivery format: face-to-face versus e-coaching (videofoon, telefoon, internet,...) 

à verwachting: face-to-face heeft hogere effectiviteit dan blended vormen van coaching 

Ø Internal vs. external coach: een externe coach kan meer geloofwaardigheid hebben; grotere 
garantie op  vertrouwelijkheid;... 

à verwachting: coaching door externe coach heeft hogere effectiviteit dan door interne coach 

Ø Timing/schema: Hoe lang moet coaching duren? Hoeveel sessies moeten plaatsvinden? 

à verwachting: geen a priori verwachting 

 

MSF: vaak gaat men in kader van coaching van leidinggevenden hiervan gebruik maken, we willen zicht 
krijgen op zijn functioneren, we vragen zelfbeschrijving maar vragen ook aan ondergeschikten hoe zij 
hun baas zouden beschrijven => verschillende groepen bevragen. 

CDF: ga je coaching individueel uitvoeren of vormen van E coaching gebruiken? heb je echt menselijk 
contact nodig om coaching effectief te maken of kan het ook virtueel? 

Extern vs intern: is effectieve coach iemand die intern in ons bedrijf zit of coaching outsources? een 
hypothese kan zijn dat externe coach meer onafhankelijkheid en bijgevolg meer geloofwaardigheid 
heeft. 

Timing schema: kunnen we op zes maanden tijd al resultaten boeken? 
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METHODE 

Meta-analyse 

Ø 17 primaire studies 

Ø 2,267 participanten 

Ø Opmerkingen bij beschikbare outcomes: 

• Geen studies waarin de uitkomst “cognitief” is (alleen affectieve outcomes zijn 
opgenomen binnen de studie) 

• Voor de uitkomst “resultaat”: enkel op individueel niveau (productiviteit); dus niet 
team of organisatie 

RESULTATEN 

Criterium effecten coaching 

Ø Positief effect op elk van de outcomes 

Ø Sterkste effect: ‘individual results’ (dus individuele productiviteit) 

Moderatoren 

Ø Within- versus between subject design: geen significant verschil 

Ø Multisource feedback: sterker effect indien coaching zonder MSF 

Ø Face-to-face versus blended: format heeft geen significant effect 

Ø Interne versus externe coach: sterkere effecten wanneer intern 

Ø Schema: duurtijd van coaching noch aantal sessies heeft significant effect op effectiviteit van 
coaching 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

à Coaching heeft positief effect op elk van opgenomen outcomes 
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Het kan helpen om resultaten te boeken en attitudes te beïnvloeden, het sterkste op individuele 
productiviteit, maar veel moderatoren: 

- Het design, manier om naar effectiviteit te kijken: geen significant verschil gevonden 

- MSF: tegenstrijdig met wat je verwacht werd gevonden dat coaching interventies met MSF 
minder effectief waren in vgl waar niet werd gebruikt (mss omdat het te complex is) 

- Format geen significant effect: coaching even effectief voor face to face of blended (face to 
face + digitale vormen) 

- Sterkere effecten intern (verklaring: interne coaches meer zicht op interne bedrijfsprocessen) 

- Schema: geen effect 

Geen duidelijke resultaten kwamen naar voor hoe lang het moet duren of aantal sessies die nodig zijn. 

BESPREKING 

Criterium effecten van coaching 

Ø Effect groottes in lijn met grootte van effecten van andere interventies (vb.: managerial 
training) 

Ø Grootste effect op niveau van individuele (‘objectieve’) resultaten suggereert substantiële 
‘Return of Investment’ 

Ø Geen verschil tussen face-to-face en blended à suggereert dat optimalisatie en tijdswinst 
mogelijk is via alternatieve formats 

Ø Geen effect van tijdsduur/aantal sessies: suggereert dat ook korte coaching van nut is (maar 
bijkomend onderzoek nodig; afhankelijk  van type ontwikkelingsvraag?) 

Ø Gagere effectiviteit wanneer coaching in combinatie met multisource feedback à wordt 
aandacht afgeleid door complexiteit van  boodschap? 

Ø Hogere effectiviteit wanneer coach ‘intern’ is (meer voeling met bvb org.cultuur?) à 
implicaties voor outsourcing / consulting? 

LEERDOELEN 

Na het studeren van deze les: 

Ø Heb je inzicht in de relevantie van L&D in de hedendaagse arbeidsmarkt. 

Ø Ken je de drie centrale elementen van de ‘training cycle’. 

Ø Ken je de voornaamste types van L&D interventies en hun voor- en nadelen. 

Ø Heb je inzicht in de designs om de effectiviteit van trainingen te evalueren. 

Ø Heb je kennis van de factoren die het succes van L&D interventies kunnen beïnvloeden. 

Ø Ken je de resultaten van het meta-analytische onderzoek naar de effectiviteit van  coaching als 
L&D interventie. 
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HOOFDSTUK 8: PRESTATIE METING EN MANAGEMENT 

Je kan dit beschouwen als de hoeksteen van bedrijfspsychologie en HR beleid van veel organisaties. 
Waarover gaat het? Bijvoorbeeld bij selectie hebben we gezegd is dat we voor bepaalde jobs iemand 
willen selecteren waarvan de kans hoog is dat die goed zal functioneren en presteren. 

Interventies evalueren is ook belangrijk, waarbij je kijkt of mensen die je hebt aangeworven of die ook 
goed presteren, interventies zijn dus gekoppeld aan andere interventies. 

idee van prestatiemanagement en prestatiemeting is iets wat tegenwoordig in de media, maar ook in 
bedrijven zelf een hot topic is.  

Voorbeeld: men gaat afgelopen maanden kritiek uitoefenen op de traditionele praktijken zoals het 
jaarlijks functioneringsgesprek. Mensen worden dan in het najaar gevraagd om op gesprek te gaan met 
de leidinggevende om te praten over de gang van zaken en over hun functioneren binnen de organisatie. 
Dit is onder druk komen te staan want er was veel kritiek: de haalbaarheid en het nut werden in vraag 
gesteld, is één feedback gesprek wel voldoende om prestaties te managen en is het wel wenselijk? 
Volgens een studie zou het zijn dat die gesprekken heel veel tijdsinvestering is, terwijl volgens ander 
onderzoek het zo zou zijn dat die gesprekken weinig effect hebben op prestaties en welbevinden. 

à Veel tijd moeite + return investment lijkt klein 

Andere onderzoekers zeggen, het is misschien niet ideaal, maar uit onderzoek blijkt dat organisaties die 
dit niet meer doen, er daar bijzonder een drop is in de productiviteit. Dus het helemaal elimineren is 
misschien ook niet verstandig. 

PERFORMANCE MANAGEMENT? 

Ø Het meten / in kaart brengen van prestaties 

Ø Het verbeteren / ontwikkelen van prestaties 

 

Zicht krijgen op prestaties en functioneren van werknemers in organisaties, en zo kan je interventies 
opzetten. 

OEFENING: HET IN KAART BRENGEN VAN PRESTATIES 

We praten makkelijk over prestaties en functioneren van individuen, maar het prestatiedomein is iets 
heel complex. Als je nadenkt over bepaalde functies zoals een klinisch psycholoog in een ziekenhuis of 
een agent..dat zijn verschillende beroepen. Wat doen als oefening?  

Denk na wat is ‘goed functioneren’ in elk van die beroepen? als je een functioneringsgesprek wil 
opzetten, welke criteria bepalen dan of iemand het goed doet in zijn of haar job? je komt tot de 
vaststelling dat voor die verschillende beroepen er sterk verschillende criteria zijn. 

VB een klinisch psycholoog: mate waarin ze in staat zijn gedragsverandering bewerk te stellen bij 
cliënten, maar bij klusjes man verwachten we dit niet. 
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Beroeps-overschrijdende criteria: 

VB Klinisch Psycholoog: op respectvolle manier communiceren in praktijk, maar dit is ook van 
toepassing bij een agent. 

à Illustreert dat er naast beroep specifieke criteria er ook criteria zijn die beroepen overschrijdend 
zijn. 

HET METEN VAN JOB PRESTATIES 

“the criterion problem” 

Vb.: Wanneer is iemand een goed leider? 

à Dit is heel moeilijk, we spreken over het criteriumprobleem: vaak is het zo dat als we als 
bedrijfspsycholoog in staat zijn om interventies te bedenken, maar het is niet eenvoudig om de 
effectiviteit te toetsen omdat het criterium niet duidelijk is. 

Vb.: managers gaan als leidinggevenden aan de slag, maar het criterium bij een ledinggevende is heel 
vaag: wat is een goede leidinggevende? => criterium probleem! 

Voor een aantal beroepen kan je dat probleem oplossen door te kijken naar objectieve indicatoren: 

Objectieve indicatoren: Vb.: 

Ø Verkoopcijfers 

Ø ‘Service duration’: hoeveelheid tijd die men effectief aan dienstverlening besteed (vb. 
gesprekstijd van een  psycholoog; interviewtijd van een bedrijfspsycholoog; gesprekstijd van 
een medewerker in call center;...) 

Ø ‘Utilization’: het aantal ‘on-job’ uren van een medewerker (vb. consultants) – wil niet zeggen 
dat je veel gedaan krijgt 

Ø Resultaten: objectief gemeten; niet afhankelijk van de perceptie van een beoordelaar (vb. als 
prof kan je kijken naar het aantal gepubliceerde artikelen, de kwaliteit gaat dan over de 
wetenschappelijke impact ervan) 

Ø Het aantal geproduceerde eenheden (vooral in productie-omgevingen) 

Ø Kwaliteit: objectief gemeten (vb. aantal fouten in individuele productie) 

Ø ... 

Beperkingen: 

¨ Geven geen inzicht in waarom mensen (niet) goed presteren (gedrag) 

¨ Houden vaak geen rekening met context factoren (vb. corona: in bepaalde groepen is het nu 
niet eenvoudig om productief te zijn) – als je enkel afgaat op vorige indicatoren riskeer je de 
context uit het oog te verliezen 
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Brilljant jerks: a high performer with a bad attitude 

Waarom presteren mensen goed of slecht? 

Je kan bijvoorbeeld veel resultaten bereiken 
(hoge productiviteit), maar hoe komt dat? 
Misschien omdat ze juist meer egoïstisch zijn en 
dat wil je ook niet als organisatie want dat zijn 
geen goede teamplayers. Dus dat is de briljant 
Jerk: ze zijn heel productief maar dit kan ten 
koste gaan van andere presaties zoals het 
presteren in teamverband). 

 

 

JOB PRESTATIES EN GEDRAG 

Binnen de bedrijfspsychologie gaat men 
het prestatiedomein vaak gaan opdelen 
in deelaspecten. Naast de 
taakprestaties kijken we ook naar meer 
contextuele prestaties. Organisational 
citizien behvior (goede burger zijn van 
een organisatie). Adaptieve 
performance (je moet voldoende 
wendbaar zijn, aanpassen aan nieuwe 
omstandigheden). CWB gaat over 
counter productive work behavior. 

 

MODELLEN VAN JOB PRESTATIES 

Taak prestatie: hoe goed doe je de taken waar je specifiek voor bent aangeworven? 

Ø Activiteiten die bijdragen tot de ‘technische kern’ van de organisatie 

Ø Activiteiten die een directe impact hebben op de prestaties van de organisatie 

Ø Opgesplitst in kwantiteit en kwaliteit van het werk (vb. hoeveel kranen kan iemand maken op 
een dag vs. hoe snel gaan de nieuwe kranen terug kapot) 

à Dit zijn objectieve indicatoren van taakprestatie.   
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Organizational citizenship behavior (OCB) 

Ø ‘extra-rol gedrag’: alle gedragingen die breder zijn dan alleen maar goed functioneren binnen 
jouw eigen rol 

Ø ‘contextual performance’ (Borman & Motowidlo, 1993) 

Ø Verschillende taxonomieën: 

Ø OCB-I versus OCB-O (Williams & Anderson, 1991) 

Ø 3 subdimensies van Coleman en Borman (2000): 

Ø Personal support (anderen helpen, ondersteunen, faciliteren,...) 

Ø Organizational support (loyaal zijn, een goede ‘vertegenwoordiger’ zijn, de 
missie uitdragen,...) 

Ø Conscientious initiative (volhardend zijn, ‘to go the extra mile’): je bent bereid 
om een stapje verder te gaan en meer inzet te leveren 

OCB-I = burgerschap tonen ten aanzien van  van andere individuen (vb. ten opzichte van de 
leidinggevende) VB. Als je collega ziek is ga je dan taken overnemen? 

OCB-O = burgerschap tonen ten aanzien van de organisatie als geheel. VB. Spreek je goed over jouw 
organisatie? Ben je een goede vertegenwoordiger? 

 

 

Items van een vragenlijst die bedoelt is om OCB te meten. Je hoeft deze items niet te kenne, maar het 
helpt om voeling te krijgen met het type gedragingen waarover men het heeft. 

item OCB-dimensie?
1. Ik help anderen die een zware werklasthebben
2. Ik beschouw mezelf als één van de meest plichtsbewuste werknemers binnen mijn organisatie
3. Ik moet steeds aangemoedigd worden om mijn werk te doen(-)
4. Ik probeer te vermijden dat ik problemen creëer voor medewerkers
5. Ik hou me op de hoogte van veranderingen in de organisatie
6. Ik ben altijd bereid om degene die rondom mij werken te helpen
7. Ik geloof dat je steeds je best moet doen voor een eerlijk loon
8. Ik verspil veel tijd door te klagen over onbelangrijke zaken (-)
9. Ik hou rekening met de gevolgen van mijn daden voor diegenen met wie ik samenwerk
10. Ik neem vrijwillig deel aan vergaderingen die belangrijk geacht worden
11. Ik help andere werknemers die afwezig zijngeweest
12. Gemiddeld genomen ben ik minder afwezig dan mijncollega’s

item OCB-dimensie?
13. Ik heb de neiging om van een mug een olifant te maken (-)
14. Ik schaad de rechten van andere werknemers niet
15. Ik neem taken op mij die niet verplicht zijn, maar het imago van de organisatie verbeteren
16. Ik ben altijd gewillig om andere werknemers die werkgerelateerde problemen hebben tehelpen
17. Ik neem geen extra pauzes
18. Ik focus me altijd op wat verkeerd loopt, in plaats van op het positieve (-)
19. Ik onderneem stappen om problemen met andere werknemers te voorkomen
20. Ik zorg dat ik op de hoogte ben van aankondigingen, memo’s,...in mijn organisatie
21. Ik help nieuwe werknemers zich te oriënteren, zelfs als dit niet van mij verwacht wordt
22. Ik werk volgens de regels en voorschriften van mijn bedrijf, zelfs als niemand er op toeziet
23. Ik ben nooit akkoord met wat mijn organisatie doet (-)
24. Ik hou rekening met de manier waarop mijn gedrag de job van andere mensen beïnvloedt
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OCB 

 

De laatste jaren is er in de literatuur 
vrij veel onderzoek ontstaan naar de 
betekenis en rol van OCB en 
resultaten die wijzen op het belang 
ervan. Je zou kunnen redeneren dat 
het voor een organisatie de 
individuele resultaten zijn die tellen 
(enge benadering). Maar extra rol 
gedragingen blijken ook heel 
belangrijk te zijn voor het 
functioneren binnen een organisatie. 

 

 

 

 

 

 

Hier zien we de correlaties tussen verschillend easpecten van performance. OCB-I en OCB-O hebben 
een correlatie van 0, 56, dat betekent dat de twee constructen samenhangen met elkaar: mensen die 
het ene meer stellen zullen ook het andere meer stellen en omgekeerd). De correlatie is niet 1, dus 
empirisch verschillen ze nog wel van elkaar wat wil zeggen dat er dus mensen zijn die vooral in het 
persoonlijke investeren en minder in het orgisationele of omgekeerd. 

Effects of OCB relative to task performance: 

 We zien ook correlaties tussen beiden OCB en task 
performance, wat wil zeggen dat extra rol gedrag en in 
rol gedrag correleren. Mensen die binnen hun rol goed 
presteren, zullen extra rol gedrag ook meer 
onderhouden. Opnieuw is de correlatie niet 1 maar rond 
de .40 wat wel duidt op een empirisch verband. 

 

Ø OCB en taak prestatie verklaren elk unieke variantie in job prestatie 

Ø OCBI en OCBO verklaren elk unieke variantie in job prestatie 

Ø De effecten van OCBO (op job prestatie) zijn sterker dan die van OCBI 
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Wat is relatie tussen de verschillende vormen van prestaties enerzijds, en anderzijds overall job 
performance ratings? Vb. aan een grote groep van leidinggevenden gevraagd beoordelingen te geven 
over de prestaties van hun werknemers (= overall job performance) 

Deze brede maat is positief gecorreleerd aan task performance als ook aan OCB (beide). Dus bepaalde 
indicatoren worden gevormd door pure taks performance of OCB. M.a.w. mensen die gedrag 
beoordelen binnen organisaties zijn gevoelig voor beiden. 

Zijn de effecten van OCB spurieus? 

 

 

 

 

 

à Ook wanneer job satisfaction in rekening wordt gebracht, blijft OCB een significante voorspeller  van 
turnover. 

Onderzoek toonde ook aan dat OCB gerelateerd is aan de intentie die werknemers hebben om een 
organisatie te verlaten: negatieve correlatie. Mensen die veel OCB stellen zijn minder geneigd om de 
organisatie te verlaten, maar is de correlatie een spurieuze correlatie? Een valse? Want misschien speelt 
een derde variabele mee? Idee is dat OCB en turn over intention gerelateerd zijn aan jobsatisfactie en 
daardoor het verband kan worden verklaard. Onderzoek spreekt dit tegen want als je controleert voor 
jobsatisfactie zie je nog steeds de correlatie optreden. Natuurlijk is het wel zo dat als je meer tevreden 
bent je minder turn over hebt maar het is geen verklaring. 

 

 

 

 

 

 

Relatie OCB en organisation level outome: uitkomsten van de organisatie als geheel. Er is een positieve 
correlatie! Het stellen van OCB bij werknemers is niet alleen goed voor werknemers zelf maar ook voor 
de organisatie als geheel. Dit onderzoek biedt evidentie voor het feit dat werkgevers er rekening mee 
zullen houden. Als werknemers zijn we niet meer alleen tevreden dat werknemers hun taak of job goed 
doen, maar ze nemen ook extra rol gedrag mee in overweging als ze hun werknemers beoordelen. 
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COUNTERPRODUCTIVE WORK BEHAVIOR (CWB) 

CWB = Gedragingen die destructief zijn voor een organisatie als geheel of voor individuen binnen een 
organisatie, het kan gaan over pestgedrag of verbaal geweld maar het kan ook subtieler zoals heel de 
tijd op FB zitten tijdens de werkuren en zo gedrag stellen dat organisatie als geheel schade toebrengt. 

= Behaviors that are damaging to other individuals, to productivity and to the organization as a whole 

Verschillende vormen van dat gedrag (Viswesvaran & Ones, 2000): 

Ø ‘Property damage’ (inclusief diefstal en misbruik van resources) of het beschadigen van 
goederen/eigendommen van de organisatie 

Ø ‘Substance abuse at work’ gaat bijvoorbeeld over onder invloed van drugs naar het werk 
komen 

Ø ‘Violence’ (inclusief pesten op het werk) gaat over geweld 

Ø ‘Lateness, absenteeism, social loafing and turnover’ (social loafing: in team lever je weinig 
input en surf je mee op het gedrag van jouw collega’s) 

 

Grafiek komt uit onderzoek waarin gekeken werd naar associatie tussen OCB en CWB. Je zou 
verwachten dat werknemers met veel OCB minder geneigd zulen zijn CWB te stellen en omgekeerd, dat 
klopt ook. De correlatie is -.32 (opnieuw geen correlatie van -1, dus het is niet zo dat het uiteinden van 
een continuüm zijn). 

ADAPTIVE PERFORMANCE 

Laatste categorie van job performance is adaptive performance. Dat idee van aanpassingsvermogen is 
de laatste jaren frequent in de media gekomen ‘werknemers moeten zich snel aanpassen aan nieuwe 
technologieën’ maar al sinds jaren 2000 is er aandacht voor die adaptive performance. Pulakos sprak al 
over prestatiedomeinen als manier waarmee mensen kunnen omgaan met onzekere situaties binnen 
een organisatie. Idee bestaat al lang. 

  



 115 

COMPETENTIE BENADERINGEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zijn moeilijk te definiëren, maar iedereen heeft er al over gehoord. Het managen en meten of selecteren 
op grond van competenties. We zien het competentiemodel van de Federale overheid hierboven.  

Men denkt na over wat de belangrijkste prestatiedomeinen zijn binnen de job of organisatie als geheel. 
Binnen de federale overheid is men gekomen tot vijf heel generieke domeinen van competenties. 
Binnen die prestatidomeinen maakt men een oplijsting van nog meer specifieke competenties. Het gaat 
over combinaties van kennis en vaardigheden. 

Wat? 

“The combined knowledge, skills, abilities and other characteristics that underlie effective performance, 
and are observable, measurable, and distinguish superior from average performance.” 

à Belangrijk in het kader van “horizontale integratie van HRM processen” (vb.: selectie, ontwikkeling,  
performance management,...) 

à Laat ook toe om per competentie verschillende beheersingsniveaus te formuleren (zie voorbeeld Box 
7.3  of 8.3) 

Waarom nog zo populair? Er zijn een aantal redenen:  

Het is makkelijker om horizontale integratie van HR processen te verwezenlijken want je probeert om 
HR praktijken zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen.  

VB selectie/ontwikkeling en performance management. Definiëren van die competenties helpt om die 
drie groed op elkaar af te stemmen. Je voorziet tools/systemen waarond je verschillende aspecten van 
HR kan gaan integreren. Als je het goed doet heb je verschillende beheersingsniveau’s (0: geen 
competenties tot 10: competentie is maximaal aanwezig), dit kan helpen om prestaties in kaart te 
brengen en verder te ontwikkelen.  
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‘The great eight’: universal competencies that apply across all jobs or within a specific kind of job  
(Bartram, 2005) 

 

Dit is een empirische poging geweest om de veelheid aan competentiesmodellen te gaan reduceren. 
Men heeft op grond van analyse de grootste gemene deler van alle competenties die er zijn gemaakt. 
Uiteraard zijn er veel meer maar deze zijn vrij wel voor elke organisatie relevant. 

HET METEN VAN PRESTATIES: ‘PERFORMANCE APPRAISALS’ 

1. Survey items and rating scales 

Ø Meest eenvoudige manier om prestaties te beoordelen 

Ø Meest valide manier? 

 

Je moet ook beslissingen maken over het in kaart brengen van prestaties in realiteit. De eerste manier 
zijn gestandardiseerde instrumenten zoals vragenlijsten. Deze methodiek van surveys kan je ook in deze 
context toepassen: bijvoorbeeld op grond van een competentiemodel items aanbieden + rating scale 
waarbij je elke werknemer gaat beoordelen en een score geeft op dit soort items. Dit wordt vaak 
gebruikt, maar is het valide? 

We weten uit onderzoek dat er bedreigingen zijn voor de validiteit van dit soort tools, maar het is niet 
altijd makkelijk om deze items te beoordelen want vaak zijn mensen weinig gemotiveerd om hier 
accuraat op te antwoorden of treedt er bias op. Een mogelijke bias is de central tendency bias waarbij 
mensen vooral de uiteinden van een schaal vermijden omdat ze onzeker zijn en moeite hebben met het 
aanduiden van extreme opties. 

Ø Manieren om het gebruik van ‘rating scales’ te verbeteren: 

1. Training: Vb.: raters bewust maken van hun eigen biases 

2. Forced distributions: om te vermijden dat iedereen een ‘4’ of ‘5’ op 5 krijgt 

  

Leading and Deciding Creating and Conceptualizing
Supporting and Cooperating Organizing and Executing
Interacting and Presenting Adapting and Coping
Analyzing and Interpreting Enterprising and Performing
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Als je hiervan gebruik wil maken, moet je beoordelaars een training geven en aanleren om om te gaan 
met die rating scales om er zeker van te zijn dat ze bepaalde items op een adequate manier gaan 
interpreteren. 

Een tweede oplossing om de validiteit te verhogen is door gebruik 
te maken van forced distributions waarbij je mensen gaat 
verplichten om selectiever te zijn in hun beoordelingen. Hier 
staan we niet toe dat mensen hun beoordelingen in 80 procent 
van de gevallen situeert in de categorie van ¾, maar dat ze een 
soort verdeling moeten volgen. Tien procent moet in de categorie 
excellent/poor vallen en 40 procent mag maar in average enz.. we 
leggen de verdeling als het ware op. Dus als een leidinggevende 
tien mensen moet beoordelen dan moet één van de tien 
beoordeelt worden als excellent. 

John Francis "Jack" Welch Jr. (born November  19, 1935) is an American business executive,  author, 
and chemical engineer. He was chairman  and CEO of General Electric between 1981 and  2001. During 
his tenure at GE, the company's  value rose 4,000%. 

The ‘Vitality Curve’: 

For decades, General Electric practiced (and proselytized)  a rigid system, championed by then-CEO Jack 
Welch, of  ranking employees. Formally known as the "vitality curve” but frequently called "rank and 
yank," the system hinged  on the annual performance review, and boiled the  employees' performance 
down to a number on which they  were judged and ranked against peers. A bottom percentage (10 
percent in GE's case) of underperformers  were then fired. 

De uitvinder van die forced distribution hanteerde een methode waarbij hij aan een leidinggevende 
vroeg deze FD te hanteren waarbij tien procent dus heel negatief moest zijn. In zijn systeem werden die 
mensen dan ook onmiddellijk ontslaan = “ranck and janck” (je maakt een ranschikking en de slechts 
presterende werden ontslagen). 

Er valt veel te zeggen over die FD, recent onderzoek toont aan dat de 
onderliggende gedachte aan die FD fout is want dat is de gedachte dat 
prestaties binnen een organisatie normaal verdeeld zijn. We zien 
eigenlijk dit soort curve (zie hiernaast – the power law distribution) 
waarbij de meesten weinig uitblinken of presteren, en dus gemiddeld 
presteren. Slechts een kleine groep presteert excellent. Het idee klopt 
dus niet! 

Zo is er een grote groep van werknemers die weinig publiceren, een grote groep die relatief gemiddeld 
presteren of publiceren, maar een kleine minderheid die excelleert. Idee normaalcurve klopt niet. 
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Ø Manieren om het gebruik van ‘rating scales’ te verbeteren: 

1. Training: Vb.: raters bewust maken van hun eigen biases 

2. Forced distributions: om te vermijden dat iedereen een ‘4’ of ‘5’ op 5 krijgt 

3. Multiple raters: bijvoorbeeld in het kader van leiderschap 

 

Multiple raters: het is niet zo dat er maar één 
leidinggevende is die alle beoordelingen geeft, maar 
ook door klanten of collega’s van die persoon, idee is 
gebaseerd op de stelling dat: 

- je meer beoordelaars nodig hebt om 
betrouwbaar oordeel te krijgen 

- je hebt verschillende perspectieven nodig om 
hollistisch zicht te krijgen op presteren, en perspectief 
bovengeschikte is maar één perspectief 

 

Ø Manieren om het gebruik van ‘rating scales’ te verbeteren: 

1. Training: Vb.: raters bewust maken van hun eigen biases 

2. Forced distributions: om te vermijden dat iedereen een ‘4’ of ‘5’ op 5 krijgt 

3. Multiple raters: bijvoorbeeld in het kader van leiderschap 

4. Behaviorally Anchored Rating Scales (BARS) 

 

Beoordelen op een schaal van 1 tot 7 maar op elke schaalanker zeggen wat het betekent om 
bijvoorbeeld een zeven te halen. Die bars maken duidelijk aan beoordelaars wat de betekenis is van 
verschillende schalen. 
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2. Results-based appraisal 

Ø Prestatiemeting gebaseerd op resultaten die behaald worden eerder dan op gedrag dat wordt 
gesteld 

Ø Hoeksteen van ‘Management by Objectives’ (MBO) 

Ø Beperkingen: 

§ percepties van fairness: contextuele factoren kunnen grote impact hebben op 
resultaten 

3. Competency-based appraisal 

Ø Competenties en hun definities worden gebruikt als hoeksteen bij prestatie-meting 

Ø Vaak in combinatie met surveys en BARS 

Ø Voordeel: prestatiemeting die ook input geeft voor ontwikkelingsdoeleinden (cf. horizontale 
integratie HRM 

Je kijkt niet naar gedragingen onderliggend aan prestaties (vb. luisteren naar collega’s), maar gaat meer 
kijken naar output (concrete resultaten). Het zijn dit soort pure resultaat gebaseerde output waarbij 
men verwijst naar MBO, soms doen organisaties puur aan MBO (men zegt aan groep verkopers, het 
maakt niet uit hoe je het doet maar einde van maand moet omzet met vijf procent gestegen zijn) en zo 
word je dan geëvalueerd. 

HOT TOPIC (zie Box 7.9 of 8.9): Hoe betrouwbaar zijn prestatiemetingen in organisaties? 

à Verschillende indicatoren, elk met hun sterktes en beperkingen 

a) Inter-beoordelaars betrouwbaarheid 

Ø Viswesvaran et al. (1996): overeenkomst tussen beoordelaars ook deels afhankelijk van aard 
van de competentie: “some  performance dimensions are more visible than others” 

Ø Verschillende groepen van raters kunnen ook een verschillende perceptie hebben van 
eenzelfde competentie 

b) Interne consistentie (Cronbach alpha) 

Ø Doorgaans hoger dan inter-beoordelaarsbetrouwbaarheid 

Ø Halo effect? 

Ø Bovengeschikte doorgaans beter in staat om onderscheid te maken tussen verschillende 
aspecten van performance in vergelijking  met collega’s (peers) 

c) Stabiliteit over tijd heen = test hertest betrouwbaarheid 

Ø VRAAG: is performance wel stabiel? Is afhankelijk van het type job waarin mensen zitten! 

Ø Sturman et al. (2005): op lange termijn (>1jr) daalt betrouwbaarheid substantieel à ‘In order 
to be considered reliable, assessments  of employee performance should be conducted 
regularly’ 
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Inter-beoordelaars betrouwbaarheid: bij multi raters kijken naar de overeenkomsten tussen 
beoordelaars, maar sommige competenties zijn meer zichtbaar als andere, een lagere overeenkomst is 
niet persé nadelig (het is perfect mogelijk dat beoordeling door leidinggevenden anders is dan die door 
ondergschikten door een verschillend referentiekader). 

Interne consistentie: items onderling correleren bij het meten van bijvoorbeeld dezelfde competentie 
(lage ic is niet persé nadelig, als we construct willen meten, willen we dimensie voldoende breed meten, 
dus we kunnen vier items nemen die heel goed op elkaar lijken, dan is het niet moeilijk om hoge ic te 
bekomen, maar we willen het breed meten, dus daarom hoeft een lage ic niet noodzakelijk 
problematisch te zijn). 

Stabiliteit: stel dat je vier van je medewerkers moet beoordelen vandaag en binnen twee weken 
opnieuw, kan je zeggen dat als jobprestatie stabiel is, zouden correlaties tussen metingen hoog moeten 
zijn. Maar is afhankelijk van het type job. Als je voldoende betrouwbaarheid wil over iemand zijn 
jobprestaties, moet je een inspanning doen om de prestaties meermaals per jaar te meten. Je moet 
herhaalde metingen hebben om een betrouwbaar beeld te krijgen. Trade off: je wil voldoende 
betrouwbaarheid en meetmomenten maar langs andere kant kan je die metingen ook niet elke week 
organiseren want dan gaan mensen het niet meer serieus nemen. Je moet een evenwicht vinden. 

PERFORMANCE FEEDBACK 

Je moet beoordeelden ook feedback geven over hun prestaties, dat is een uitdaging! Uit onderzoek 
blijkt dat het geven van feedback geen evidentie is, het is zeer moeilijk. Zeker ontwikkelingsgerichte 
feedback. 

“giving feedback poorly can be worse than giving no feedback at all’ 

 

 

 

Dit is één van meest geciteerde studies in de Bedrijfspsychologie.. Het is een meta analyse van de 
effectiviteit van feedback interventies. Als we iemand feedback geven wat is dan het effect? 
prestatieverbetering? of vermindering?  

Conclusie is belangrijk: in 1/3 van de gevallen leidt het geven van feedback op individueel niveau tot het 
verbeteren van prestaties. Maar in 1/3 leidt het tot een 0 effect (geen gevolgen) en 1/3 leidt het geven 
van feedback tot een daling in prestaties. Is belangrijk om over na te denken!!! 

Dit wijst erop dat feedback die op een slechte manier gegeven wordt erger kan zijn dan gewoonweg 
geen feedback te geven. Als je geen ervaring hebt in het geven van feedback is het verstandiger om het 
niet te doen. 

Op grond van onderzoek is men gekomen tot een checklist van feedback. (zie volgende pagina) 
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Effectieve feedback is: 

Ø Tijdig: volgt vrij snel op gebeurtenis waarin prestatie werd gevraagd 

Ø Frequent: dus geen ‘annual performance review’ (= eenmalige verplichte feedback per jaar) 

Ø Specifiek: concrete voorbeelden van gedrag of outcomes 

Ø Verifieerbaar: dus niet op basis van een ‘indruk’ of ‘gerucht’ (gebruik concrete voorbeelden) 

Ø Privé: op een gepaste tijd en plaats; in vertrouwen (feedback geven is vaak een gevoelige 
aangelegenheid, sommige hebben het moeilijker om feedback te ontvangen) 

Ø Gebaseerd op het identificeren van patronen van gedrag; niet zozeer  individuele 
(eenmalige?) fouten 

Multisource feedback: prestaties niet beoordelen door één enkele bron, maar door verschillende 
bronnen bij het geven van feedback 

Ø De directe leidinggevende ziet maar een beperkt deel van gedrag (bvb.: niet hoe iemand  
omgaat met collega’s) 

Ø Conway & Huffcutt (1997): ‘self-other agreement’ doorgaans lager dan ‘other-other 
agreement’; mensen  kunnen ofwel te hard ofwel te zacht zijn voor zichzelf (obv hun 
persoonlijkheid) 

Ø Heel populair in praktijk (nu wel dalend) 

Ø Tijds- en arbeidsintensief in organisaties à effectieve interventie? 

Individuele feedback geven is risicovol omdat het in 1/3 van de gevallen negatieve gevolgen kan hebben. 
Multisource feedback is wel nog moeilijker want de kans is groter dat het een complexe boodschap 
wordt. 

Multisource feedback (Smither et al., 2005): zijn gaan kijken naar de prestaties na het geven van 
multisource feedback 

Ø Op basis van 24 longitudinale studies 

Ø Nemen beoordelingen van ondergeschikten (‘direct reports’), collega’s (‘peers’), 
bovengeschikten (‘supervisors’) en/of  zelfbeoordelingen toe na 360gr feedback? 

Ø Performance improvement is globaal genomen klein! 

Ø ‘Direct reports’ vertonen grootste toename (als je het aan ondergeschikten vraagt) 

Ø Belangrijke ‘randvoorwaarden’: meeste kans op verbetering wanneer: 

o Feedback duidelijk maakt dat verandering noodzakelijk is (omgeving is 
ontwikkelingsgericht, niet competitief) 

o Ontvangers een positieve feedback oriëntatie hebben  

o Ontvangers zelf de noodzaak van verandering inzien 

o Ontvangers positief reageren op feedback 

o Ontvangers ervan overtuigd zijn dat verandering mogelijk is 
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o Ontvangers gepaste doelen stellen om verandering mogelijk te maken 

o Ontvangers gepaste acties ondernemen om vaardigheden bij te stellen 

We zien zelfs dat na die multi rater feedback, 
personen een daling vertonen in hun prestatie. 
Als feedback ontvanger krijg je dus een heel 
complexe boodschap. De reden waarom men 
binnen veel organisaties weigerachtig staat 
tegenover die feedbakc is omdat het veel tijd en 
moeite kost en de effecitiviteit zeer 
teleurstellend is (relatief beperkte stijging). 

Er komt feedback vanuit meerdere observatoren en dat leidt tot reacties die vaak affectief (negatief of 
positief) kunnen zijn. Het is belangrijk dat reacties vertaald worden in doelen! Wanneer je affectieve 
reactie niet kan vertalen in een concrete doelstellingen waarmee mensen aan slag kunnen heb je geen 
effectiviteit van feedback. Maar ook organisatie moeten het mogelijk maken (zorgen voor nodige 
condities) dat ontwikkeling mogelijk is, ondersteunen, tijd en middelen vrijmaken en die acties kunnen 
dan leiden tot prestatieverbetering. => 360 graden feedback 

LEERDOELEN 

Na het studeren van deze les: 

Ø Heb je inzicht in de complexiteit van het meten van job prestaties. 

Ø Ken je de belangrijkste elementen van job prestaties en weet je hoe deze aan mekaar  zijn 
gerelateerd. 

Ø Ken je de belangrijkste methodes van ‘performance appraisal’ en kan je deze kritisch  
evalueren. 

Ø Heb je zicht op effectieve en minder effectieve manieren om feedback te geven omtrent  
prestaties. 

Ø Begrijp je de complexiteit van multisource feedback. 

 



 123 

HOOFDSTUK 9: LOOPBANEN & LOOPBAANMANAGEMENT 

 

 

 

 

 

 

Careers in the past….      Careers in the 21th century…. 

Sommige wetenschappers durven stellen dat dat het nieuwe selectie en rekrutering is. Het is belangrijk 
voor organisaties om niet alleen te selecteren en aan prestatie management te doen, maar ook een 
loopbaan pad uit te stippelen met die mensen. Op een bepaald moment ga je je een beeld moeten 
vormen van ‘wat kan ik?’ en ‘wat wil ik?’, iedereen zal hier wel eens mee te maken krijgen. Het idee van 
loopbaanmanagement wordt nog belangrijker omdat er evoluties zijn in de arbeidsmarkt die er naar 
vragen. Vroeger had je een traditionele loopbaan binnen één organisatie: op jonge leeftijd kwam je daar 
binnen en het loopbaan pad was vrij voorspelbaar, namelijk verticaal waarbij het doel was dat mensen 
altijd doorstromen naar hogere niveau’s binnen de organisatie. Dit is nu anders, vandaag gaan we niet 
meer uit van een lineair pad, maar men gaat er van uit dat mensen gaan switchen, niet alleen binnen 
organisaties maar ook tussen organisaties. Die loopbaanvragen worden dus frequenter en bijgevolg 
complexer. 

Er zijn wel veel misvattingen rond het idee van loopbaanontwikkeling zoals dat millenials job hoppers 
zijn. (veel tegenstrijdige informatie binnen studies hierover) 

What is your career story? 

Wat is jouw loopbaanverhaal tot nu toe? Wij, als studenten, zijn in een fase die heel pril is. De vraag die 
wij ons kunnen stellen is wat er ons toe aangezet heeft om de keuze van psychologie te maken als 
opleiding. Door opvoeding of door talenten/interessen? 

What does your ‘future work self’ look like? 

Hier stel je jezelf de vraag wat je in de toekomst wil bereiken: wil je succesvol zakenman zijn? Of eerder 
iets betekenen voor de maatschappij? 

CAREERS IN THE 21ST CENTURY 

Substantiële veranderingen in ‘the world of work’ 

Ø Globalisering 

Globalisering wordt te pas en onpas gebruikt, maar is heel tastbaar. Er zijn mensen die recent iets 
besteld hebben online via alie express en als het fout loopt kom je vaak in contact met een klantendienst 
die zich vaak bevindt ergens aan andere kant van de wereld. Globalisering is dus wel heel concreet en 
ook veel KMO’s gaan op een geglobaliseerde manier te werk: productie-eenheden inrichten in landen 
waar het goedkoper is en dus werknemers komen in die context terecht van globalisering. 
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Ø Technologische innovatie 

2e verandering is het punt van de technologische innovatie: de lopende band wordt vervangen door 
robots die het werk overnemen. Dit heeft implicaties voor het idee van loopbaanontwikkeling: jobs gaan 
verdwijnen waardoor mensen die in die jobs zaten opzoek moeten naar een andere uitdaging of pad in 
hun loopbaan. Het interessante is dat we zien dat innovatie vaak ook leeruitdagingen met zich mee 
brengt: mensen moeten zich bijscholen en opleiden om goed om te kunnen gaan met die nieuwe 
technologieën (= trainen en ontwikkelen). Trainen kan je dus ook zien in functie van 
loopbaanontwikkeling. 

Ø Veranderingen in reglementatie van arbeid 

3e verandering: verandering in reglementering van arbeid. Vb. nu in de overheidssector is men bezig 
met het afbouwen van de vaste benoemingen die ervoor zorgen dat mensen gebijteld zitten in een 
bepaalde positie. Die statutaire benoemingen gaan ook vaak gepaard met een vooraf bepaald geleid 
loopbaanpad, dit komt dan onder drukt te staan en zorgt ervoor dat een stuk van de loopbaanzekerheid 
bij veel mensen weggenomen wordt. Een andere evolutie die gelijkaardig is, zijn de freelancers: dit zijn 
zelfstandigen, consultants, of professionals die op zelfstandige basis voor verschillende organisaties 
gaan werken en binden zich dus niet langer aan één specifieke organisatie met één loopbaanpad maar 
werken met een projectbasis, dit zorgt ook voor complexiteit. 

Ø Veranderingen in structuren van organisaties 

 à “Collectively, these issues mean that the traditional  ‘job for life’ is less common in the majority of  
industries, and this has heralded changes in the  mutual expectations of employers and employees” 

Wat we vroeger vaak zagen in organisaties waren de 
hiërarchisch gestructureerde organisaties (heel veel 
lagen). Dat idee wordt steeds meer afgebouwd. 
Organisaties de dag van vandaag gaan zich veel vaker 
meer organiseren in een platte structuur die veel minder 
lagen heeft. Wanneer niet meer hiërarchisch 
gestructureerd zijn, zorgt dat er voor dat het traditionele 
loopbaanpad verloren gaat. Het is niet meer verticaal, 
maar veeleer lateraal, in de breedte. Er gebeuren dus ook 
veel meer transities op horizontaal niveau in hun carrière, 
maar dus niet noodzakelijk opklimmen. 

DE ONTWIKKELING VAN LOOPBANEN 

Donald Super 

Ø Meest invloedrijke ontwikkelingstheorie in loopbaanpsychologie 

Zijn idee was een typisch voorbeeld van een stadium theorie waarbij er vanuit gegaan wordt dat alle 
mensen op een gelijke manier en op hetzelfde moment doorheen ontwikkelingstadia moeten 
evolueren. Hij maakt een onderscheid tussen vijf groeistadia. 

Growth: beginnen na te denken wat belangstellingen/interessen en talenten zijn. 

Exploratie: mensen werken verder aan hun zelfconcept en professionele identiteit verder verkennen en 
wat dingen uitproberen (vb. een opleiding starten) 

Establishment: plekje zoeken binnen arbeidsmarkt en dat plekje zo goed mogelijk uitbouwen. 
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Maintenance: onderhoud, plekje gevonden maar tijdens deze fase wordt je nog is geconfronteerd met 
uitdagingen (vb. nieuwe technologieën) je wilt jouw positie veilig stellen. 

Decline: mensen komen los van professionele identiteit, de blik wordt ruimer en ze gaan opzoek naar 
uitdagingen van het pensioneren. 

Growth (0-14) Key phase for the development of career interests, capabilities and personality 
traits. Young people are starting to  think about the kind of work that appeals 
to them. 

Exploration (15-24) Involves exploring the world of work and further development of the self-
concept and identity; identifying jobs or roles  that are consistent with it. 

Establishment (25-44) The person finds a job or career that matches his or her identity and interests, 
and seeks to make a mark in their  chosen field. 

Maintenance (45-64) Having established a position in a chosen field, the person now seeks to retain 
that position in the face of new  challenges, such as changes in technology. 

Decline/disengagement 
(65+) 

Here the person begins to disengage from the work environment, focusing 
more on non-work interests. Retirement  follows. 

 

à Idee van Donald: je hebt een aantal vaste stadia met vaste ankerpunten die iedereen op ongeveer 
het zelfde moment moet doorlopen. Je merkt dat een aantal evoluties (besproken hiervoor) voor een 
stuk hier tegen in gaan. Meer en meer mensen worden geconfronteerd met nieuwe uitdagingen en die 
gaan in tegen een stadium model waar men de leeftijd gaat afbakenen. 

CAREER MOVES: JOB TRANSITION 

Groot arsenaal aan mogelijke transities: 

Ø Een loopbaan starten (intrede) 

Ø Een loopbaan beëindigen (uittrede)  

Ø Dezelfde job in een nieuwe organisatie 

Ø Een nieuwe job in dezelfde organisatie 

§ Promotie 

§ Demotie 

§ Lateraal 

Ø Verandering in taakinhoud (zonder wijziging van formele 
jobtitel) 

Ø ... 

Het hoeft dus niet altijd gepaard te gaan met een verandering in functie of titel. In het handboek wordt 
een interessant model besproken om transities beter te begrijpen: cyclus die uitgaat van vaste stadia 
die men gaat doorlopen en wanneer men die voorbereidt, uitvoert en afrond. Encounter gaat over een 
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reality chek die mensen krijgen wanneer ze in een nieuwe job komen, en dit kan vaak negatief zijn. Als 
mensen kiezen voor een jobverandering hebben ze positieve verwachtingen, en die worden initieel ook 
ingelost. Maar na een aantal weken wordt duidelijk dat die nieuwe job ook niet altijd de hemel op 
aardde is. Hieronder zie je een manier om het proces van jobtransitie te ontleden. 

De transitie-cyclus beschrijft het onderliggende proces: 

1. Preparation: vormen van bepaalde percepties omtrent de nieuwe job/positie 

2. Encounter: ‘reality check’ tijdens de eerste dagen/weken; afgetoetst aan gecreëerde 
verwachtingen 

3. Adjustment: een eigen stijl ontwikkelen om het werk te doen door te conformeren of te 
innoveren 

4. Stabilisation: werk wordt steeds meer een routine; kan aanleiding geven tot nieuwe transitie 

 

The final career move: Moving into Retirement: 

Does Retirement Harm Health? 

 

 

 

 

 

Een laatste transitie is die van pensionering = drastisch want je professionele carrière wordt afgesloten. 
Onderzoek naar de impact op psychologisch functioneren van mensen na deze beslissing (op pensioen 
gaan) kent twee kampen: 

- Mensen verliezen zingeving, negatieve gevolgen voor welbevinden 

- Werken is relatief stresserend, en bij de kans om op pensioen te gaan kunnen we ons richten 
en plooien op nieuwe levensgebieden + stress loslaten 

De meeste onderzoeken tonen aan dat mensen gelukkiger worden nadat ze op pensioen zijn gegaan. 
Dus over het algemeen is pensionering een goede voorspeller van toename in welbevinden en 
levenssatisfactie. 

SOCIALE, CULTURELE EN ORGANISATIONELE INVLOEDEN 

Oefening: Maak een tekening waarop een effectieve leider staat afgebeeld 

à Dit is een typische oefening! De vaststelling is dat mensen heel vaak volgende soort tekeningen 
maken: 
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Grootste gemene deler van deze afbeeldingen is dat wanneer mensen die gevraagd worden zo een 
tekening te maken, gaat in het overgrote deel van de gevallen de leider een man zijn. Opvallend is dat 
niet alleen zo is als we dit aan mannen vragen maar ook als we het aan vrouwen vragen. Dus grote 
culturele en sociale invloed op ideeën die mensen hebben op loopbaanpaden en ontwikkelingen: positie 
van leidinggevende is een rol waarvoor mannen geschikt zijn. Uit recent onderzoek van deze opdracht 
lijkt er een kentering te komen en kiest men vaak bewust ervoor om ook vrouwen af te beelden. Dus 
verschuiving in gender stereotype idee! 

“picture an effective leader” 

Professor Tina Kiefer 

 

 

 

 

1. Careers and Gender: “Gender-stereotyped occupations” 

Vb1: RIASEC 

 

 

 

 

 

Als je het beroep van brandweerman intypt in Google krijg je typisch alleen mannen te zien. Als je het 
beroep van boekhouder intypt krijg je vooral vrouwen te zien. Zo is bvb ook een mechanicien typisch 
geassocieerd met mannen. Deze voorbeelden illustreren goed dat er veel stereotype ideeën zij omtrent 
loopbaankeuze van mensen. 
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Vb2: Leiderschap (zie ook les omtrent Leiderschap) 

Ø Het “glazen plafond”  (“glass ceiling”) 

Dit effect is een denkbeeldige onzichtbare barrière die ervoor zorgt dat het voor vrouwen 
moeilijker is om door te stromen naar de hoogste niveau’s van bedrijven en organisaties. 
Er zijn een aantal onderzoeken gebeurd en statistieken illustreren dit: in de VS zijn er 
meer bedrijfsleiders die John heten dan dat er bedrijven zijn waar vrouwen aan de top 
staan in hun totaliteit en dat is vrij sprekend. 

We zien ook dat bij leiderschap de gender gap (= 
onderrepresentatie van vrouwen in 
leidinggevende posities) groter wordt naarmate 
het hiërarchisch niveau. Naarmate je hoger gaat 
in de hiërarchische organisatie, hoe meer het 
aantal vrouwen en mannen verder uit elkaar 
komt te liggen. 

à Think-Manager-Think-Male bias (Schein, 1973) 
– taak van daarnet is daar een goed voorbeeld 
van. 

Ø The “glass cliff” (Ryan et al., 2011 

 

 

 

 

 

Vandaag zien we ook het fenomeen van glass cliff optreden: in de literatuur maar ook in de realiteit zien 
we dat er inderdaad in toenemende mate naar vrouwen gekeken wordt om top posities te vervullen, 
maar dit gebeurt vooral in omstandigheden waarin het zeer moeilijk wordt om als leidinggevende 
succesvol te zijn. Onderzoekt toont aan dat het vooral in omstandigheden is wanneer er verwacht wordt 
van vrouwen om een passieve rol aan te nemen als crisismanager. Dus wanneer een organisatie in de 
problemen zit en er gezocht wordt naar een leidinggevende die op een heel actieve manier voor 
verandering gaat zorgen, gaat men toch meer denken aan een man. Maar wanneer de crisismanager 
een persoon moet zijn die rust zal brengen wordt er vooral gekeken in de richting van vrouwen. 

Ryan et al. (2011): 

Ø Persistentie van Think-Manager-Think-Male (TMTM) idee (Schein, 1973): Wanneer gevraagd 
wordt om kenmerken op te noemen  van leiders van succesvolle organisaties, worden vaker 
stereotiep mannelijke eigenschappen genoemd (krachtdadig,  besluitvormend) in vergelijking 
met meer feminine eigenschappen (zorgvuldig, gesofisticeerd). 

Ø Context-afhankelijkheid van TMTM: de context van ‘succes’ is wel heel belangrijk: wanneer naar 
managers van onsuccesvolle  bedrijven wordt gevraagd, verdwijnt die associatie met masculine 
eigenschappen 
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Ø Think-Crisis-Think Female (TCTF): Kenmerken die typisch aan vrouwen worden toegedicht 
worden meer genoemd als relevant voor  wanneer een organisatie in een crisis zit 

Ø Opmerkelijk bij TCTF: er wordt voornamelijk aan vrouwelijke eigenschappen gedacht wanneer 
de rol van de crisismanager erin  bestaat om een passieve positie in te nemen, zich op de 
achtergrond te houden en als zondebok te dienen voor de slechte  prestaties. 

Ryan et al. (2011): Think-Crisis-Think-Female: Theresa may is a classic example of glass cliff. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De partij had een moeilijke periode tegemoet te gaan en ze hebben ervoor gekozen om Caroline in een 
zeer moeilijke situatie aan het hoofd te plaatsen van de organisatie. 

2. Careers and Culture 

Ø Meeste theorievorming omtrent loopbanen en hun ontwikkeling komt uit VS 

Ø Processen / mechanismen / omstandigheden kunnen (sterk) verschillen tussen culturen; 
relatief weinig vergelijkend onderzoek 

Ø Bijvoorbeeld: wat zijn relevante ‘markers’ van loopbaansucces? 

Een ander punt is het idee van cultuur. Heel veel ideeën die we hebben omtrent loopbaan zijn sterk 
gekleurd door onze culturele context. Belangrijk omdat er binnen Europa op een verschillende manier 
gekeken wordt naar het idee van een “succesvolle loopbaan”. In VS en West Europa wordt het gezien 
als de mate waarin mensen er in slagen om op te klimmen of financieel succesvol te zijn. In Noord 
Europa krijgt dit een heel andere invulling, waar ze meer aandacht besteden aan het idee van welzijn 
en geluk (Scandinavische landen). 
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Dit gaat specifiek over Aziatische culturen waar er veel 
andacht wordt besteed aan het concept van Guanxi: de 
vaardigheid of het vermogen van mensen om op een heel 
samenwerkende en respectvolle manier relaties aan te 
gaan knopen met leidinggevenden, collega’s.. en om op een 
sociale manier aan netwerking te doen. Belangrijk want dit 
blijkt een predictor te zijn van loopbaansucces. Dit bestaat 
niet in Europa. 

3. Hedendaagse focus in loopbaanpsychologie: 

Als we kijken naar de hedendaagse focus naar loopbaanpsychologie zien we topics centraal staan die 
inspelen op recente trends in verandering van de wereld van werk: 

 
Ø “The Boundaryless Career”: gegeven dat organisaties vaak hun grenzen laten vervagen, de 

grenzen tussen jobs, maar ook tussen organisaties waardoor het veel vaker voorkomt dat 
mensen tijdens hun loopbaanontwikkeling transities ondergaan. 
 

Ø “Protean Career”: verantwoordelijkheid voor loopbaanmanagement komt meer te liggen bij 
individuen of werknemers zelf in plaats van bij de organisaties. Traditoneel was het vaak zo dat 
er naar de HR dienst binnen organisaties werd gekeken om loopbaan uit te stippelen, dit stelt 
dat mensen vandaag hiervoor een deel zelf verantwoordelijk worden gesteld hoe en op welke 
manier ze hun loopbaan in handen gaan nemen. 
 

Ø “Employability”: werknemers moeten ervoor zorgen dat ze veel vaker inzetbaar zijn, dus 
wanneer het zo is dat de organisatie waarvoor je werkt beslist om er mee op te houden, ze naar 
de werknemers kijken en als het ware zeggen “zoek het maar uit’. Je moet voor jezelf een 
afzetmarkt hebben gecreëerd zodat je voortdurend aan de slag kan gaan. 
 

Ø “Career adaptability”: mensen kunnen getraind worden voor een stuk in een aantal 
vaardigheden om op een succesvolle manier om te gaan met al die transities in de context van 
loopbanen want dit is vaak een uitdaging. à vereist adaptibilities. 
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HOOFDSTUK 9: VERDIEPING: BEROEPSINTERESSEN 

Een aantal redenen waarom we hierop inzoomen: 

¨ Het staat heel centraal binnen het idee van loopbaanontwikkeling in de verschillende stadia van 
Donald Super gaan mensen zich de vraag stellen wat il ik nu? Eens in de arbeidsmarkt is er nog 
verdere exploratie. Dit heeft vaak te maken met de interessen van mensen en daarom is het zo 
belalngrijk om er in de context van LBO bij stil te staan. 

¨ Ideeën die aanbod gaan komen overlappen met de cursus van differentiële psychologie 

VOCATIONAL INTERESTS: WAT JE INTERESSANT VINDT/GRAAG DOET 

“In mijn werk hou ik het meeste van activiteiten die te maken hebben met...” 

à Dit is een topic dat vrij herkenbaar is voor de meeste mensen. Je kan jezelf de vraag stellen: wat doe 
je graag? Wat vind je interessant? (zie boven) Als je deze vraag stelt aan een diverse groep mensen krijg 
je uiteenlopende antwoorden: IT, onderzoek, in de natuur, mensen helpen, leiding… 

“Traitlike preferences for activities, contexts in which activities occur, or outcomes associated with 
preferred activities that motivate goal-oriented behaviors and orient individuals toward certain 
environments.” (Rounds & Su, 2014) 

Ø ≠ situationele interesse (i.e., de “nieuwsgierige emotie” en momentafhankelijke motivatie; 
Silvia, 2008) 

Traitlike: trekachtige voorkeuren van mensen. We hebben al een aantal lessen het idee van 
persoonlijkheidstrekken zien terugkeren in de cursus. Men gaat er vanuit dat interessen ook trek achtig 
zijn, dit wil zeggen dat het stabiele eigenschappen zijn van mensen die moeilijk te veranderen zijn en als 
ze ontwikkelen, ze heel traag ontwikkelen. 

Ø Gecontextualiseerd; hebben een object (nl. werk) 

o Activiteiten: “met mensen over problemen praten” 

o Contexten: “in een ziekenhuis” 

o Uitkomsten “mensen helpen” 

Activities, contexts: interessen gaan over belangstellingen voor activiteiten, contexten en bepaalde 
uitkomsten van activiteiten. Vb. zorgverlenes hebben een uitgesproken interesse voor mensen die met 
problemen zitten, te helpen. Dit gaat dan ook over preferenties voor bepaalde contexten (ziekenhuizen) 
en uitkomsten (helpen van mensen). Vb. consultants: activiteiten (overtuigen, verkopen van 
producten), context (winstgevende context, competitief), uitkomst (winst maken/opbrengst 
genereren). 

Ø Interesses zetten mensen in beweging; in een bepaalde richting 

Motivate: ze motiveren en oriënteren, mensen in beweging zetten, in een bepaalde richting. Ze spelen 
een grote rol in keuzes die mensen maken in een bepaalde LB. 
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DIVERSITEIT, MAAR OOK CLUSTERS 

Één van de grote uitdagingen van interessse psychologie bestaat erin om grip te krijgen op de 
diversiteit in preferenties die men waarneemt. 

 

Je kan het schema nog uitbreiden met tal van andere activiteiten, omgevingen en uitkomsten. 

“Dingen”: 

 

Er zit een systeem in diversiteit: het is een raamwerk voor beroepsinteressen waartoe we willen 
komen. Je hebt bijvoorbeeld binnen diversiteit een hele reeks van activiteiten waarvoor men een 
voorkeur kan hebben. Vb. werken met dingen, maar dit kan in de natuur zijn of met machines. 

 

IT Patiënt Kunst Handwerk Sales
Onder-
zoek

Literatuur Admin
In de  

natuur
Organi-
seren

Mensen  
helpen

Factura-
tie

Onderwijs
Leiding  
geven

Ontwer-
pen

Inleiding Bedrijfspsyc

Chemie

hologie - Loopbanen  
2020 - Prof. dr.

Regels

en Loopbaan Manage  
Bart Wille

Machines

ment - AJ 2019

IT Patiënt Kunst Handwerk Sales
Onder-
zoek

Literatuur Admin
In de  

natuur
Organi-
seren

Mensen  
helpen

Factura-
tie

Onderwijs
Leiding  
geven

Ontwer-
pen

Inleiding Bedrijfspsyc

Chemie

hologie - Loopbanen  
2020 - Prof. dr.

Regels

en Loopbaan Manage  
Bart Wille

Machines

ment - AJ 2019



 133 

“Ontdekken”: 

 

Deze categorie gaat over ontdekken: IT onderzoek doen of andere wetenschap. 

“Mooiheid”: 

 

Dit kan je bestempelen als het “creëeren van schoonheid” 
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“Mensen”: 

 

Activiteiten die te maken hebben met mensen (patiënten, leerlingen, zieken) 

“Ondernemen”: 
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“Procedures”: 

 

Activiteiten die gaan over het volgen van regels, systemen en proceduren. 

 

Dit is het schema dat je kan voorstellen.  
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HOLLAND’S RIASOC MODEL (JCP, 1959) 

“Taxonomie” = GGD 

 

Het ABC van interesse theorie (Holland) 

Pragmatische theorie met vier assumpties: 

1. People can be described in terms of their (RIASEC) interest dimensions: we kunnen alle mensen 
beschrijven in termen van gelijkenissen met elk van die zes prototypische beroepsinteressen 

2. Environments can be profiled using these same (RIASEC) dimensions: ook omgevingen, je 
omschrijft interessen en omgevingen volgens hetzelfde model 

3. People are motivated to find fitting environments: mensen zijn opzoek naar omgevingen die 
fitten en congruent zijn, waar mensen zich kunnen ontplooien 

4. Being in a fitting environment satisfies en leads to productivity: mensen zoeken niet alleen naar 
zo een fittende omgeving, maar als ze zich er in bevinden zal dit leiden tot tevredenheid en 
productiviteit. 

Structurele assumpties (Holland) 

1. Variërende graad van verwantschap tussen  types (aan elkaar grenzende, alternerende, 
oppositionele types) 

2. Twee dimensies onderliggend (Prediger): Prediger heeft er twee onderliggende dimensies aan 
toegevoegd 

De zes dimensies staan niet los van elkaar maar er zit een bepaalde 
samenhang in weergegeven door het zeshoekig hexagonaal model. 
Interessedomeinen die naast elkaar liggen hebben een sterkere 
overeenkomst dan alternerende domeinen. Hoe groter de meetkundige 
afstand, hoe groter de psychologische afstand. De grootste afstand is bij 
R-S, C-A en I-E, deze lijken psychologisch gezien het minste op elkaar.  
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 Persoon        Omgeving 

Lettercodes 

Ø Relatieve belang van interessescores binnen een individu/omgeving 

Ø Bart: ‘IEC SAR’ 

Dit zit zijn de onderliggende dimensies die Prediger heeft toegevoegd: 

Ideas vs Data: investigative en artistiek gaan vooral over de voorkeur om te werken met abstracte 
ideeën terwijl conventional en enterprising beroepen zijn waar het vooral gaat over werken met heel 
concrete data/gegevens. 

Things vs People: de sociale beroepsinteressen gaan over werken met mensen terwijl de realistische 
meer gaan over werken met dingen. 

In de praktijk van loopbaan psychologie gaat men vaak aan de slag met die lettercodes. Men neemt een 
instrument, vragenlijst, af en die meet dan de preferenties van personen op zes interessedomeinen. 
Wat we doen is dan de uitkomst van die vragenlijst samenvatten aan de hand van de lettercode en die 
geeft je interesseprofiel weer zoals bvb die ‘IEC SAR’: belangrijkste interessedomein hier is investigative 
naast ondernemend en conventioneel. Sociaal, artistiek en realistisch zijn minder het interessegebied 
van Bart. Hieronder zie je een voorbeeld voor een bedrijfs- en klinisch- psycholoog. 

https://www.onetonline.org 

Bedrijfspsycholoog: 
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Klinisch psycholoog: 

 

 

 

 

 

 

Consistentie 

Ø Verwijst naar de ordening van de letters in de code 

Ø Een code is minder consistent naarmate de meetkundige afstand tussen de eerste twee  
letters groter is 

Ø Bart: ‘IEC SAR’ 

Ø Bedrijfspspsycholoog: ‘IEA SCR’ 

Differentiatie 

Ø De mate waarin een profiel een duidelijk af te lijnen patroon heeft; verschillende indexen: 

o Verschil tussen score op eerste en laatste letter 

Congruentie 

Ø De mate waarin P en O profiel met mekaar ‘matchen’ 

Ø Vb.: Zener-Schnuelle index 
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HIËRARCHISCHE BENADERINGEN 

Er zijn recente ontwikkelingen op vlak van Holland zijn theorieën. Het is een 
oude theorie maar tot op de dag van vandaag wordt die gebruikt in de context 
van LBO, internationaal gaan ze zelfs aan de slag met deze theorie. 

We wijzen op recente ontwikkelingen van Bart die Holland zijn theorie vertaald 
naar praktische instrumenten (vragenlijsten) waarbij ze het idee van een 
hiërarchische benadering hebben opgenomen. 

 

HIËRARCHISCHE BENADERINGEN: CIQ (LIV) 

Ø Meer fijnmazige predicties: opbouw van een hiërarchisch model: 

 

Ze hebben “leentje buur” gespeeld bij andere modellen uit de psychologie (persoonlijkheid en 
intelligentie). We hebben gezien in de eerste lessen dat die modellen gezien worden als hiërarchische 
constructen waarbij we vertrekken van heel brede domeinen zoals de big five of brede vaardigheden of 
intelligentie aspecten van mensen. Onder die brede domeinen kunnen we meer specifieke facetten 
onderscheiden, en dit hebben ze toegepast voor de context van beroepsinteresse instrumenten. Ze 
hebben binnen elk van de zes RIASEC domeinen meer specifieke interesse componenten 
onderscheiden. Ze laten een meer specifiek beeld toe van iemand zijn of haar interessen. 

Vb. Sociaal zijn heeft te maken met mensen maar kan ook een andere klemtoon hebben zoals het 
informeren.  

Ø Onderzoek: 

o Hiërarchische structuur - bevestigd 

o Convergente validiteit (PGI) – bevestigd 

o Betekenis / nut van de componenten (onder de 6 dimensies) 
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Correlations between CIQ interest domains and Big Five personality domains (N = 766) 

 

Er is een associatie tussen interesse componenten en big five persoonlijkheids elementen. Iemand zijn 
persoonlijkheid en interessen zijn niet helemaal onafhankelijk van elkaar, we vinden relatief sterke 
correlaties. 

In dit onderzoek zagen we duidelijke correlaties: 

¨ VB: mensen die hoog scoren op E hebben een uitgesproken ondernemende beroepsinteresse 
¨ VB: mensen die hoog scoren op O hebben vaak onderzoekende interessen 
¨ … 

 

Ø Conclusies: 

o De 6 brede interessedomeinen zijn multidimensioneel 

o Deze onderliggende dimensies (facetten/’componenten’) wijzen op psychologische  
verschillen binnen een type 

o Deze verschillen laten meer specifieke predicties toe 

o Zie ook literatuur rond effecten van persoonlijkheid in de werkcontext 

o Bij definiëren van hiërarchische structuur: evenwicht tussen volledigheid en  
bruikbaarheid 
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INTERESSEN: IMPLICATIES 

De ‘vergeten groente’ van HRM 

“VERGETEN GROENTE” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Door één heel specifieke meta-analyse werd dat idee van beroepsinteressen veel minder populair in de 
bedrijfspsychologie. In de jaren negentig tonen ze aan dat de predictieve validiteit of voorspellende 
waarde van interessen voor beroepsprestatie in termen van selecties gering is. Interessen staan 
helemaal onderaan, dit soort bevindingen hebben ervoor gezorgd dat mensen in de praktijk weinig 
vertrouwen hadden in het gebruik van beroepsinteressen in de context van bijvoorbeeld screening. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Many believe that interests are an important determinant of one’s level of job performance. People 
whose interests match the content of their jobs  are believed to have higher job performance than with 
nonmatching interests. The validity of .10 for interests shows that this is true only to a very  limited 
extent.” 

De conclusies waren heel negatief! Het kan relevant zijn voor de satisfactie van mensen, maar als we 
kijken naar de pure prestaties doen interessen er niet zo toe. Met andere woorden is het niet zo relevant 
om interventies te organiseren die primair geënd zijn op iemand zijn interesseprofiel. 
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Vanaf 2010 was er een evolutie: idee van de beroepsinteressen 
die niet zo relevant zijn worden op de helling gezet. Dit is een 
meta-analyse van interessen en latere prestatie van mensen 
en daar blijkt dat er veel meer, of helemaal andere resultaten 
worden gevonden. Er is wel predictieve validiteit, interessen 
zijn een goede voorspeller voor prestaties in een job. 

 

 

 

De sterkste evidentie kwam uit deze studie (links- 
een uitgebreide studie van 60 jaar onderzoek). 
Het zijn wel degelijk valide voorspellers van 
prestaties, zowel in school als op het werk = 
belangrijkste conclusie!!! Dit betekent dus dat wij 
een richting hebben gekozen (psychologie) die 
aansluit bij onze interessen, en die voorspelt ook 
hoe goed we het doen. 

Conclusies: 60 studies, 568 correlaties, > 60 jaar onderzoek: 

• Interesses zijn wel degelijk valide voorspellers van prestaties  in school én werk! 

• In tegenstelling tot eerdere conclusies: niet verwaarloosbaar! 

• Met name de congruentie tussen P en O zijn van belang! 

 

Hoe komt dat interessen een voorspeller zijn van prestatie? (mediërende mechanismen) 

Mechanismen die te maken hebben met direction, 
vigor en persistance. Je gaat meer gericht je 
aandacht kunnen geven aan handelingen als de 
omgeving aansluit bij je interessen. Bovendien ga je 
ze ook langer kunnen volhouden en zo meer energie 
hebben. 

¨ Zetten mensen in beweging 
¨ Zorgen voor energie 
¨ Zorgen dat mensen volhouden 

 Het belang van interessen (en vooral fit): Onderzoek: 

Ö interests are what get people into jobs (aantrekking) 
Ö interests are what keep people in jobs (retentie) 
Ö interests are what make people good at their jobs (prestatie) 
Ö interests are what drive people to change aspects of their job (crafting): fenomeen in LBO 

psychologie dat mensen op een subtiele manier wijzigingen aanbrengen in hun takenpakket 
(activiteiten kiezen zoals de manier van lesgeven die het meest aanlsuit bij je eigen interessen) 
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INTERESSES: ONTWIKKELING 

Dit is vooral tijdens de volwassenheid (als mensen aan het werk zijn). 

“…stable individual differences that influence behavior through preferences for certain work activities 
and work environments.” (e.g., Van Iddekinge et al., 2011) 

Er zijn stabiele individuele verschillen tussen mensen, maar we weten ondertussen uit meta analyse 
waarbij ze kijken naar die stabiele interessen doorheen de levensloop dat er veel evidentie is voor 
stabiliteit. Toch weten we ook dat er ruimte is voor ontwikkeling. Niet alleen uit onderzoek maar ook 
als we observeren, doordat mensen met jobs in contact komen, gaan ze hun interessen gaan bijschaven. 

A CHANGING AND CHANGE PERSPECTIVE 

Ø Meta-analyses: Interesses vertonen hoge mate van stabiliteit, maar toch ook ruimte  voor 
ontwikkeling (Hoff, Briley, Wee, & Rounds, 2018; Low, Yoon, Roberts, & Rounds, 2005) 

Ø Toenemende evidentie binnen domein van ‘individuele verschillen’ voor ontwikkeling  
doorheen de levensloop 

à Neem persoonlijkheid als voorbeeld (Nye & Roberts, 2012; Wille & De Fruyt, 2014) 

Dus er is ruimte voor ontwikkeling doorheen de levensloop en dit geldt ook voor persoonlijkheid. 

Neem persoonlijkheid als voorbeeld… 

 

Opfrissing: persoonlijkheid evolueert doorheen de volwassenheid, dat hebben ze aangetoond. Van de 
leeftijd van 22 jaar tot 37 jaar is er een stijging in de persoonlijkheidstrek A, maar we hebben ook gezien 
dat dit afhankelijk is van het type job. In een ondernemende beroepsomgeving is de stijging veel minder 
uitgesproken. 

Een alternatief perspectief op interesses waarin: 

Ø Ontwikkeling gezien wordt als een fundamentele eigenschap van interesses,  eerder dan als 
‘meetfout’ 

Ø Ontwikkeling beschouwd wordt binnen het raamwerk van ‘Person Environment  (PE)- fit’ 

Ze zijn wel degelijk stabiel maar er is ruimte voor ontwikkeling. We gaan vooral de mate van fit (persoon 
– omgeving) beschouwen als de motor van interesse ontwikkeling tijdens de volwassenheid. 
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Wille, B., & De Fruyt, F. (2019). Development of vocational interests in adulthood. In C. D. Nye & J. 
Rounds (Eds.), Vocational Interests in the Workplace. 

De bedoeling is om de belangrijkste aspecten van dat hoofdstuk toe te lichten, we gaan er niet heel diep 
op in, maar een algemeen beeld is nodig. 

Uitleg van bovenstaand schema: 

Persoonlijkheidsontwikkeling en loopbaanontwikkeling staan niet los van elkaar, maar zijn 
fundamenteel aan elkaar geconnecteerd. Met andere woorden, hoe we als persoon ontwikkelen en hoe 
onze loopbaan zich ontwikkelt staan niet los van elkaar. In deze figuur wordt 
persoonlijkheidsontwikkeling voorgesteld als een rechthoek (= ontwikkeling doorheen de tijd voor 
persoonlijke kenmerken zoals waarden, interessen) met daarnaast onze loopbaanontwikkeling. We 
hebben in het type job dat we kiezen doorheen de tijd een bepaalde ontwikkeling. Een fundamenteel 
element in deze figuur is de mate van overlap tussen iemand zijn persoonlijke kenmerken en iemand 
zijn werk gerelateerde kenmerken en die stellen we voor als person environment fit. Als er veel 
interessen terugkomen in de beroepsomgeving is de congruentie of fit zeer hoog. We gaan ook uit van 
veranderingen zowel aan de kant van de persoonlijke eigenschappen (= transformatie effecten) als aan 
de kant van de werkomgeving van mensen (= manipulatie effecten). Deze effecten gaan op elkaar 
inspelen en die wisselwerking heeft als bedoeling om de overlap (of mate van fit) maximaal te houden. 
We kunnen de fit groot maken door te transformeren: persoonlijke eigenschappen verschuiven in de 
richting van werk (= transformeren), of omgekeerd door onze werkomgeving eigenschappen te 
verschuiving in de richting van onze persoonlijkheid (manipuleren). => Fit dynamics! 
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VERANDEREN BEROEPSINTERESSES DOORHEEN DE TIJD? EEN STUDIE 
VAN 22 JAAR? 

Prof. dr. Bart Wille (Ghent University) 

Prof. dr. Christopher D. Nye (Michigan State University) 

We zoomen in op deze specifieke studie! 

INTERESSE ONTWIKKELING @ WORK 

Belangrijkste ideeën / principes 

1. Interesses en werkomgevingen ontwikkelen samen doorheen de tijd 

Ø Van interesses naar omgeving (vb. ‘gravitatie’) 

Ø Van omgeving naar interesses 

Ø Een job creëert de mogelijkheid om bepaalde activiteiten te doen die de interesse  
kunnen triggeren. Deze initiële interesse kan vervolgens evolueren naar een  
volwaardige beroepsinteresse indien deze verder wordt aangemoedigd door de  
omgeving en als intrinsiek bevredigend wordt beschouwd. 

Ze zijn in beide richtingen gaan kijken want een job zal doorheen de tijd ook een effect hebben op het 
ontwikkelingspatroon van beroepsinteressen. Het is dus niet enkel van persoon op omgeving (zoals in 
vorige studies onderzocht).  Dus als wij afstuderen hebben wij beroepsinteressen, maar door aan de 
slag te gaan ga je die reality check krijgen en grondig kennismaken met de job gerelateerde activiteiten 
die je wel of niet graag doet. Op die manier ga je je interessen verder aflijnen. 

2. P-E fit is de motor van dit ontwikkelingsproces 

Ø Mensen verkiezen een ‘passende’ omgeving en zijn intrinsiek gemotiveerd om  ‘gaps’ 
te reduceren tussen individuele noden en hetgeen een omgeving hen biedt  (Temporal 
Motivation Theory; Steel & Konig, 2006) 

Ø Ofwel door de omgeving te veranderen ofwel door aspecten van het zelf te  veranderen 

Ø Het resultaat is een toenemende mate van fit over de tijd 

Ze willen de overlap zo groot mogelijk houden (dit kan je doen door interessen te veranderen of de 
omgeving te veranderen: transformatie vs manipulatie). 

ONDERZOEKSMODEL 

We kijken naar de effecten van interessen op 
beroepskenmerken en naar omgekeerde effecten: de omgeving 
van het beroep op ontwikkeling van interessen. Die wederzijdse 
impact is dat dan een fit? Neemt die toe? Dat is de vraag. We 
verwachten een wisselwerking tussen de fit en satisfactie 
(toenamen in fit doorheen de tijd zijn geassocieerd met een 
toename in satisfactie van de loopbaan, en omgekeerd). 
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ONDERZOEKSDESIGN 

 

Nood aan longitudionaal onderzoeksdesign. Ze vertrokken van een studie die kort voor het afstuderen 
de beroepsinteressen maten en ook bij de start van hun loopbaan. 

RESULTATEN 

Gemiddelde verschillen doorheen de tijd: 

 

Dit zijn de belangrijkste resultaten. Er zijn gemiddelde verschillen doorheen de tijd in interessescores 
van mensen, maar ze zijn relatief klein tussen T1 en T2. Er zijn dalingen in een aantal domeinen. 
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Gemiddelde verschillen doorheen de tijd: 

 

Dit zijn de omgevingscores. Hier zien we dat de gemiddelde verschuivingen groter zijn als bij de 
interesse scores. We zien ook dat de interesse- en omgeving- scores soms in tegenovergestelde 
richting zijn. De groep gaat over 22 jaar heen lager scoren op sociale interessen, maar we zien wel dat 
over die 22 jaar de beroepen net meer sociaal worden. 

Conclusie: 

¨ Gemiddelde verschuivingen zijn groter voor beroepskenmerken 
¨ Richting van verschuivingen zijn niet altijd in dezelfde richting 

Interesse fit doorheen de tijd: gemiddelde verschillen: 

De congruentie fit tussen iemand zijn individuele interesse 
profielen en beroepsprofielen is een positief effect, dus de 
fit neemt toe! De eerste jobs vertonen overenkomst, maar 
pas doorheen de tijd zien we nog een toename van die fit. 

LDS Modellen (interesses and beroepen): 

 

Van waar komt de toename? 
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LDS Models (Interests and Occupations): 

Significante correlaties tussen T1 interesses en verandering in  beroepskenmerken (uitgenomen 
intellectuele interesses) 

Ø Steun voor ‘Hypothesis 1’ 

Ø Wanneer individuen in bepaalde activiteiten geïnteresseerd  zijn (T1), is de kans ook groter dat 
zij meer geneigd gaan zijn  om, doorheen de tijd, bijhorende werkomgevingen te zoeken  (of 
creëren) 

Voor I, O en C interesses: omgeving op T1 heeft een significante  positieve invloed op daaropvolgende 
verandering in beroepsinteresses  (β = .16, .27, and .24, respectivelijk) 

Ø Steun voor ‘Hypothesis 2’ 

Ø Kenmerken van werkomgevingen beïnvloeden individuele 
interesse scores van werknemers 

We zien een effect van interessen naar verandering in beroepskenmerken. 
Mensen gaan doorheen de tijd opzoek naar omgevingen in functie van hun 
interessen en passen ook de omgeving aan (dit wisten we al = gravitatie 
effecten). Daarnaast zien we ook een omgekeerd effect. We zagen vervolgens ook een wisselwerking 
tussen fit en jobsatisfactie. De toenames in fit tussen T1 en T2 zijn positief gerelateerd aan 
veranderingen in jobtevredenheid. Toenemende fit leidt tot satisfactie en omgekeerd. 

LDS Models (Interest fit and satisfaction): 

Veranderingen in interesse fit tussen T1 and T2  zijn positief gerelateerd aan veranderingen in 

job tevredenheid tijdens de daaropvolgende periode 

Ø Steun voor ‘Hypothesis 4’ 

Job tevredenheid heeft een significant effect op veranderingen in 
interesse fit 

Ø Steun voor ‘Hypothesis 5’ 

BESPREKING RESULTATEN ONTWIKKELING 

Inzake de ‘natuur’ van beroepsinteresses: 

Ø Stabiliteit, maar ook verandering 

Ø Normatieve verandering (minimaal), inter-individuele verschillen in verandering 

Ø Activiteiten in de job (en veranderingen daarin) voorspellen veranderingen in  interessen 

Ø Dynamisch perspectief op PE-fit 
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Inzake implicaties voor de praktijk 

Ø “Ik ben nu 50 en wil misschien wel eens iets anders” is niet zo gek! 

Ø Idee van “re-matching”; ook binnen 1 organisatie 

Ø Monitoring van interesses! 

Stabiliteit is de norm, maar er is ook verandering. De normatieve verandering over de groep heen is 
minimaal, maar er zijn wel inter individuele verschillen. Het ontwikkelingsverloop is heel verschillend 
voor individuen en gekleurd door de omgeving. Het kan dus! Interesseprofielen verschuiven bij ouder 
worden en in praktijk spreken we over “re-matching”: organisaties houden rekening met verschuivingen 
van interesseprofielen. Het opnieuw meten van interesse bij het personeel, kan ervoor zorgen om jobs 
maximaal te laten aansluiten op hun interesseprofielen = monitoring. 
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HOOFDSTUK 10: VEILIGHEID, STRESS EN GEZONDHEID 

Dit is een relevant thema in deze coronacrisis: organisaties die moeite hebben met deze crisis. 

Het gaat eigenlijk over een uitbreiding van de voorbije lessenreeksen (productiviteit, succesvolheid in 
loopbaan..). Nu hebben we het over andere uitkomstmaten op het mentale vlak: welbevinden van 
werknemers.  

 

 

 

 

Ter inleiding zien we mensen die allemaal iets met elkaar gemeenschappelijk hebben, namelijk dat ze 
de laatste tijd veel in de media zijn geweest. Naast het feit dat het bekende vlamingen zijn, zijn ze het 
afgelopen jaar ook naar buiten gekomen dat ze door een burn-out getroffen zijn geweest. Dit kunnen 
we de laatste jaren omschrijven als een “burn-out boom” = een explosie van het aantal gevallen burn-
out en “onwelbevinden” op het werk. Er zijn tegenstrijdige meningen hoe dit komt: 

- Niet noodzakelijk meer gevallen van stress/burnout maar we hebben er gewoon meer aandacht voor 

- Het is niet alleen een kwestie van aandacht besteden aan stress op het werk, maar er zijn ook 
maatschappelijke veranderingen in de organisatie en beleving van werk. Het is daarom dat er meer 
gevallen zijn van stress op het werk. 

We weten uit onderzoek dat het wellicht een combinatie is van die twee verklaringen. Wellicht is het zo 
dat we nu meer als vroeger aandacht besteden en het taboe ook aan het verdwijnen is. Getuigenissen 
van die bekende Vlamingen hebben daartoe bijgedragen: drempel om over welzijn of stress op het werk 
te praten lager is geworden. Tegelijkertijd zijn er ook veranderingen in de organisatie van werk. 
Voorbeeld: de coronaregeling zorgt opnieuw voor een aantal stressoren want de Prof zit niet op te 
nemen van thuis maar heeft zich opgesloten op bureau op het werk omdat die thuis niks gedaan krijgt 
met zijn twee kinderen. Er is vaak een vervaging van grenzen van wat zich op het werk afspeelt en wat 
zich thuis afspeelt en dit kan een extra stressor of risicofactor gaan betekenen. Het is dus een combinatie 
van beiden: er is meer aandacht voor stress en burn out, maar er is ook een evolutie in de manier 
waarop werk georganiseerd wordt. 

Zoals gezegd: ieder jaar vanuit de overheid, wordt er 
onderzoek gedaan naar het aantal Vlamingen dat 
momenteel thuis zit ten gevolge van stress, brun-out 
gerelateerde problematiek. 

Je moet is op zoek gaan naar iemand die klachten heeft rond stress of burn-out achtige problemen 
ervaart en je kan daar kort een gesprekje mee aangaan en vragen wat het is om die problemen te 
ervaren. Dit zijn zo gesprekken. Het geeft inzicht op de impact die stress kan hebben op het leven van 
mensen. Klinisch psychologen: veel problemen in de praktijk vinden op één of andere manier ook hun 
oorsprong in werk gerelateerd functioneren van mensen. Hoe mensen zich voelen gedragen en wat de 
problemen op werk ervaren heeft grote impact hoe mensen zich daarbuiten gaan voelen en op hun 
leven algemeen. Zie hieronder zo een gesprek. 
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“Ik wilde iedereen pleasen, ook online, en dat maakte dat ik heel de tijd Slongs was en er  geen tijd meer 
was voor Charissa. Ik zag mijn familie en vrienden niet meer, ik nam geen  vrije tijd meer, ik moest 
afzeggen voor elk feestje dat er was. Ik was mezelf helemaal  voorbij gelopen. Letterlijk en figuurlijk. Na 
die drukke periode ben ik op reis geweest en ik  merkte daar, toen ik terug alleen was, dat ik me niet 
goed voelde. Dat ik bang was voor iets  dat er niet was. Toen ben ik in een diepe put gevallen. Ik kreeg 
paniekaanvallen, van de  ene dag op de andere. Eigenlijk is dat een dankbaar gegeven, want dat zijn je 
lichaam en  je geest die zeggen dat het even genoeg geweest is, want anders blijf je doorgaan. Ik ben  er 
dus dankbaar voor dat het gebeurd is, maar ik zou het niemand toewensen.” 

Media: vanuit psychologische hoek heeft men het ook vaak over de 
eigenschap veerkracht. Corona heeft een impact op het welbevinden 
maar vanuit de persoon zijn er protectieve beschermende 
eigenschappen die hun beschermen tegen stressoren zoals corona 
maatregelen. Degene die men vaak uitlicht is die van veerkracht of 
Resilience. We weten met andere woorden dat de huidige situatie een 
belangrijke impact heeft op ons, maar dat ook heel veel mensen en organisaties zich kunnen aanpassen. 
Veel mensen die nu erg te lijden hebben gaan zich ook vlot herstellen zodra de crisis over is en dat heeft 
te maken met die veerkracht. => individuele verschil kenmerken in manier waarop mensen omgaan met 
stressoren uit omgeving. (later hebben we het over theoretische modellen, en we gaan zien dat die 
persoonskenmerken daar ook een belangrijke rol gaan spelen.) 

 

 

 

à Doorheen de cursus is het ook belangrijk om een voldoende kritische houding of reflex aan te leren. 
Ook hier voor het fenomeen van burn-out is dat essentieel. Als je op google opzoek gaat naar burn-out, 
stress of hulp bij burn out krijg je experten met elk hun eigen mening en die komen soms met heel 
eenvoudige oplossingen zoals ‘knuffelen’. De boodschap ook hier is als psycholoog of als persoon die 
later in HR functie terecht komt: probeer je te informeren o.b.v. wetenschappelijke evidentie en kennis 
want ook rond dit fenomeen bestaat er massaal veel onderzoek over. We weten dus vrij veel factoren 
van risico voor burn out maar ook interventies die werkzaam zijn om mensen te leren omgaan met burn 
out en welke interventies helemaal niet goed werken , er is veel wetenschappelijke evidentie is 
aanwezig! 

Pleidooi hier (rechts) voor belang van evidence based 
werken. Burn out: drie tal categorieën van experten die 
kennis ter zake hebben: 

- Mensen uit geneeskunde want ook impact op 
fysieke gezondheid 

- Klinisch psychologen 

- Bedrijfspsychologen 

Complementaire rol bij klinisch en bedrijfspsychologen: 
soms gaat men het idee van burn out vooral in richting van 
KP gaan plaatsen maar bedrijfspsychologen hebben veel 
expertise in het ontleden van werk en definiëren ervan en 
die beschrijving kan een impact hebbe. Die combinatie (multi 
disceplenaire teams) is heel waardevol! 
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Tot nu toe hebben we het uitsluitend gehad over stress-problemen en burn-out maar ook belangrijk is 
dat er daarnaast nog een brede waaier aan andere mogelijke problematieken zijn die verwijzen naar 
mentaal onwelzijn. Een voorbeeld is het emposter fenomeen: oplichter syndroom, is weid verspreid in 
de populatie, en misschien krijgen wij als student daarmee wel nog te maken. Het gaat over pervasieve 
gevoelens van mensen dat ze niet goed genoeg zijn voor het werk dat ze doen of de studies die ze 
volgen, niet alleen de overtuiging maar daaraan gekoppeld hebben ze ook een grote angst om 
blootgelegd te worden of dat men door de mand gaat vallen. Nog een aantal werknemers die hem 
contacteerden na dit onderzoek die dat ook hadden. Dat fenomeen is een ander voorbeeld van een 
categorie van mentale problemen waar werknemers mee worden geconfronteerd. 

Niet alleen alles wat met mentale gezondheid heeft te maken, het gaat ook over fysieke gezondheid. 
Bedrijfspsychologen houden zich ook bezig met preventie van reduceren van arbeidsongevallen. Zij 
kijken bijvoorbeeld naar welke persoonlijkheidskenmerken van mensen een grotere kans hebben om zo 
een ongeval mee te maken.  

Er is veel discussie rond zware beroepen wat gerelateerd is 
aan de discussie van het pensioen. Het idee is van een lijst 
op te stellen met zware beroepen die dan bijgevolg ook 
vroeger op pensioen zouden moeten gaan. Dit is een goede 
illustratie van de complexiteit van het verhaal omdat dit 
moeilijk is om uit te maken voor elk specifiek beroep of het 
zwaar is of niet omdat je altijd een verstrengeling ziet tussen 
fysieke kenmerken van een bepaalde job maar daarnaast 
ook psychologische kenmerken. Denk aan het beroep van 
een chirurg, die moeten een paar uur heel geconcentreerd 
zijn maar met het minste foutje kan het fataal aflopen, dus 
fysiek (zeven acht uur fijne motoriek) + mentaal heel zwaar. 
Voor veel beroepen is het zo dat er ofwel belangrijke fysieke of mentale componenten aanwezig zijn die 
het meer of minder complex kunnen maken. Dus het maken van zo een lijst is enorm complex en dat is 
te zien aan de snelheid, of liever de “traagheid”, waarmee regering dit soort lijsten gaat opmaken. 
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POSITIVE EMOTIONS AT WORK 

Veel bedrijfspsychologen krijgen de opdracht van hun organisatie om het welbevinden zo hoog mogelijk 
te houden en er zijn twee redenen om als bedrijfspsycholoog interesse te hebben in die positieve 
emoties. 

Interesse vanuit bedrijfspsychologie vanuit 2 redenen: 

1. The “Business case” for positive emotions 

Het is niet altijd eenvoudig (zie eerste lessen) om mensen uit het praktijkveld te overtuigen van de 
waarde die een bedrijfspsycholoog heeft of van een bepaalde interventie zoals evidence based selectie. 
Eén van de manieren van overtuigen is om ze een business case te geven, om ze aan te tonen in termen 
van monetaire beloningen dat het wel degelijk loont om op evidence based aan de slag te gaan = 
business case. We kunnen aantonen dat een bepaald fenomeen leidt tot een uitkomst zoals meer winst 
en dit geldt ook voor het topic van positive emotions want we weten dat er een correlatie is tussen hoe 
tevreden mensen zijn op het werk en hoe productief ze zijn ‘happy workers are productive workers’. 

2. Corporate Social Responsibility 

Vorige lessen hebben we het al gehad over 
duurzaamheid want als maatschappij aanvaarden we 
niet meer dat een organisatie bijvoorbeeld op een heel 
vervuilende manier aan productie doet. Het is de taak 
van de organisatie om bij te dragen aan duurzaamheid. 
Wat we nu ook zien is dat we als maatschappij 
verwachten van organisaties dat ze bijdragen aan het 
welbevinden van de populatie (omgeving creëren 
waarin mensen gelukkig kunnen zijn) en dan is de 
populatie in het algemeen ook gelukkiger. 

Meerwaarde van (Bedrijfs)Psychologen bij programma’s rond wellbeing/safety 

Ø Veelheid aan psychologische modellen / theorieën die zorgen voor een beter begrip (zie verder) 

Ø Inzichten uit psychologie geven ook aanleiding tot doeltreffende interventies; Vb.: Nudging 
(“Using  psychological techniques to influence people’s behavior”) 

 

 

 

 

 

Er zijn voorbeelden op het internet hoe nudging toegepast is om de veiligheid en gezondheid in 
werksituaties substantieel te verbeteren. Er was is een organisatie met een heel eenvoudige interventie: 
die had allerlei spiegeltjes aan de ingang van de gebouwen geplaatst met de tekst ‘who is responsable 
for safety today’ en je ziet je eigen reflectie, dit heeft geleid tot een drastische daling van het aantal 
ongevallen in een werk gerelateerde setting. Dat is een voorbeeld van ‘nudging’, hoe theorieën en 
interventies vanuit de psychologie een zeer grote impact hebben op het gedrag en de veiligheid van 
mensen binnen een organisatie. “Nudging draws attention to safe behaviour by use of simple means.” 
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GEZONDHEID EN VEILIGHEID OP HET WERK 

Als we puur kijken naar fysieke gezondheid van mensen, weten we vanuit onderzoek dat er factoren 
zijn vanuit verschillende categorieën die mensen beschermen, die de kans verlagen of verhogen op het 
tegenkomen van ongevallen of ziektes op of door het werk. 

Wat beschermt mensen tegen ongevallen en ziektes op/door het werk? 

Ø ‘Safety climate’: percepties die werknemers hebben omtrent beleid en procedures met 
betrekking tot  veiligheid. Wordt veiligheid door management op de agenda gezet? Is er 
binnen het bedrijf een klimaat van veiligheid? Management moet dit topic op de kaart zetten! 

Ø Goed teamwork: voorspeller van minder ongevallen en fouten 

Ø Individuele verschilvariabelen: depressie, angst en negatief affect gaan gepaard met lager 
gebruik van  beschermend materiaal (vb. veiligheidsschoenen); ook leeftijd is een risicofactor: 
ongevallen doen zich meest frequent voor bij jonge  mannen (15-24 jaar), een mogelijke 
verklaring is dat jongere mannen hoger scoren op eigenschappen als impulsiviteit 

Ø Werknemers in tijdelijk werk lopen groter risico op gezondheidsproblemen (interim) 

STRESS OP HET WERK 

 

 

 

  

 

 

Nu schakelen we over van fysieke problemen naar mer mentale 
problemen (hier zijn wij als psychologen in geïnteresseerd en 
gespecialiseerd). Er zijn analyses gemaakt over de frequentie van stress 
gerelateerde problemen binnen organisaties. We weten dat er een 
substantiële stijging is van gerapporteerde stress of burn out 
problemen. Wat we nog niet goed weten is waar het aan te wijten is, 
vaak zijn het de twee factoren die we aan het begin van dit hoofdstuk 
zagen: 

- Meer aandacht voor problemen = lagere drempel om erover te praten 

- Door de manier waarop werk vandaag georganiseerd is (zorgt voor meer risicofactoren voor het 
ontwikkelen van die problemen) 

Onderzoek (zie rechtsboven) naar de mentale gezondheid bij doctoraatstudenten toont aan dat een 
academische context in het bijzonder een grote risico populatie is die onder veel stress blijken te staan. 
Ongeveer 1/3 van die studenten rapporteren zich ongelukkig te voelen en depressief te voelen. Er zijn 
dus beroepscategorieën die meer risico lopen voor het ontwikkelen van die problemen. 
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WAT IS STRESS? 

Er is al 100 jaar wetenschappelijk onderzoek naar stress. 

Cannon (1929): Fight or flight reaction 

Ø Ontwikkeld vanuit fysiologie bij dieren 

Ø Reactie op onverwacht event dat potentieel zeer ingrijpende 
gevolgen  kan hebben; ook in werkcontext! 

Ø Geheel van fysiologische reacties 

Ø Tijd nodig om terug te keren naar ‘baseline’ à problematisch indien chronisch 

 

Wanneer je plots met een accuut gevaar wordt geconfronteerd wordt volgens Cannon ons F of F 
systeem in gang gezet. Dit is ontwikkeld geweest vanuit de fysiologie bij dieren. Het traditionele 
voorbeeld is “wat gebeurt er wanneer je oog in oog zou komen te staan met roofdier?” dan heb je twee 
reacties: fight (aanvallen, beschermen) of flight (weglopen). Dit geldt niet alleen in deze situatie maar 
ook in werk gerelateerde contexten kunnen zich situaties voordoen waarin mensen zo een fight of flight 
reactie gaan ontwikkelen. Deze reacties gaan vaak gepaard met fysiologische reacties (hartslag omhoog, 
pupillen groter, rood worden) nogmaals ook in werksituaties kunnen scenario’s als dit zich afspelen. 
Bart kreeg is een mail dat er een enorme statistische fout stond in één van zijn papers waarmee hij een 
award had gewonnen en dit kwam bij hem binnen alsof hij naar een roofdier aan het kijken was (heel 
bleek, hartslag ging hoogte in). Dit illustreert het goed! Zo een hevige reactie heeft altijd tijd nodig om 
terug te keren naar de baseline (dit is belangrijk), dus die situaties zijn niet altijd problematisch op 
voorwaarde dat je terug naar de baseline kan komen (ontspannen). Het wordt problematisch als die 
reacties aanhouden en stressoren op regelmatige tijdstippen er zijn (= chronisch) dan heb je wel 
ernstige gezondheidsproblemen. 

Hans Selye (1956): ‘distress’ versus ‘eustress’ 

Ø Canadees endocrinoloog 

Ø Onderscheid tussen ‘distress’ (schadelijke effecten van job demands) en ‘eustress’ (spanning 
ten gevolge van  uitdagende job demands) 

Ø Ontwierp het ‘General Adaptation System’ (GAS) om te beschrijven hoe stressoren een impact 
kunnen hebben op  gezondheid; 3 fasen: 

§ Alarm: als reactie op een event; stress hormonen komen vrij als reactie op stressor 

§ Weerstand: hoe men omgaat met stress en dit op aanvaardbare niveau’s houdt 

§ Uitputting: wanneer de hulpbronnen opgebruikt zijn 

Hans zegt dat het niet altijd problematisch is om spanning te ervaren op voorwaarde dat het een 
tijdelijke spanning is en die verwijst naar een uitdaging (vb. een deadline) = eustress. Distress is de term 
die verwijs naar schadelijke effecten van job vereisten die chronisch veel te hoog zijn van het draakracht 
van individu. 
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Heel belangrijk model om op een geïntegreerde manier naar die problemen te kijken 

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen echte stressoren in de werkcontext die fysiek en 
psychosociaal kunnen zijn. Die leiden tot bepaalde stressignalen die opnieuw een aantal niveau ‘s 
kunnen hebben: fysiologische stresssignalen (vb. aanwezigheid stresshormonen in bloed), 
psychologische (vb. capaciteit om informatie te verwerken) en gedragsmatige. Tussen deze twee 
elementen zitten mediatoren: stressoren in de werkcontext hebben pas impact op gedrag of manier 
van reageren via mediatoren (hoe we kijken naar stressoren, perceptie en cognities) en ten slotte 
opnieuw twee categorieën van moderatoren (langs kant persoon of langs kant situatie). 

Stressoren in de werkcontext: 

Dit zijn categorieën van stressoren in een werkcontext. 

Ø Fysieke stressoren 

§ Te warm / koud (vb. de diepvriezer van de colruyt) 

§ Lawaai; vooral (gepercipieerde) controle over geluid is belangrijk (vb. controle van 
lawaai in landschapsbureau’s – telefoon van je collega gaat af, dit heb je niet onder 
controle) 

Ø Rol stressoren 

§ Rol conflict (vb.: kwaliteit versus kwantiteit) als je echt iets goed wilt doen, neemt dit 
ook veel tijd in beslag 

§ Rol ambiguïteit (wat is ‘kwaliteit’?) onzekerheid kan stress veroorzaken 

Ø Werkbelasting / Role overload 

Ø Werktempo; vooral gebrek aan controle (vb. de lopende band in fabriek moet je volgen) 

Ø Werkschema; vb. ploegenstelstel (slechte slaapkwaliteit + sociaal leven) zoals bij de politie, 
verminderd sociaal leven en sociaal leven is net een protectieve factor voor problemen op het 
werk 

Ø ‘Time rigidity’ (vb. kloksysteem); let op: ook ‘time flexibility’ heeft een keerzijde. Dit gaat over 
het badgen (prikklok) die nauwgezet registreert wanneer iemand binnenkomt en verlaat. Maar 
ook glijdende uren kunnen een stressor zijn want mensen kunnen ervoor kiezen om in de 
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voormiddag niet te werken maar dan moeten ze later doorwerken en dit kan zorgen dat de 
grens tussen werk en privé vervaagt. 

Ø Interpersoonlijk conflict (vb. je komt niet meer overeen met je collega) 

Ø Emotionele arbeid: dit gaat bijvoorbeeld over kelners of obers waarvan verwacht worden dat 
ze altijd vriendelijk zijn, maar die kunnen soms ook wel eens een slechte dag hebben gehad en 
dan verwachten wij toch nog steeds dat zij emotionele arbeid leveren en emoties tonen. Zij 
moeten verplicht deze emoties tonen die ze op dat moment spontaan niet voelen. 

Ø Work-family conflict: het kan zijn dat bepaalde problemen op het werk een impact hebben op 
je privé leven, maar kan ook andersom zijn. 

We gaan kijken naar de moderatoren (die kunnen zich situeren op het niveau van de persoon of op het 
niveau van de situatie). Deze hebben een impact op de relatie tussen de stressoren en de stressignalen. 

Moderatoren - Omgeving 

Ø Teamwork kan de impact van stressoren bufferen 

Ø Sociale steun (zowel in thuisomgeving als op het werk) 

Ø Belang van ‘recovery activities’ (zie ‘Verdieping’): kunnen loskomen van het werk als je thuis 
komt 

Moderatoren - Persoon 

Ø TIP: Bij het volgende examen: kijk / luister eens goed rond (iedereen gaat op een andere manier 
om met de stress) = interpersoonlijke verschillen 

Ø “people differ considerably in how they respond to stress at work 

Ø Locus of control: internal versus external; sterke interne LOC negatief gerelateerd aan stress 

o Intern: mensen zijn er van overtuigd dat ze zelf controle hebben op wat ze 
meemaken (een sterke interne locus of control is negatief gerelateerd aan stress 
en is dus een beschermende factor) 

o Extern: mensen hebben het gevoel dat ze minder controle hebben 

Ø ‘Hardiness’: compound construct bestaande uit verschillende elementen; vooral bestudeerd bij 
militair personeel. Een compound construct is een persoonlijkheidseigenschap die een 
combinatie is van verschillende persoonlijkheidskenmerken. In een militaire context besteed 
men hier veel aandacht aan en gaat men opleidingen en selectie proceduren afstemmen op dat 
compound construct. 

Ø ‘Type A persoonlijkheid’ (ook compound van volgende eigenschappen): 

§ Ambitie (professioneel leven) 

§ Ongeduld 

§ Irritatie (als er zich iets voordoet wat ze niet graag hebben) 

à constant struggle to achieve more in even less time 
à cannot help getting angry with 
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à Dit is een maladaptieve compound omdat deze trekken gerelateerd zijn aan het risico om hart en 
vaatziekten te ontwikkelen. 

 

 

 

 

 

 

We tonen één voorbeeld van een empirisch onderzoek 
dat de modererende rol van persoonlijkheidskenmerken 
goed illustreert. Het topic was om te kijken naar het effect 
van work family conflict (moeilijkheid om verplichtingen 
vanuit werk rol te verzoenen met verplichtingen vanuit 
privé rol) en de impact daarvan op het ervaren van burn 
out achtige symptomen (job exhausting – uitputting, en 
depressieve gevoelens). Het onderzoek toont in eerste 
instantie aan dat wanneer men veel work family conflict 
ervaart er gemiddeld genomen meer uitputting is dan 
wanneer die laag zijn. Dit geldt ook voor depressie. Het 
toont ook aan dat persoonlijkheidskenmerken een modererend effect kunnen hebben, nl. bij 
emotionele stabiliteit: de negatieve impact van work family conflict is sterker voor individuen die een 
lage emotionele stabiliteit hebben en meer stress gevoelig zijn dan mensen met een hoge emotionele 
stabiliteit. Nog duidelijker voor depressie: mensen die voldoende emotioneel stabiel zijn, voor die 
mensen gaat work family conflict nauwelijks een effect hebben op depressie. Enkel voor mensen die 
laag scoren op emotionele stabiliteit, voor die groep gaat er wel degelijk effect zijn van work family 
conflict. Er zijn protectieve moderatoren (ph) die ervoor zorgen dat effect van bepaalde stressor op 
indicator van welbevinden gebufferd wordt. 

Uitkomsten van werkstress 

Ø Fysiologisch: 

§ Chronische activatie van het sympathisch ZS 

§ Aanwezigheid van stress hormonen leidt tot aandoeningen/ziektes 

• Aantasting bloedvaten 

• Verstopping bloedvaten 

• Hoge bloeddruk 

• Problemen met vertering 

• Mal functionerende immuniteit 

Stressoren veroorzaken een chronische activatie van het sympatisch zenuwstelsel. De ontwikkeling van 
het sresshormonen in het bloed leiden tot ziekten zoals bloedvaten die verstoppen of een hogere 
bloeddruk. Stress heeft dus een direct effect op ziekten mortaliteit. 

Stress can and does kill directly 
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Ø Gedragsmatig: 

§ Informatieverwerking gaat er (sterk) op achteruit: geheugen, reactietijd, 
accuraatheid,... 

§ Stress leidt tot fouten (Vb. ook bij dokters, verplegers,...)  

§ Stress kan ook leiden tot ongezonde gewoontes / copingstijl (voeding, alcohol,...) 

Dit zorgt voor een meer indirecte manier tot ziekten en overlijden. Als je mensen in stress ituaties plaats 
gaat hun informatieverwerking sterk acteruit. Er is veel moeite om dingen te onthouden (vb. 
examensituatie).  Ook hier geldt het zinnetje: stress can and does kill directly! 

Ø Psychologisch: in werkcontext: ‘Burnout’; 3 dimensies (Maslach et al.): 

§ Emotionele uitputting (op, moe, spanning niet meer aankunnen) 

§ Verminderde persoonlijke bekwaamheid (voelen zich niet meer competent of capabel 
om werk uit te voeren) 

§ Depersonalisatie: mensen met een burn out ontmenselijken hun omgeving, we zien dit 
vooral in de zorgsector als er een verpleegster is met een burn out gaan ze patiënten 
niet meer als personen zien maar eerder als een nummer. 

à Voorwaarden van het burn out model om van een burn out te kunnen spreken. 

 

Illustratie van verhaal van iemand uit medische sector die de 
zin niet meer snapt, je staat niet meer stil bij menselijke 
karakter van zingeving. 

 

 

PROMINENTE THEORIEËN EN MODELLEN VAN STRESS 

Demand-Control Model (Karasek) 

Het is een heel oud model maar nog steeds frequent gebruikt om werk stress te analyseren. Twee 
dimensies: de taakeisen (job demands) en de mate van autonomie of beslissingsvrijheid (job control). 

Op grond daarvan maak je een 
onderscheid tussen vier types van job 
(zie links). De belangrijkste predictie 
van dit model is dat een hoge job 
demand en een lage control de meest 
schadelijke combinatie is die aanleiding 
geeft tot jobstress. Dus veel doen, maar 
er weinig controle over hebben 
(beslissingsvrijheid) is volgens dit de 
belangrijkste aanleiding van werk 
gerelateerde stress. 
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Update: Demand-Control-Support Model (Karasek) 

Het model is uitgebreid geweest met een derde 
dimensie: support (of ondersteuning krijgen vanuit de 
omgeving). Dit heeft aanleiding gegeven tot de “buffer” 
hypothese = de nadelige effecten van high demands, 
low control die gebufferd kunnen worden wanneer er 
voldoende sociale steun is vanuit de omgeving. De 
meest gevaarlijke situatie is bij high demands, low 
control en weak social support, dan zit je volgens dit 
model echt in de problemen en heb je een groot risico 
op stress vanuit de job. 

Person Environment (PE) Fit Model (French et al.) 

Ø Afstemming tussen vaardigheden en capaciteiten enerzijds, en job vereisten en type 
werkomgeving anderzijds 

Ø Zowel person-job fit als person-organization fit 

§ Person-job: vb. iemand die eerder angstig is, onzeker is, niet goed om kan met 
onzekerheid à ga je die dan plaatsen in een leidinggevende  positie? Kans op misfit is 
groot! 

§ Person-organization: vb. ‘cultuur fit’ op grond van waarden (‘values’): waarden van 
personen matchen met die van de organisatie 

Het idee is dat een mismatch of een onvoldoende fit tussen 
de vaardigheden van iemand en de vereisten van de job en 
het type werkomgeving een mogelijke aanleiding kan zijn tot 
stress. Je bekijkt zowel person-job fit als person organization-
fit. TWEGOS houdt zich bezig met die person organization fit. 

 

... and many others (nog veel andere theorieën) 

We hebben de fundamentele manieren bekeken om naar werk stress te kijken, maar er zijn nog tal van 
andere waardevolle theorieën zoals het Warr vitamin model. (dit gaan we niet bespreken nu). 
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In het handboek wordt er ook stilgestaan bij de interventies om mensen te leren omgaan of mensen te 
behandelen rond die stress gerelateerde problemen. 

Primaire interventies: focused on taking stressors away (“problem-focused”): wegenemen stressor 

Ø Effectief wegnemen; vb.: 

§ Hertekenen van taakinhoud 

§ Aanpassen van werkplanning of –ritme 

§ Aanpassingen  in fysieke werkomgeving 

§ ... 

Ø Veranderen van de ‘appraisals’ van stressoren via ‘cognitive restructuring’: in spelen op 
evaluaties die mensen maken van bepaalde stressoren en mensen aanleren om op een andere 
manier na te denken over werk. 

Secundaire interventies: focused on people’s responses to stress: reacties die mensen vertonen 
tegenover stress 

Ø Relaxatie oefening, stress management training,... 

Ø Mindfulness interventies 

à Vrij stevige empirische evidentie dat die interventies actieve ingrediënten bevatten 

Tertiaire interventies: focused on helping people cope with the consequences of stress: gebruikt 
wanneer het te laat is, als mensen al door een burn out gegaan zijn, hier leren we ze omgaan met de 
gevolgen van stress. 

Ø Vb.: “Employee Assistance Programs”: werknemers assisteren of helpen om om te gaan bij het 
verwerken van een burn out. 

Interessante en goede voorbeelden te vinden van die EAP om 
toenemende groep van mensen toch mee te helpen en te re-
integreren op een succesvolel manier in de arbeidsmarkt. 
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HOOFDSTUK 10: VERDIEPING 

 

 

 

 

 

 

 

 

Topic is hier de recovery activities (RA), de vraag is wat mensen doen wanneer ze thuiskomen van hun 
werk. Je kan een zeer stresserende job hebben en dan is het een uitdaging om op een bepaalde manier 
te ontspannen. Belangrijk is om ervoor te zorgen dat je de volgende dag de werkdag opnieuw op een 
goede manier kan aanvatten. Er is relatief weinig onderzoek naar het type RA dat mensen doen en wat 
de werkzaamheid hiervan is. 

Wanneer ik ‘s avonds thuis kom na een inspannende dag op het werk… 

Sommige zeggen: “dan plof ik in de zetel” 

Anderen zegge: “ik zet een stapje in de wereld” 

Je hebt ook mensen die zich gaan verdiepen in huishoudelijke taken en ontspanning zoeken in het 
koken. Nog anderen die gewoon doorgaan met werken en helemaal niet loskomen van hun werk. Hoe 
kunnen we die verschillen in RA omschrijven en wat is de effectiviteit van die technieken? 

Wanneer ik ‘s morgens opsta, voel ik mij… 

Dit is de uitkomstmaat die we bekijken (antwoord op deze vraag). “volg van energie”, “heel erg 
vermoeid”… 

ONDERZOEKSVRAAG 

Men meet recovery experiences, welke ontspannende activiteiten men doet na het werk en maakt het 
onderscheid tussen: 

¨ Psychologisch loskomen 
¨ Relaxatie 
¨ Mastery experiences 

Men onderzoekt de impact van deze activiteiten op het 
affect dat men ervaart de volgende morgen. Ze 
controleerden voor slaapkwaliteit (hoe lang en hoe 
goed) omdat slaapkwaliteit een belangrijke impact 
heeft op het welbevinden de volgende ochtend. 
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INLEIDING 

Affective states: Hoe we ons voelen 

Ø Positive affect: actief, energetisch, opgewekt (arousal hoog, en positief) 

Ø Negative affect: gespannen, gestresseerd, boos (arousal hoog, en negatief 

Ø Serenety: rustig, ontspannen, comfortabel (arousal laag, maar positief) 

Ø Fatigue: vermoeid, uitgeput (arousal laag, en negatief) 

Recovery experiences: Hoe we herstellen tijdens ‘off-job activities’ 

Ø Psychological detachment: onthechting van het werk (bij thuiskomen er niet meer aan 
denken) 

§ Het gevoel om weg te zijn van de werk situatie; afstand nemen (mentaal) 

§ H1: ‘Psychological detachment’ is negatief gerelateerd aan negatief affect en ‘fatigue’ 
de volgende morgen 

Ø Relaxatie: verminderde activatie van het sympathisch zenuwstelsel (letterlijk: ontspanning) 

§ Uit zich in: lagere hartslag en kleinere spierspanning 

§ Via relaxatie-oefeningen, maar bvb ook door het luisteren naar rustige muziek 

§ H2: ‘Relaxation is positief gerelateerd aan positief affect en ‘serenity’ de volgende 
morgen 

Ø Mastery experiences: off-job experiences that provide opportunities for learning/success: 
ervaringen buiten het werk die mogelijkheden creëeren om iets nieuws te leren of om succesvol 
te zijn. De persoon gaat niet volledig ontspannen want er is een uitdaging maar centraal is dat 
men dus niet te ver gaat zonder overmatig beroep te doen op vaardigheden van de persoon. 

§ Via sport, het leren van een nieuwe hobby, vrijwilligerswerk,... 

§ Dagen de persoon uit / “without overtaxing his or her capabilities” 

§ H3: Mastery experiences zijn positief gerelateerd aan positief affect en ‘serenity’ de 
volgende morgen 

Ø Slaap kwaliteit 

§ Een nacht slecht slapen is op zich al een ‘negative event’ die negatief affect kan 
oproepen 

 
§ Slechte nachtrust verhindert het herstel van ‘hulpbronnen’ (Muraven & Baumeister, 

2000 

§ Slechte nachtrust leidt tot negatieve verwachtingen in de morgen (appraisals) en deze 
anticipatie (“ik ga mij niet kunnen  concentreren”) leidt tot negatief affect (en minder 
positief affect). 

§ H4: slaapkwaliteit is positief gerelateerd aan positief affect en ‘serenity’ 
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§ H5: slaapkwaliteit is negatief gerelateerd aan negatief affect en ‘fatigue’ 

 

 

Controle variabelen werden ook in kaart gebracht. Daily hassles zijn kleine stressoren die losstaan van 
het werk. Trait affect gaat over stabiele verschillen tussen mensen in het ervaren van affect (van nature 
uit veel positief of negatief affect ervaren). 

METHODE 

Participanten / design 

Ø Finale steekproef: N = 166 werknemers uit publieke dienstverlening 

Ø Metingen tijdens 5 opeenvolgende werkdagen 

Dit is een typisch voorbeeld van een intensief onderzoek: ze hebben mensen gevolgd gedurende vijf 
opeenvolgende werkdagen en telkens gevraagd voor het slapengaan om te rapporteren welke RA ze 
hebben gedaan, wat de daily hassils waren en ook s’ochtends gevraagd te rapporteren over hun 
welbevinden. 
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Voorbeeld meetinstrument: Recovery experiences 

 

 

 

 

 

 

 

Analyses 

Ø zowel between-person als within-person variabiliteit 

Ø In deze studie: focus op within-person 

Ø Percentage van de variabiliteit die zich op niveau van ‘within-person’ bevindt: 

§ Positive affect: 46.7% 

§ Negative affect: 84.3% 

§ Serenity: 51.4% 

§ Fatigue: 57.9% 

Er zijn frequente verschillen binnen personen over de tijd heen (within) belangrijk want mocht dit niet 
het geval zijn, heeft het weinig zin om te kijken naar de impact van RA. Wat zijn de voorspellers van die 
variabliteit? Welke RA zorgen ervoor dat iemand zich beter of slechter zal voelen in de daaropvolgende 
ochtend? 

Resultaten: Vb.: Multilevel resultaten voor Positief Affect 

Belangrijk is dat er telkens drie modellen 
worden getoetst: 

Model 1: person- level controls: gekeken 
naar de impact van persoonscontrole 
variabelen (leeftijd, geslacht, land en 
professionele positie) = 
controlevariabele. 

Model 2: day-level controls: gekeken 
naar de impact van de daily hassils en 
duur van slaap en RA 

Model 3: recovery experiences and sleep 
quality: gekeken naar impact van RA en 
sleep kwaliteit. 

Zie dia 39 voor meer verduidelijking. 
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Resultaten 

 

Belangrijkste resultaten, niet in detail te kennen. De boodschap is dat dit onderzoek aantoont dat elke 
vorm van RA een impact kan hebben op uitkomstmaten van affect, het heeft en impact op mate van 
affect de volgende ochtend. Het toont ook aan dat verschillende typen van RA leiden tot verschillende 
uitkomsten. Het patroon is nog niet helemaal duidelijk, dus welke juist de beste is kunnen we niet 
zeggen. De meerwaarde aan dit onderzoek is dat het een kader biedt om naar de types RA te kijken en 
om in de toekomst een differentieel effect verder te onderzoeken. 

DISCUSSIE 

Research contributions: 

Ø Empirisch bewijs voor de stelling dat ‘recovery experiences’ ertoe doen; d.w.z. ze hebben een 
effect de  volgende morgen 

Ø Niet alle ‘recovery experiences’ zijn gelijk; differentiële effecten 

Beperkingen: 

Ø Enkel subjectieve metingen van ervaringen en slaapkwaliteit 

Ø Meting van slaapkwaliteit op zelfde moment als (subjectieve) meting van affect in de morgen 
(à confounded?) 

Ø Generaliseerbaarheid naar andere beroepsgroepen? 

LEERDOELEN 

Na het studeren van deze les: 

Ø Heb je inzicht in de factoren die mensen beschermen tegen ziekte en/of ongevallen op het 
werk. 
 

Ø Heb je kennis van verschillende stress-modellen (Cannon, Selye, Kahn, Karasek, French) 
 

Ø Heb je inzicht in de verschillende types van interventies voor het omgaan met werkstress 
 

Ø Ken je de betekenis en rol van verschillende types van ‘recovery experiences’. 

 

H# Hypothesis Supported?
1 Psychological detachment’ is negatief gerelateerd aan  

negatief affect en ‘fatigue’
Ja

2 ‘Relaxation is positief gerelateerd aan positief affect en  
‘serenity’

Ja, maar enkel voor ‘serenity’

3 Mastery experiences zijn positief gerelateerd aan  
positief affect en ‘serenity’

Ja, maar enkel voor positief affect

4 Slaapkwaliteit is positief gerelateerd aan positief affect  
en ‘serenity’

Ja

5 Slaapkwaliteit is negatief gerelateerd aan negatief  
affect en ‘fatigue’

Ja
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HOOFDSTUK 11: STRATEGIE EN STRUCTUUR 

Op niveau van de organisatie, we gaan het niet hebben over individuele werknemers (hun gevoelens, 
gedachten…) maar we kijken hier vooral op het niveau van de organisatie als geheel. 

Één van de meest gebruikte voorbeelden om te wijzen 
op het belang van strategie is het voorbeeld van Nokia. 
Als je twintig jaar geleden in een auditorium had 
gevraagd wie dit gsm-toestel bij zich had zou er 60 tot 
75% van de mensen aangeven dat ze dit toestel hadden. 
De populariteit van dit toestel was illustratief voor het 
marktaandeel dat Nokia in die periode had. De grafiek 
toont aan wat er met het marktaandeel is gebeurd. Het 
is geen verrassing als we nu vragen wie er zo een nokia 
heeft dat het antwoord helemaal anders is. Het 
marktaandeel is de afgelopen tien jaar sterk achteruit 
gegaan. Dit soort casussen worden nog steeds gebruikt 
om te wijzen op het belang van een goede strategie, 
zowel voor het succes als voor overleving van de 
organisatie. 

“We didn’t do anything wrong, but somehow, we  lost.”(CEO Stephen Elop) 

“They missed out on learning, they missed out on  changing, and thus they lost the opportunity at  hand 
to make it big. Not only did they miss the  opportunity to earn big money, they lost their  chance of 
survival.” 

Als men vraagt aan de toenmalige leidinggevende van Nokia waar het is mis gegaan destijds, 
antwoordde hij: eigenlijk hebben we als management niks verkeerd gedaan, maar om de één of andere 
reden hebben we toch verloren. Dat is een opvallend antwoord en wijst op het belang van strategie. Als 
men verder nadenkt en analyses maakt van die ‘casus Nokia’ gaat het er om dat men aangeeft dat het 
bedrijf te weinig geïnvesteerd heeft in verandering en ook te weinig nagedacht heeft hoe ze konden 
omgaan met die veranderingen binnen de markt (anticipatie). Voldoende leren en innovatief zijn, om 
zo de concurrent bij te benen of zelfs voor te kunnen zijn was er niet. => Gebrek aan strategie, door 
onvoldoende innovatief te zijn heeft dat het bedrijf de das om gedaan. 

“Strategy is a concept embedded in the study of war” 

Als we verder nadenken over het concept strategie krijgt dit vaak 
een negatieve connotatie/bijklank, niet alleen voor organisaties 
maar ook voor mensen: “Mensen hebben niet het beste voor met 
anderen of de organisatie waarvoor ze werken”. Maar strategie 
hoeft zeker niet altijd een negatieve bijklank te hebben want het is 
noodzakelijk voor organisaties om competitief te kunnen blijven. De 
reden of één van de redenen waarom dit een negatieve bijklank 
heeft, heeft te maken met het feit dat strategie en de theorieën 
daarrond teruggaan op oorlogsvoering. Heel veel theoretische 
concepten rond strategie vinden in hun oorsprong in de theorieën en praktijken rond oorlogsvoering. 
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“Strategie” heeft vaak een negatieve connotatie; voor een stuk terug  te brengen tot een aantal 
historische roots. Voorbeeld: Machiavelli die als een van de eersten het idee van strategie  binnen 
organisaties beschreef in ‘Il Principe’. 

Opvallend: in de oudste schriften gingen personen als Machiavelli wel degelijk vaak teruggrijpen naar 
casussen binnen oorlogsvoering. Ze keken welke oorlogsvoering succesvol was, hoe dat kwam en gingen 
obv die analysen van casussen van oorlogen theorieën formuleren over strategie binnen organisaties. 
Vandaar waarschijnlijk de negatieve bijklank in het dagelijkse leven. 

STRATEGIE? 

Ø “a concern of organizational leaders with the future and with the goals of the organization”: 
er is een bepaalde bezorgdheid van de topleidinggevenden binnen organisaties omtrent de 
doelstellingen van organisaties en omtrent de toekomst van organisaties (verplicht na te 
denken over de strategie).  

Ø Omwille van competitie is er nood aan een strategie waardoor de organisatie kan 
‘winnen’/’overleven’/’succesvol zijn’ 

Ø Strategie is een reactie op de omgeving en op eventuele veranderingen in die omgeving (vb. 
coronacrisis: zorgt voor gigantische veranderingen in de omgeving waarbij organisaties 
bewust hun strategie aanpassen zoals restaurants die traiteur worden) 

Ø Strategie bepaalt mee de structuur én cultuur van een organisatie 

Nadenken over een strategie gaat over: waar willen we met onze organisatie naartoe? Richting? 
Doelen? Het voorbeeld van Nokia toont dat het hebben van een strategie essentieel is voor een 
organisatie om te overleven en succesvol te zijn. Het gaat inderdaad vaak over winnen vs verliezen: heel 
veel bedrijven functioneren vandaag in een zeer competitieve omgeving, niet alleen grote spelers, ook 
non-profit organisaties. Een competitieve omgeving waar het belangrijk is om te weten a) wie de 
concurrenten zijn en b) hoe je zelf als organisatie kan onderscheiden van de concurrentie. Strategie is 
geen primaire bezigheid van een bedrijfspsycholoog (BP) maar het is wel belangrijk want het oefent 
invloed uit op andere aspecten van een organisatie waar een BP wel meer aan het stuurt zit (vb. 
organisatiestructuur en cultuur). VB: je kan als organisatie de strategie hebben om zoveel mogelijk winst 
te maken door de productiekosten zo laag mogelijk te houden: dit zorgt ervoor dat je de organisatie op 
een bepaalde manier moet gaan structureren en een cultuur van competitie en productie moet 
installeren in de organisatie. De keuzes die we maken op strategisch nvieau gaan dus wel in veel gevallen 
een impact hebben op andere domeinen in de organisatie die wel cruciaal zijn voor een BP. 

Een historisch perspectief (niet gedetailleerd kennen) 

Ø 1950: Philip Selznick: ‘SWOT’-analyse: 

• Strengths: waar de organisatie op dit moment goed in is 

• Weaknesses: waar de organisatie op dit moment niet goed in is 

• Opportunities: factoren die ervoor kunnen zorgen dat de organisatie groeit (ook 
externe factoren) 

• Threats: factoren die het succes van de organisatie in de toekomst bedreigen (ook 
externe factoren) 

• Ansoff: Product Mission Matrix (zie hieronder) 
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Philip S. heeft een concept geïnstalleerd waar de meesten onder ons mee geconfronteerd zullen 
worden. VB: de huidige situatie (corona) is er één waarbij we misschien wel in de richting gaan van een 
maatschappij waar het veel minder frequent/gemakkelijk is om met zijn allen buiten te komen of om 
iets te gaan eten/drinken. Voor bepaalde bedrijven is deze contextfactor (corona) een enorme 
bedreiging, maar voor een andere groep organisaties kan dit een grote kans zijn (vb. verkopen van 
online goederen). Dit soort SWOT analyses zijn een populaire manier voor managers om op een relatief 
beperkte termijn een analyse te maken van de belangrijke bedreigingen, uitdagingen, sterktes en 
zwaktes van een team/organisatie/departement. 

Dit is de Product mission matrix. Het gaat grosoo 
modo over twee strategische keuzes die organisaties 
kunnen maken in het uitbouwen van bijvoorbeeld 
een klantenbestand. 

Een eerste beslissing: wat gaan we doen met het 
productgamma? Behouden/beperken tot bestaande 
producten? Of nieuwe ontwikkelen op een bepaald 
moment? 

Een tweede beslissing: gaat over de afzetmarkten: 
gaan we onze producten richten op bestaande 
markten/klantenpopulaties? Of gaan we opzoek naar 
nieuwe (afzet)markten, nieuwe potentiële 
consumenten? 

à Door deze twee te combineren heb je vier 
mogelijkheden: 

¨ Market Penetration: dit is de veiligste strategische keuze. Hier gaan we ons enkel maar richten 
op bestaande producten en we gaan die producten ook enkel maar aan de man brengen in 
bestaande markten/poulaties die we nu reeds kunnen beschrijven. Je gaat als organisatie wel 
moeite moeten doen om jouw bestaande producten aan die bestaande populaties te kunnen 
blijven verkopen. Je kan reclame anders gaan aanpakken of een prijsbeleid uitvoeren om toch 
nog beter te scoren bij bestaande populaties. 
 

¨ Product Development: de producten gaan we nog steeds bij dezelfde consumenten aanbieden, 
maar we brengen wel nieuwe producten op de markt. (vb. streamingsdiensten – nieuwe films) 
 

¨ Market Development: bestaande producten proberen te verkopen aan nieuwe markten. VB: 
een producent in België die reeds al een goede afzetmarkt heeft voor zijn bestaand product 
maar beslist dan om te gaan exporteren naar bijvoorbeeld Nederland. Bestaande producten in 
nieuwe markten aanbieden. 
 

¨ Diversification: is de meest risicovolle optie, je gaat niet alleen nieuwe producten aanbieden 
maar ook aanbieden aan nieuwe markten. 
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STRATEGIE? DIVERSE PERSPECTIEVEN 

Ø Management By Objectives (MBO) (Peter Drucker) 

§ “Clear objectives are a means of ensuring survival and success” 

§ Organisatie à afdeling à individu 

§ Objectieven formuleren, maar ook vooruitgang monitoren 

Company performance MBO Sales MBO 
  

Human resources MBO ... 

Marktleider worden Aantal nieuwe  
10% 

klanten 
verhogen 

met Tevredenheidsindex personeel houden  op 85% 

Winstmarge met 10% 
verhogen 

‘Average deal  
150,000 euro 

size’ 
verhogen tot 

 
Een programma voor leiderschaps  training 
implementeren 

CO2 uitstoot verminderen 
met 15% 

Verkoopcyclus  
maanden 

reduceren 
tot 3 

 
Turnover reduceren met 10% 

 

Één van de perspectieven in het handboek is MBO, Peter Drucker is één van de belangrijkste 
grondleggers van MBO. Het gaat erom dat je de strategie van de organisatie laat afhangen van het 
stellen van heel duidelijke doelstellingen (objectives). Perspectief: de basis voor het succes en voor het 
overleven van organisaties bestaat er in om duidelijke doelen te stellen in een organisatie. Idee: het 
begint met doelstellingen op niveau van organisaties, die worden vertaald op het niveau van afdelingen 
binnen organisaties en nog eens opnieuw vertaald naar individuele werknmers. 

 Onderzoek heeft aangetoond dat het inderdaad belangrijk is om voldoende duidelijke objectieven te 
stellen, maar daarnaast is het ook cruciaal om de vooruitgang te monitoren, waarom? Als je niet weet 
in welke mate die objectieven al dan niet bereikt worden of als je het proces naar het bereiken van die 
objectieven niet in kaart brengt of hier niet voldoende feedback op geeft, ga je er veel moeilijker in 
slagen om die doelen te bereiken. Zeker als ze heel uitdagend zijn. Door de band genomen is het idee 
van MBO een zeer goede en effectieve manier om als organisaties doelstellingen te bereiken, maar 
cruciaal is dat er niet enkel evaluaties zijn op het einde van de rit maar ook voldoende tussentijdse 
metingen. In de kader zie je voorbeelden van mogelijke obejctieven voor verschillende afdelingen. 

Ø ‘Bounded rationality perspectives’ = een categorie van perspectieven 

§ ‘Real-life’ besluitvorming is verre van rationeel 

§ Grenzen zijn onder andere: incorrecte informatie, misinterpretatie van informatie, 
persoonlijke belangen, etc. 

§ Voor een stuk is besluitvorming vaak ook ‘random’ (vb.: “garbage can model of 
decision-making” = kwaliteit van besluit hangt af van kwaliteit van informatie, als je 
vuilnis in je besluitvorming stopt gaat de output van dat proces ook niet heel kwalitatief 
zijn) 

Basisidee: dit is een soort beweging tegen de andere perspectieven die vaak uitgaan van heel rationele 
besluitvorming. Het nadenken over bepaalde nieuwe producten of nieuwe markten geeft de illusie dat 
veel strategische beslissingen zuiver rationeel zijn terwijl we vaak zien in het dagelijkse leven van 
organisaties en in top van organisaties dat die besluitvorming niet altijd zo rationeel is. Er zijn grenzen 
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aan die rationaliteit, voorbeelden (zie boven). VB coronacrisis: een beperkte groep experten wordt 
gevraagd om strategische beslissingen te nemen. Heel vaak moeten die worden genomen op grond van 
heel beperkte informatie, die soms ook onvolledig of incorrect is (vb.: aantal overlijdens). We kunnen 
dus goed ons best doen om rationeel na te denken maar er zijn grenzen. Besluitvorming is dus voor een 
groot deel random 

Voorbeeld van een strategische beslissing van organisaties die heel irrationeel zijn 
zijn de post-its. Als je kijkt naar het verhaal achter die post-its was dit niet anders 
dan een aaneenschakeling van toevalligheden. Men had helemaal niet de 
bedoeling dit te maken, maar wel om heel sterke lijm te maken, dit was gefaald. 
Wat ze wel hadden ontdekt is dat ze hun zwakkere lijm konden gebruiken om 
papiertjes vast te hangen. Succesverhalen zijn dus niet altijd het gevolg van 
rationele besluitvorming. 

Ø Economic perspectives on strategy (Michael Porter) 

§ “Strategie moet afhankelijk zijn van de omgeving (sector/markt) waarin een organisatie 
ingebed zit 

§ Porter onderscheidt 3 potentieel succesvolle strategieën: 

• Product differentiatie: zorg ervoor dat jouw product anders is dan dat van 
concurrenten (of toch tenminste zo wordt  gepercipieerd) 

Voorbeeld: een reclamecampagne van M&M waar men sterk ging communiceren dat M&M de enige 
zijn die niet in jouw handen smelten, alleen in jouw mond. Men probeerde hier aan product 
differentiatie te doen en de perceptie te creëeren dat die andere kenmerken beschikken in vergelijking 
met andere vergelijkbare producten terwijl dat objectief gezien niet zo is. 

• Markt segmentatie, waarbij de verschillende segmenten op een andere manier 
worden bediend/benaderd 

Voorbeeld: je kan één soort gsm-toestel op verschillende manieren proberen te communiceren aan 
verschillende doelpopulaties (jongeren, ouderen) door telkens verschillende kenmerken in de verf te 
zetten voor die verschillende populaties. Segmentatie: consumenten opdelen in deelgroepen en op een 
andere manier benaderen. 

• Prijsbeleid: zowel hoge als lage prijzen kunnen effectief zijn 

Voorbeeld: colruyt argumenteert voor de laagste prijs garantie. Ook andere organisaties zoals Luis 
Vuitton hebben er bewust voor gekozen om  hun prijzen te gaan verhogen in 2018 = strategische keuze 
want creëert de perceptie bij consumenten dat dit een luxe artikel is. 

Ø Resource-based view of strategy 

Men gaat zich richten op hulpbronnen van organisaties en die unieke bronnen (resources) kunnen 
unieke kennis of technologie of zelfs werknemers zijn die de organisatie bezit. Werknemers (human 
capital) kunnen een competitief voordeel opleveren (selecteren-recruteren) tegenover de 
concurrenten en zorgt zo voor organisationeel succes. Intern: wat zijn onze bronnen die ons uniek en 
beter gewapend maken tegen concurrenten? 

§ Unieke ‘resources’ zoals kennis, technologie, werknemers, cultuur,... verzekeren 
organisationeel succes 

§ Deze resources voldoen aan 4 kenmerken (“VRIN characteristics”): 
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• Valuable: ze dragen bij tot een competitief voordeel 

• Rare: ze zijn schaars, en al zeker bij concurrenten (vb. technologie die ons zee 
productief maakt als concurrenten hier makkelijk over kunnen beschikken 
levert het geen competitief voordeel meer op) 

• Imperfectly imitable: het is moeilijk om ze te imiteren (vb. technologie als die 
makkelijk te imiteren is gaat het geen uniek voordeel meer opleveren) 

• Not easily substitutable: niet makkelijk zomaar te vervangen door iets anders 
(vb. werknemers met unieke kennis, als je die kan vervangen door een 
technolgie gaan die werknemers geen competitief voordeel meer opleveren) 

Ø Emergent process of strategy making 

= school van theoretici die beargumenteren dat strategie iets moet zijn dat ‘fluide’ is; dat ook continu 
moet evolueren. We kunnen op dit moment in deze contxt als organisatie een strategische keuze 
maken, maar die context kan binnen vier weken helemaal anders zijn. (vb. nationale veiligheidsraad 
die verbod opheffen kan een nieuwe context creëeren voor bedrijven). 

Ø Cognitive perspectives 

= leggen de nadruk op een aantal cognitieve processen bij het formuleren van een strategie; 
bijvoorbeeld door onderscheid te maken  tussen 3 fasen: 

§ Probleem identificatie 

§ Genereren van alternatieven (strategieën) 

§ Selectie van strategie 

Hier kunnen psychologen een meerwaarde leveren. De impact van cognitieve processen op het maken 
van een strategische keuze is beperkt. 

Ø Strategie als revolutie 

§ idee dat strategie-ontwikkeling gepaard moet gaan met een revolutie binnen de 
organisatie 

§ “seek out the old and smash it”: ga opzoek naar het oude/bestaande binnen 
organisaties en al wat oud is moet je zoveel mogelijk verwijderen/vernietigen. 

Media voorbeeld: Anderlecht voetbalclub daar zijn ze ook opzoek gegaan naar wat oud is en naar 
aspecten van cultuur die oud zijn, deze gaan identificeren en vervangen door nieuwe figuren/ideeën 
en concepten.  
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STRUCTUUR 

We wijken bewust af van het handboek omdat we hier meer topics zullen besprek op het individueel 
niveau van werknemers.  

Structuur = als een wetenschapper een organisatie onder de loep nemen en kijken naar de essentiële 
bouwstenen van een organisatie. Waaruit bestaan die? Diensten en afdelingen? Hoe zijn die 
verbonden? Één bovengeschikte of meerdere? Op grond van welke thema’s zijn die afdelingen 
gevormd? Hoe groot zijn deze? 

Dit is een metafoor die vertelt op een natuurlijke manier hoe een organisatiecultuur vaak tot stand 
komt. (gewoon eens lezen) 

Herstructurering bedreigt 3.150 banen bij ING 

Vaak merken we dat structuur (als het woord al eens in de media komt) ook een negatieve bijklank krijgt 
want herstructureringen van grote organisaties zorgen ervoor dat veel mensen op straat komen te 
staan. Dit is ook vaak de realiteit. Bedrijfspsychologen houden zich samen met juristen bezig met het 
herstructureren van organisaties op een zo efficiënt mogelijke manier. 

I.p.v. het handboek baseren wij ons op ideeën van Mintzberg: één van de belangrijkste 
managementonderzoekers die zich specifiek bezig heeft gehouden met het uitbouwen van een heel 
brede en omvangrije theorie omtrent organisatiestructuren. Het is een zeer actueel boek, de topic die 
er in aanbod komen over het opbouwen en ontmantelen kunnen bijzonder relevant zijn. 

STRUCTUUR? KERNIDEEËN UIT MINTZBERG 

Definitie 

Ø Een organisatiestructuur beschrijft de manieren waarop het werk in afzonderlijke taken is 
verdeeld en de wijze waarop deze taken  vervolgens worden gecoördineerd. 

Basisprincipes: De coördinatiemechanismen 

Ø Hoe worden individuele taken van medewerkers gecoördineerd? (vb.: groepstaak) 

1. Onderlinge aanpassing: 

§ Coördinatie via informele communicatie 

DE MIER KWAM ALLE DAGEN TE VROEG OP HET WERK EN BEGON ONMIDDELLIJK TE WERKEN.; ZIJ WAS PRODUCTIEF EN ZEER  TEVREDEN. HAAR 
BAAS, EEN LEEUW, WAS VERBAASD DAT DE MIER WERKTE ZONDER TOEZICHT. HIJ DACHT: ALS ZIJ ZOVEEL  PRESTEERT ZONDER SUPERVISIE, ZOU 
ZIJ DAN NIET NOG MEER PRESTEREN ONDER PERMANENT TOEZICHT? HIJ WIERF EEN  KAKKERLAK DIE EEN GROTE ONDERVINDING HAD IN HET 
SUPERVISEREN EN DIE PRACHTIGE RAPPORTEN KON OPSTELLEN. DE  EERSTE MAATREGEL DIE DE KAKKERLAK NAM, WAS EEN PRIKKLOK PLAATSEN 
OM HET KOMEN EN GAAN VAN DE MIER TE  REGISTREREN. VERVOLGENS HAD DE KAKKERLAK EEN SECRETARESSE NODIG EN EEN SPIN OM HET 
ARCHIEF TE BEHEREN EN  DE TELEFOONGESPREKKEN TE CONTROLEREN. DE LEEUW WAS ZEER TEVREDEN OVER DE RAPPORTEN VAN DE KAKKERLAK 
EN VROEG HEM BOVENDIEN DE PRODUCTIE IN EEN GRAFIEK TE ZETTEN. HET IS TOEN DAT DE KAKKERLAK EEN COMPUTER EN EEN LASERPRINTER 
AANSCHAFTE EN EEN VLIEG  AANWIERF OM DE INFORMATICA TE BEHEREN. DE MIER, KORTGELEDEN NOG PRODUCTIEF EN STRALEND, WERD 
WANHOPIG VAN DIE BERG PAPIER EN VAN AL DIEVERGADERINGEN DIE HAAR TIJD OPSLORPTEN! DE LEEUW VOND DAT HET TIJD WERD OM OP DE 
WERKPLAATS VAN DE MIER EEN SECTORVERANTWOORDELIJKE AAN TE  STELLEN. DEZE POST WERD TOEVERTROUWD AAN EEN KREKEL DIE, OM TE 
BEGINNEN, EEN ERGONOMISCHE STOEL AANKOCHT  VOOR ZIJN KANTOOR EN VAST TAPIJT LIET PLAATSEN. DEZE NIEUWE VERANTWOORDELIJKE 
HAD OOK EEN COMPUTER NODIG EN  EEN ASSISTENTE. OP DIT OGENBLIK KON DE MIER ER NIET MEER OM LACHEN EN ZIJ MAAKTE ZICH IEDERE 
DAG KWADER EN KWADER. HET IS TOENDAT DE KREKEL ZIJN BAAS, DE LEEUW, ER VAN OVERTUIGDE DAT EEN STUDIE VAN DE WERKSFEER 
ABSOLUUT NOODZAKELIJK  WERD. NA DE WERKLASTEN TE HEBBEN BESTUDEERD STELDE DE LEEUW VAST DAT DE DIENST WAAR DE MIER WERKTE 
NIET  MEER ZO PRODUCTIEF WAS ALS VROEGER. HIJ WIERF EEN UIL AAN, DIE BEKEND STOND ALS EEN VERMAARD EN EERSTEKLAS  RAADGEVER, 
OM EEN AUDIT TE DOEN EN EEN OPLOSSING VOOR TE STELLEN. DE UIL LIEP DRIE MAANDEN ROND IN DE  KANTOREN EN STELDE EEN ENORM DIK 
RAPPORT OP MET ALS BESLUIT: ER IS TEVEEL PERSONEEL IN DEZE ONDERNEMING.  EN RAAD EENS WIE DE LEEUW HET EERST ONTSLOEG? DE MIER 
NATUURLIJK WANT: “ZIJ GAF BLIJK VAN EEN TEKORT AAN  MOTIVATIE EN HAD EEN HOUDING DIE TOT CONFLICTEN LEIDDE 
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§ Controle in handen van zij die het werk uitvoeren 

§ Zowel in allereenvoudigste als in uiterst complexe organisaties 

Individuele werknemers (of groepsleden bijvoorbeeld) spreken af via communicatie wie wat doet op 
welke termijn en hoe. Operatoren die onderling communiceren en afstemmen. 

2. Direct toezicht: 

§ 1 persoon neemt verantwoordelijkheid voor het werk van anderen op zich,  
geeft hen instructies, en bewaakt uitvoering van werkzaamheden, één 
iemand die de rol van manager heeft en alles opvolgt 

3. Standaardisatie: 

§ De coördinatie vindt plaats nog voor het werk wordt uitgevoerd 

§ Op één of andere manier weet iedereen wat van hem/haar wordt verwacht 

Dit zijn de coördinatiemechanismen in schema’s weergegeven: 

  

 

Hoe Standaardiseren? 

§ Standaardisatie van werkprocessen:  de inhoud van werk is gespecifieerd 

§ Standaardisatie  van output: de resultaten van het werk zijn gespecifieerd (de 
manier hoe is vrij te kiezen maar het concrete eindproduct kan je heel 
duidelijk op voorhand tonen) 

§ Standaardisatie van vaardigheden en kennis: het soort training dat vereist is,  
werd gespecifieerd (vb. operatiekwartier: in de zaal is er een soort mini-
organisatie waar er niet veel wordt gecommuniceerd maar elk van deze 
specialisten gaan vrij automatisch weten hoe en wanneer ze iets moeten 
doen door de doorgedreven training die ze hebben gehad) 
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KERNIDEEËN UIT MINTZBERG 

Basisprincipes: Het functioneren van de organisatie in kaart brengen 

Het organigram 

Ø Welke posities bestaan er in de organisatie? 

Ø Hoe zijn deze posities tot eenheden (afdelingen) gegroepeerd? 

Ø Hoe verloopt de stroom van formeel gezag tussen eenheden? 

Ø Brengt direct toezicht in kaart 

Het sociogram 

Ø Hoe verloopt de informele communicatie binnen een organisatie? 

Ø Wie praat met wie binnen een organisatie? 

Ø Brengt onderlinge aanpassing in kaart 

Coördinatiemechanismen bij het sociogram gaan over de onderlinge aanpassing terwijl bij het 
organigram gaat het over het direct toezicht. Als je voor één organisatie zowel het organigram als het 
sociogram in kaart brengt, zie je dat die twee niet noodzakelijk met elkaar overeenkomen. Ze kunnen 
verschillen tussen wat je formeel bedoeld hebt als structuur en anderzijds wat er informeel gebeurt 
binnen de organisatie. 

Basisprincipes: Het ontwerpen van individuele posities: 3 ontwerpparameters: 

1. Taakspecialisatie (versus –verruiming) 

Ø Uit hoeveel taken moet een bepaalde positie in de organisatie bestaan en hoe gespecialiseerd 
moet elke taak zijn? 

Ø Twee dimensies: ‘reikwijdte’ (horizontaal) en ‘diepte’ (verticaal) 

§ Horizontale taakspecialisatie: uit hoeveel verschillende deeltaken bestaat het werk? 

• Idee achter sterke horizontale specialisatie (dus weinig verschillende 
deeltaken): herhaling neemt toe, waardoor productie  efficiënter en uniformer 
wordt 

• Te sterk gespecialiseerd werk wordt monotoon en vervelend 

§ Verticale taakspecialisatie: hoeveel controle heb je over de verschillende aspecten van 
een taak? 

• Bij verticale specialisatie wordt de uitvoering van het werk gescheiden van de 
zeggenschap en controle daarover (loskoppeling: uitvoerders vs de denkers) 

• Idee achter sterke verticale specialisatie: een bredere visie (dan deze waarover 
de uitvoerder beschikt) is nodig om te  kunnen bepalen hoe het werk moet 
worden gedaan 

• Klopt dit wel? Het is een negatieve benadering van het mensbeeld. 
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Ø Sterke specialisatie creëert uitdagingen op vlak van: 

§ Communicatie en coördinatie (als je sterk gaat specialiseren heb je verschillende 
mensen voor verschillende taken die met elkaar moeten communiceren = afstemming 
is moeilijk) 

§ Intrinsieke motivatie (‘skill utilization’, ‘skill development’, zelfontplooiing): sterke 
specialisatie zorgt ervoor dat mensen een nauwe categorie aan taken hebben en weinig 
vaardigheden kunnen gebruiken of verder ontwikkelen 

Ø Horizontale taakverruiming: de werknemer voert veel verschillende taken uit, die samenhangen 
met de productie van goederen en  diensten 

Ø Verticale taakverruiming: de werknemer voert meer taken uit en krijgt tegelijkertijd meer 
zeggenschap en controle over zijn werk (vb.:  groep arbeiders krijgt bevoegdheid om te 
beslissen hoe werk wordt ingepland en verdeeld) 

Taakverruiming en productiviteit: Trade-off (Mintzberg) 

Balans die men moet proberen in evenwicht te houden: 

¨ Teveel verruiming zorgt voor een verlies aan 
productiviteit 

¨ Winst als gevolg van een hogere motivatie 
(taakverruiming kan zorgen voor meer motivatie en dit 
kan leiden tot meer productiviteit) 

2. Gedragsformalisatie 

Ø In welke mate moet het werk van iedere positie gestandaardiseerd/geformaliseerd zijn? 

Ø Methode: functiebeschrijvingen, checklists, arbeidsreglement,... 

Ø Doel: het gedrag van mensen reguleren om: 

§ Uniformiteit te bevorderen (bvb. naar klanten / patiënten toe) 

§ Gedrag voorspelbaar te maken 

§ Gedrag controleerbaar te maken 

Voorbeeld: als je binnen wandelt bij Torfs moet je eens kijken wat er gebeurt als je die winkel 
binnenkomt. Je zal op een specifieke manier begroet worden door de torfsmedewerkers op een heel 
uniforme manier. Verkoopsmedewerkers zijn daarvoor getraind om mensen op een gelijke manier 
welkom te heten. Je maakt heel duidelijk aan mensen hoe ze een taak moeten vervullen. 

Minder relevant: 

Bureaucratieën verwijzen volgens Mintzberg naar 
een organisatie waar de gedragsformalisatie heel 
hoog is: er is veel standaardisatie en instrumenten 
gebruikt om het werk van mensen binnen posities 
nauw te gaan afbakenen (vb. via checklist). 
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3. Training en indoctrinatie 

Ø Welke vaardigheden en kennis zijn voor iedere positie vereist? 

Ø Training: proces waarlangs werknemers voor het werk vereiste vaardigheden en kennis 
worden aangeleerd; vóór indiensttreding,  maar ook nadien (‘vormingsdagen’,...) 

Ø Indoctrinatie / socialisatie: proces waarlangs de waarden en normen van een organisatie 
worden overgebracht op de  organisatieleden; kan zowel formeel (via ‘introductiesessies’) als 
informeel; heeft vaak te maken met de cultuur van een organisatie 

Voorbeeld: de slogan van Ugent ‘durf denken’ is ook een manier om aan indoctrinatie te doen: bepaalde 
normen en waarden van de organisatie proberen zij over te brengen op de leden van hun organisatie. 

Basisprincipes: Het ontwerpen van de superstructuur 

Superstructuur? 

Ø Hoe moeten individuele posities tot eenheden worden gegroepeerd? (organigram) 

Ø Waarom groeperen? 

§ Posities binnen eenheden kunnen gemeenschappelijke middelen delen (vb. vakgroep 
HR en organisatiepsychologie kunnen gebruik maken van gedeelde bureau’s) 

§ Er ontstaan gemeenschappelijke prestatiemetingen (vb. vakgroep hun output in 
wetenschappelijke artikelen) 

§ Stimuleert wederzijdse aanpassing (frequent informeel contact, wat coördinatie door 
onderlinge aanpassing stimuleert) 

Ø Op basis waarvan groeperen? 

§ Indeling naar kennis en vaardigheden 

§ Indeling naar werkproces en functie 

§ Indeling naar tijd 

§ Indeling naar output / product 

§ Indeling naar klant 

§ Indeling naar geografisch gebied 
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Indeling naar kennis en vaardigheden: 

 

Vaak gebruikt in 
ziekenhuizen: 

eenheid: medicatie 

eenheid: pediatrie 

eenheid: radiologie 

… 

 

 

 

 

Indeling naar werkproces en functie: 

 

 

 

 

 

 

 

Indeling naar tijd: 

 

 

 

 

à Verschillende eenheden doen hetzelfde werk op  dezelfde manier, maar op een ander tijdstip. (vb. 
politieagenten) 
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Indeling naar output / product: 

 

 

 

 

 

 

Voorbeeld: grote multinationals die uiteenlopende producten maken (vb. van medicatie tot shampoo). 
Je maakt eenheden naargelang het product. 

Indeling naar klant: 

à Een verzekerzekeringsmaatschappij kan verschillende 
verkoopafdelingen hebben  voor individuele en groepspolissen 

à Een productiebedrijf kan verschillende verkoopafdelingen 
hebben verantwoordelijk  voor kleinhandel en groothandel 

à Ziekenhuizen (in VS) met aparte afdelingen voor particuliere 
en zieken-  fondspatiënten 

Indeling naar geografisch gebied: 

Multinationals bijvoorbeeld. Verschillende 
vormen van eenheden kunnen 
gecombineerd zijn want binnen elk 
geografisch gebied is er ook nog is een 
indeling gemaakt naargelang werkproces (zie 
vorige). Dit illustreert dat er verschillende 
manier zijn om eenheden in te delen en ze 
gecombineerd kunnen worden in een 
superstructuur. 

LEERDOELEN 

Na het studeren van deze les: 

Ø Ken je de betekenis en het belang van strategie voor organisaties. 

Ø Heb je inzicht in de diverse perspectieven op strategie (Product mission matrix, MBO,  
Bounded rationality, Economic, Resource-based, Emergent process, Cognitive,  Revolutie). 

Ø Ken je de basisbeginselen van de theory van Mintzberg omtrent organisatiestructuur  
(coördinatiemechanismen, ontwerpparameters, superstructuren). 
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GASTLES JULIE ROSSEEL 27/04: DE IMPACT VAN REFLECTIE OP DE 
WERKVLOER – ENKEL DE EXAMENVRAGEN KENNEN 

Examenvraag: reflectietaken kunnen binnen een organisatie gebruikt worden als een interventie om 
prestaties te verbeteren. Wat is een mogelijke theorie om het onderliggende proces van reflectie op 
prestatie te verklaren? 

- Reflectietaken zorgen voor een shift van onbewuste naar bewuste processen. 

 

Examenvraag: welke van onderstaande stellingen is waar?  

- Onderzoek over reflectie toont aan dat wanneer je mensen vraagt om te kiezen tussen (a) het krijgen 
van een lichte elektroshock of (b) het spenderen van max. 15 minuten aan reflecteren, er een grotere 
kans is dat mensen zullen kiezen voor (a) een lichte elektroshock. 

 

Examenvraag: als voorbereiding op de gastles ‘de impact van reflectie op prestaties en welzijn’ deden 
sommigen van jullie mee aan een experimenteel onderzoek op de computer. Wat was het doel van dit 
onderzoek? 

- Het onderzoek had als doel in kaart te brengen hoe reflectie een invloed kan hebben op strategisch 
denken. 
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HOOFDSTUK 12: TEAMS EN TEAMWORK 

Denk eens terug aan een situatie waarin je voor  school diende te werken aan een opdracht in groep. 

Probeer je zo goed mogelijk opnieuw in te leven in  deze situatie en denk hierbij na over onderstaande  
vragen: 

- Functioneerden jullie als ‘team’ of niet? Wat maakt  dat jullie wel/niet een team vormden? 

- Waren jullie als groep/team succesvol? Op basis  waarvan kom je tot dit besluit? 

- Wat heeft ervoor gezorgd dat jullie al dan niet  succesvol waren? Wat waren de factoren die  
ervoor zorgden dat jullie respectievelijk goed/  minder goed functioneerden? 

We gaan doorheen de les theoretische inzichten laten passeren die ingaan op elk van deze deelvragen. 
Ze zetten jou aan om jouw antwoorden iets of wat te gaan veranderen. 

“Teamwork Makes the Dream Work” 

à In veel contexten gaat men aangeven dat teamwork de gedroomde of de ideale manier is om werk 
te gaan organiseren binnen organisaties. Het idee is dat je hiermee veel kan realiseren, er zijn veel 
argumenten hiervoor. Zie: https://www.youtube.com/watch?v=KmEsua8xJng voor een krachtige 
illustratie van teamwork. 

 Wanneer we nadenken over de geschiedenis van de mensheid is 
het duidelijk dat er taken zijn die je best niet alleen doet zoals het 
omleggen van een mamoet: dit kan je niet alleen maar hiervoor 
ga je best groeperen. Er moet een goede 
taakverdeling/afstemming zijn en strategie zodat je iets kan 
realiseren dat je op je eentje noot zou kunnen. 

 

Een ander voorbeeld is de maanlanding. Hier gaat het ook om een kleine 
groep van mensen die je samenbrengt in een ruimte en die een complexe 
taak moeten uitvoeren op zo een manier dat het perfect afgestemd is en je 
iets complex kan realiseren. 

We zien al belangrijke elementen terugkeren van teamwork: 

- Complex gegeven 

- Interdependentie: onderlinge afhankelijkheid 

- Relatief kleine groep van mensen 

We zien het ook in de context van onze professor Bart Wille 
terugkeren: dit is een wetenschappelijk artikel. De inhoud 
is niet relevant, maar hier willen we erop wijzen dat ook in 
zijn werkzaamheden (administratieve jobs) hij vaak 
geconfronteerd wordt met teamwork. Het gaat om een 
complexe samenstelling van academici die ook aan 
verschillende instellingen werken. Het gaat om mensen 
van enerzijds academische contexten en anderzijds 
consulting mensen. 
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Ook de nationale veiligheidsraad is een beperkte groep 
van mensen/experts uit verschillende 
omgevingen/partijen en met verschillende 
expertiseniveau’s die aan een complexe taak moeten 
samenwerken. 

 

Ook in de context van politiek neemt men meer en meer 
het taalgebruik van teamwork in de mond. De 
vlaamseregeringsPLOEG: ook hier gaat men werk en 
taken heel sterk kaderen/framen in de context van 
teamwork en dat is een goede illustratie van het 
algemeen maatschappelijk belang en aandacht die men 
meer en meer heeft voor teamwork. 

WAT IS EEN TEAM? 

Een omvangrijke definitie: 

“...een relatief kleine groep van mensen die werken aan een duidelijk omschreven, uitdagende taak 
waarvoor  geldt dat deze het meest efficiënt uitgevoerd kan worden wanneer dit in groep gebeurt. Er 
zijn duidelijke,  gedeelde en uitdagende doelstellingen op teamniveau en om deze te bereiken moet 
nauw samengewerkt  worden. Binnen dit samenwerkingsverband zijn mensen ten dele afhankelijk van 
mekaar en worden door  verschillende groepsleden ook verschillende rollen vervuld. Tenslotte 
beschikken de samenwerkende  groepsleden over de nodige autonomie, autoriteit en hulpmiddelen om 
de vooropgestelde teamdoelen te  kunnen bereiken.” 

Ø Gedeelde objectieven: omschreven op het niveau van het team, niet op dat van individuen 

Ø Autonomie en controle: teamleden krijgen beslissingsruimte omtrent de manier waarop ze 
zich bijvoorbeeld gaan organiseren 

Ø Verantwoordelijkheid en “accountability”: gevraagd aan leden van een team om 
verantwoordelijkheid op te nemen, maar ook een keerzijde: teamleden worden ook 
verantwoordelijk gebracht voor het al dan niet welslagen = accountability 

Ø Interdependentie: teamleden zijn in hun taken heel sterk afhankelijk van elkaar en van 
expertise die andere teamleden binnenbrengen 

Ø Interactie, samenwerking 

Ø Relatief klein: minimale bezetting, niet meer dna nodig is (+/- 7 à 8 teamleden) 

 

Salas et al. (2009): drie coördinatiemechanismen (niet zo belangrijk) 

Ø Gedeelde mentale modellen 

• “knowledge structures or representations of the team’s work, processes or 
environment that are shared or distributed (to a greater or lesser extent) throughout 
the team and enable them to work in a  compatible way” 
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Individuele leden van een team die op een gelijkaardige manier moeten kunnen nadenken over 
uitdagingen en taken, ze hebben gedeelde kennis over de werkactiviteiten van het team. 

Ø “Closed-loop” communicatie 

Ø Wederzijds vertrouwen 

Verschillende soorten teams binnen organisaties 

Ø Strategie en beleid teams (vb. nationale veiligheidsraad of groepen van ministers) 

Ø Productieteams: samen iets produceren 

Ø Service team (ze verlenen diensten en maken geen producten) (vb. facultaire dienst 
onderwijsondersteuning die examenroosters opstellen) 

Ø Project- en ontwikkelingsteam (Vb. onderzoeksteam, nieuwe product ontwikkeling...) 

Ø Actie- en prestatieteams (Vb. chirurgisch team, onderhandelingsteam, cockpit crew...) 

 

Dimensies die verschillen tussen teams kunnen beschrijven (Hollenbeck et al., 2012) 

1. Skill differentiation 

• De mate waarin verschillende teamleden elk unieke kennis/expertise inbrengen 
(unidisciplinair versus  interdisciplinair):  

Als de sd groot is wil dat zeggen dat je binnen uw team mensen gaat samenbrengen met veel 
verschillende kennis/expertise = multi- of inter- disciplinair team. Als de sd laag is heb je eerder een 
unidisciplinair team waar mensen met dezelfde kennis en expertise worden samengebracht. 

2. Temporal stability (korte versus lange termijn functioneren?) 

3. Authority differentiation 

• De mate waarin besluitvormingsbevoegdheid bij het team als geheel ligt dan wel bij 
enkele individuen  die het leiderschap opnemen 

Als er weinig AD is, zijn er slechts één of enkele individuen die autoriteit hebben. Bij een hoge AD wordt 
de besluitvorming gedeeld over alle individuen. 

WAT DOEN TEAMS? 

Voor welke soort taken is het relevant/meerwaarde 
om teams in te richten? Er zijn veel taken waarvoor 
het niet optimaal is om teamwork in te richten. 

Dit is een voorbeeld dat toont dat het niet makkelijk is 
om uit te maken of een prestatie, een individuele of 
een teamprestatie is. Het winnen van de gele trui wordt door sommige gezien als een individuele 
prestatie, maar er zijn andere argumenteren dat het om een teamprestatie gaat. 
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When teams are created to perform a task, the tasks they perform should be tasks that are best 
performed by a team.  

Dit zijn handvaten of richtlijnen om te beslissen of het gaat over taken die op een individueel niveau 
dan wel op teamniveau moeten worden georganiseerd. 

Voor welke taken is teamwerk geschikt? Volgende dimensie zijn relevant om er een teamopdracht van 
te maken: 

§ Volledigheid van taken: Wanneer de taken heel ‘eng’ zijn en veel routine omvatten (vb. 
“horizontale specialisatie”),  dan heb je geen team nodig. Een exitstrategie omtrent corona is 
dan weer wel een voorbeeld dat heel volledig is. 

§ Gevarieerde ‘skill demands’: bijvoorbeeld: planning, verkoop en marketing, communicatie, IT… 
als je veel vaardigheden nodig hebt is het vanzelfsprekend dat je teamwork gaat aanbrengen. 

§ Behoefte aan interdependentie: de aard van de taak maakt het noodzakelijk dat mensen 
samenwerken, omdat ze  van mekaar afhankelijk zijn voor het realiseren van een resultaat 

§ Betekenisvolle taken (‘Task significance’): taken waarvan het al dan niet welslagen een grote 
impact heeft op de  organisatie als geheel, als de impact groot is is het aangewezen om het in 
teamverband te organiseren. 

§ Leeropportuniteiten: voor taken waar veel leeropportuniteiten zijn kan teamwork ook een 
belangrijke positieve impuls geven zodanig dat teamleden van elkaar kunnen leren en zich 
verder ontwikkelen en zo ook beter kunnen worden. Op die manier gaan de prestaties die 
worden afgeleverd beter zijn in vgl. met als dit individueel zou uitgevoerd worden. 

§ Aanpassingsvermogen van de taak: taken kunnen aangepast worden zodat ze meer uitdagend 
zijn voor individuele  teamleden (en leiden tot hun ontwikkeling), niet rigide of star. 

§ Autonomie: er is voldoende beslissingsruimte en autonomie bij het inplannen van taken etc. 

WAAROM TEAMWORK? 

Working in teams is challenging, takes hard work, careful thought and may interpersonal conflict.  
Why would organizations therefore invest resources in teamworking if it is difficult? 

Ø Onderzoek toont aan dat teamwork: 

§ kan leiden tot betere prestaties op niveau van de volledige organisatie (meer 
productie, minder  fouten, betere kwaliteit,...) 

§ kan leiden tot betere financiële prestaties van een organisatie 

§ kan leiden tot meer job tevredenheid, betrokkenheid, burgerschap, ‘belongingness’ 

Ø Een verklaring: 

“Over the course of evolution, the small group became the  survival strategy developed by the human 
species” = evolutionair gezien leidt teamwork vaak tot goede resultaten omdat we als menselijke soort 
voorgeprogrammeerd zijn om in team te functioneren omwille van het overleven moesten we instaat 
zijn om bijvoorbeeld een mamoet om te leggen. Dit kon enkel maar door teamwork. 
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EEN MODEL VOOR TEAM EFFECTIVITEIT 

 

Het handboek is volgens dit gestructureerd, dit soort modellen zagen we al.  

We vertrekken van voorspellers of predictoren (inputs), daarna kijken we naar de mate waarin deze 
voorspellers een invloed kunnen hebben op uitkomstvariabelen (outputs). Typisch wordt er ook 
aandacht besteed aan mechanismen of processen (processes) waarlangs predictoren een impact 
kunnen hebben op uitkomstvariabelen. Hier gaat het dus om mediatoren en geen moderatoren! 

We gaan elk van deze drie blokken verder uitdiepen, niet allemaal tot in detail. 

TEAM INPUTS 

Ø Taken die het beste door teams worden uitgevoerd, hebben deze kenmerken: 

§ Completeness (dus een volledige, brede taak) 

§ Een grote variatie aan vereiste kennis/vaardigheden 

§ Interdependentie: samenwerking is vereist 

§ Task significance/betekenisvolheid (groot belang voor de organisatie) 

§ Voldoende leeropportuniteiten 

§ Aanpassingsvermogen van de taak 

§ Voldoende autonomie 

à Dit zagen we eerder al. 

 

Ø In verband met de samenstelling van teams: 

§ Indien er bepaalde technische competenties vereist zijn, moeten deze (uiteraard) 
aanwezig zijn  binnen het team (vb. het uitdenken van een verkoopstrategie) 

§ Daarnaast wordt onderzoeksmatig veel aandacht besteed aan het ‘mixen’ / 
samenstellen van teams op grond van persoonlijkheden, cognitieve stijlen, waarden,... 
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§ Terugkerende vraag: wat is het beste: similariteit of dissimilariteit (heterogeniteit)? 
Teams samenstellen die in termen van psychologie heel gelijkaardig zijn of teams 
samenstellen waarvoor geldt dat teamleden psychologisch gezien heel erg verschillen 
van elkaar? 

§ Onderzoek: heterogeniteit leidt op korte termijn tot effectiviteitsverlies (vb. door  
coördinatiemoeilijkheden) omdat ze aan elkaar moeten wennen maar op langere 
termijn presteren heterogene teams beter. Teams die gelijk zijn qua achtergrond, 
waarden of persoonlijkheid gaan op KT heel snel kunnen samenwerken maar op LT 
ondervinden zijn problemen. 

§ Verklaring: “diversity is an informational resource since it creates a bigger pool of 
information for a  team to draw from in its decision-making.” = heterogene teams 
zorgen ervoor dat mensen veel kritischer staan t.o.v. eigen ideeën, maar er is ook veel 
meer leeropportuniteit (veel meer kruisbestuiving). 

 

Ø In verband met de samenstelling van teams: 

Diverse teams zorgen initieel voor spanning en 
weinig comfort omdat ze elkaar nog moeten 
leren kennen, maar op lange termijn zorgt het 
voor een betere output en rijkere ideeën. 

Voorbeeld: voetbalclub REAL MADRID is een ander aspect van teamsamenstelling. Hier gaat het 
over de mate van talent dat aanwezig is. In RM hebben ze de afgelopen jaren een strategie gehad 
om zoveel mogelijk talent in één hetzelfde team te samen te proppen. Dit gebeurt ook in 
organisatiecontexten waar sommige organisaties alleen maar de “beste” personen willen en gaan 
ze deze wegkopen uit andere organisaties en samen zetten binnen één team. 

Als er té veel talent is of té veel van dat soort vedetten 
of “star players”, als je die te vaak gaat samenbrengen, 
gaat de teamprestatie hieronder leiden. Elk team heeft 
ook waterdragers nodig: mensen die niet noodzakelijk 
‘ster spelers’ zijn maar wel goede werkkrachten zijn. 
Het hebben van een goede mix is dus belangrijk. 

 

Ø In verband met de omvang van teams: 

“Teams should comprise the smallest number of members required to enable the team to accomplish 
its task.” 
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à Having more members than are needed is simply  
inefficient: je moet teams niet kunstmatig groot gaan 
maken, maar enkel het minimum nemen dat nodig is om de 
taak uit te voeren. Te veel teamleden zorgen voor 
coördinatiemoeilijkheden en conflicten. Zo komen ze 
moeilijker tot een consensus. Kleinere teams functioneren 
beter. 

Ø Persoonlijkheid en “Ability”: 

§ Populariteit van modellen van “team personalities” die 
suggereren dat een mix/combinatie van verschillende persoonlijkheden ideaal is; 
bijvoorbeeld: het Team Rollen Model van Belbin. Hier is  echter zeer weinig empirische 
evidentie voor toch gebruiken veel praktijkmensen dit. 

§ Met betrekking tot Big Five: Hoge niveaus van consciëntieusheid gecombineerd met 
lage variabiliteit (er zijn weinig verschillen op vlak van C)  van deze trek tussen 
teamleden zijn geassocieerd aan team effectiviteit. 

§ De combinatie van Consciëntieusheid en voldoende hoog op Extraversie is ook positief 
gerelateerd  aan effectiviteit. 

§ De aanwezigheid van één erg “disagreeable” = laag op A teamlid kan goede werking 
verstoren (conflicten). 

C is een universele predictor van jobprestaties, dit geldt ook voor het functioneren in teamverband, het 
zijn goede teamplayers. 

Ø Teamwork skills: 

§ Actief luisteren (om de perspectieven/oplossingen van anderen goed te kunnen 
begrijpen) 

§ Communicatie vaardigheden (email, telefoon, face-to-face) 

§ Sociale opmerkzaamheid: zich bewust zijn van de reacties van anderen en begrijpen 
waarom anderen  zo reageren 

§ Geduld en tolerantie 

Deze skills kan je ook gaan gebruiken in het kader van recrutering en selectie: als je specifiek mensen 
wil aanwerven die heel goed en bekwaam zijn en geïnteresseerd zijn in het werken van teamverband, 
kan je instrumenten inzetten die peilen naar deze competenties. 

Ø Organisationele steun en omkadering: 

§ Organisatiestructuur: teamwork gaat meestal gepaard met minder hiërarchische 
lagen in organisaties, met plattere structuren 

§ Organisatiecultuur en –klimaat: vertrouwen, communicaties, participatie, 
betrokkenheid?... 

§ Prestatiemeting en –evaluatie: definieer (en evalueer) prestaties op niveau van team 
(naast ook  individuele prestatiematen) = horizontale integratie = duidelijke prestatie 
verwachting op niveau van team en zo beloningsysteem afstemmen op organisatie 
waar teamwork heel belangrijk is 
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§ Beloningssystemen: 

ü Beloningen voor team prestatie moeten kunnen 

ü Wel risico op ‘free riders’, waardoor ook demotivatie bij andere teamleden 

ü Beloning is meer dan geld 

Free riders: mensen die zich wegstoppen en gratis mee profiteren als het werk wordt beloond op 
teamniveau terwijl deze minder input geleverd hebben. 

TEAM PROCESSES 

Ø Team objectieven: 

§ Beperkt het aantal team objectieven (vb. 6 of 7) zodat ze gekend kunnen zijn door alle 
teamleden 

§ Team objectieven moeten meetbaar zijn 

§ Team objectieven moeten uitdagend zijn 

§ Team leden moeten ‘committed’ zijn (engagement) 

§ Objectieven moeten gekend en gedeeld zijn door alle teamleden 

§ Minstens 1 team objectief moet gaan over het verbeteren van de samenwerking met 
andere teams, dan pas is een team succesvol. 

Ø Reflectievermogen (‘reflexivity’): de mate waarin teamleden collectief kunnen reflecteren 
over de  objectieven, strategieën en processen binnen het team. 

§ Onderzoek: reflectievermogen heeft een positief effect op team prestaties, vooral 
wanneer de taken  complex zijn en de omgeving dynamisch (veranderlijk) en onzeker. 

§ Teams moeten zich vragen kunnen stellen op geregelde tijdstippen. Vb. “Wat is er 
goed gegaan, wat was problematisch, wat kunnen we hieruit leren?” 

Ø Participatie: Deel uitmaken van een team vereist participatie, wat bestaat uit interactie, 
informatie delen en beslissingen nemen. 

§ Er is geen teamwerk mogelijk zonder interactie (meetings, teleconferenties, email,...) 

§ Voor maximale informatie-uitwisseling: kiest het rijkste communicatiemedium 
(doorgaans face-to-face want expressies en intonaties,  tenzij beperkt...) 

§ Verschillende sociale processen kunnen de effectiviteit van besluitvorming 
ondermijnen: 

1. ‘hidden profile phenomenon’: de neiging van teamleden om vooral aandacht 
te besteden aan  informatie die reeds gedeeld is door alle teamleden, en 
‘nieuwe’ informatie die slechts bij één of  twee leden zit, te negeren. 

2. Sociale conformiteit: teamleden hebben de neiging om mee te gaan met de 
opinie van de  meerderheid. 
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3. Besluitvorming binnen teams wordt soms gedomineerd door diegene met de 
meeste ‘spreektijd’  (vb. het meest luide, zelfverzekerde of dominante 
teamlid in groepsdiscussies) 

4. Effecten van status en hiërarchie: goede teamleiders wachten best met het 
bekendmaken van hun  standpunt tot andere teamleden eerst werden gehoord 
want anders gaat de bijkomende info van teamleden nog weinig doorwegen op 
de besluitvorming 

5. ‘Groeps-polarisatie’: de neiging van teams om meer extreme standpunten in te 
nemen in vergelijking met de standpunten van individuele teamleden. We 
steken elkaar aan met onze standpunten. 

6. Groeps-denken: hechte groepen zijn meer bekommerd om het vinden van een 
consensus dan om de  kwaliteit van de uiteindelijke beslissing. Je wil een 
oplossing die voor iedereen goed is en vaak is dat objectief kwaliteitsvol niet 
het beste. 

7. ‘Social loafing’: individuen kunnen minder inspanning leveren bij de 
besluitvorming wanneer er vele andere partijen een impact hebben op deze 
besluitvorming. 

8. Vb.: onderzoek naar ‘brainstorming’ toont aan dat de kwaliteit van ideeën van 
individuen die apart werken  vaak hoger is dan de kwaliteit van individuen in 
team. Advies: beter eerst individueel brainstormen en daarna pas collectief. 

Ø Taak focus: de mate waarin een team op kritische wijze de eigen prestaties evalueert 

§ Het belang van “constructieve controverse”: when teams explore opposing opinions 
carefully and  discuss them in a cooperative context, quality of decision-making and 
team effectiveness are better. = ruimte voor conflict, afwijkende opinies… 

§ Error management: de manier waarop een team omgaat met fouten, soms houden 
individuele teamleden hun fouten verborgen, dit kan wijzen op een gebrek aan 
psychologische veiligheid. Belangrijk is dat teamleden hiermee naar buiten kunnen 
komen en er vragen worden gesteld als: 

§ “Wat kunnen we hieruit leren?” in plaats van “wiens schuld is dit?” 

§ Belangrijk is een klimaat van psychologische veiligheid 

§ Interpersoonlijke processen: essentieel zijn: vertrouwen, veiligheid en steun 

§ Team conflict: 

§ Taak conflict 

o Gaan over de inhoud van de taak (vb. prijs die moet worden bepaald voor 
product – de strategie) 

o Bijvoorbeeld: onenigheid over de juiste technische oplossing voor een bepaald 
probleem 

o Indien ze niet persoonlijk zijn, effectief gemanaged worden, en plaatsvinden 
binnen een sfeer van  psychologische veiligheid, kunnen taak conflicten 
productief zijn 
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§ Relationeel conflict 

o Hebben te maken met problemen en spanningen tussen mensen (binnen het 
team) vb omdat hun persoonlijkheden niet bij elkaar passen 

o Hebben doorgaans negatieve effecten op team uitkomsten en worden best 
zoveel mogelijk vermeden 

§ Proces conflict 

o Gaan over zaken als rolverdeling, verantwoordelijkheden, werkregelingen 

o Hebben de meest negatieve impact op team uitkomsten, omdat ze vaak te 
maken hebben met percepties  van rechtvaardigheid en eerlijkheid. Ze zijn ook 
vaak gelinkt aan machtskwesties. 

Ø Team conflict: 

OEFENING: Denk eens terug aan een situatie waarin er een conflict was binnen jouw team. Om welk 
soort  conflict ging het toen precies? Hoe werd het conflict uiteindelijk opgelost? 

Ø Hoe conflicten oplossen? 

§ Conflict vermijden: doen alsof het niet bestaat. Nefast omdat het op een later 
moment opnieuw de  kop opsteekt 

§ Toegeven: de ander krijgt wat hij/zij wil (en ik niet). Nefast omdat je jezelf tekort 
gedaan voelt 

§ Competitie: Je haalt jouw gelijk ten nadele van de andere(n). Nefast omdat de andere 
zich tekort  gedaan zal voelen 

§ Compromis: klinkt aannemelijk, maar in feite betekent dit dat geen van de partijen 
krijgt wat hij wil want je zoekt een oplossing die niet voor alle partijen even goed is, 
het is meer een tussenoplossing. 

§ Samenwerken: zoeken naar een ‘win-win’. Hier moet niemand echt water bij de wijn 
doen. 

Ø (Team) leiderschap: 

§ Waarschijnlijk de grootste impact op team processen 

Ø Belang van coachend leiderschapsgedrag: ontwikkeling van individuele 
teamleden ondersteunen 

Ø Een leider die positieve emoties uitstraalt bevordert ook team prestaties 

Ø Onderzoek toont aan dat –onder bepaalde omstandigheden – ook 
‘empowering’ leiderschap een  positief effect kan hebben: teamleden krijgen 
meer verantwoordelijkheid = empowering 
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TEAM OUTPUTS 

Ø Essentieel voor team effectiviteit zijn ook productieve samenwerkingen tussen teams 

§ Belangrijk om inter-team competitie te vermijden 

§ ‘Organizations must encourage the development of individual team identity while 
ensuring that communication  and feedback flow between teams.’ = belangrijk dat 
individuele teamleden een groepsgevoel creëeren en een identiteit creëeren die past 
bij het team maar het mag niet geïsoleerd zijn, er moet voldoende feedback zijn 

Ø Team ontwikkeling: Hoe van een slecht een goed functionerend team maken? 

§ Onderzoek toont aan dat team training wel degelijk een effect kan hebben op 
effectiviteit van teams 

§ Cross-training: teamleden inzicht geven in de rollen en vaardigheden van andere 
teamleden, bijvoorbeeld door  mekaars rollen te laten vervullen (indien mogelijk) 

§ Team coaching: met een volledig team aan de slag gaan (denk aan sport teams) 

§ Team building: focus vooral op de kwaliteit van interpersoonlijke relaties tussen 
teamleden: weinig harde  evidentie voor effectiviteit van deze interventies op lt 

§ Team debriefs; vb. ‘after-action reviews’: kunnen een grote impact hebben op 
toekomstige team effectiviteit = na een taak stilstaan bij het bekomen resultaat en 
proces dat je als team hebt doorlopen om tot dat resultaat te komen. 

LEERDOELEN 

Na het studeren van deze les: 

Ø Ken je de definiërende kenmerken van een team en ken je ook het onderscheid tussen  
verschillende soorten teams. 

Ø Ken je het onderscheid tussen taken die wel en niet relevant zijn om in team aan te  vatten. 

Ø Heb je inzicht in de factoren die teamwork effectief kunnen maken. 

Ø Heb je inzicht in de processen waarlangs teamwork effectief kan zijn. 

Ø Heb je kennis van de belangrijkste manieren om de effectiviteit van teams te bevorderen 
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HOOFDSTUK 13: ORGANISATIE CULTUUR EN KLIMAAT 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/fr0cb96C6yU - The five monkeys experiment 

Een organisatiecultuur is moeilijk te definiëren, in plaats daarvan zijn er leuke experimenten die een 
goed idee geven van wat de betekenis is van een organisatiecultuur. Zie het bovenstaande filmpje: 
voorbeeld van zo een experiment. Het gaat erom dat binnen organisaties, binnen groepen van mensen 
die samenwerken, bepaalde overtuigingen/waarden kunnen zijn die een grote impact kunnen hebben 
op gedrag van leden en die overtuigingen worden op een ontspannen en informele manier aan elkaar 
doorgegeven. 

Wanneer je voor het eerste een aantal dagen deel uitmaakt van een organisatie, in het kader  van 
bijvoorbeeld een studentenjob of een stage, let er dan eens op... 

... hoe de ontvangstruimte eruit ziet? 

 

 

 

 

 

Stilstaan bij uiterlijke kenmerken van organisaties: gezellig of strak en zakelijk? Dit is het resultaat van 
een bewuste keuze die de organisatie heeft gemaakt en kan een weerspiegeling zijn van de 
organisatiecultuur. 

... hoe de werkvloer ingedeeld is? 

 

 

 

 

 

Chaotische, spontane manier van plaatsnemen aan grote tafels kan een reflectie zijn van een losse 
organisatiecultuur. Rijen met bureau’s die vast zijn of aparte ruimtes kunnen ook te maken hebben met 
de heersende normen en waarden binnen een organisatie. 
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...hoe mensen de telefoon opnemen wanneer klanten bellen? 

 

 

 

 

 

 

Klantvriendelijk of zakelijker/norser? 

...welke boodschappen worden er gecommuniceerd? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Hameren op teamwork 

- Humble zijn: nederig zijn, culturen die hierop focussen op nederigheid. Geen mensen die hoog van de 
toren blazen, maar werknemers die ten dienste staan van klanten op een nederige manier omgaan met 
elkaar 

- Founders wall: muur waar alle oprichters of CEO’s doorheen de geschiedenis worden afgebeeld. Voor 
een stuk is dat strategische communicatie en dat heeft te maken met de keuzes die men maakt in 
functie van de organisatiecultuur. Het kan gaan om waarden van traditionaliteit: als de organisatie de 
bedoeling heeft om te wijzen op die tradities en zegt van ‘wij zijn een organisatie die al meer dan 250 
jaar bestaat, onze voorgangers hebben hard gewerkt om deze organisatie te laten bestaan, wij willen 
deze basiswaarden nog steeds gebruiken als organisatie’ is dat een voorbeeld van de waarden die men 
communiceert. 
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…welke informele gesprekken worden er gevoerd? 

informele gesprekken ( je kan deze analyse maken tijdens lunchpauze) verschillen tussen organisaties: 
gesprekken vriendschappelijk/informeel en persoonlijk, in andere gaan deze een andere invulling 
krijgen: alleen over werk of prestaties praten. 

ORGANIZATIONAL CULTURE DEFINED 

“Gedeelde opvattingen, waarden, attitudes en overtuigingen die gecreëerd en  gecommuniceerd 
worden binnen een organisatie” 

Schein maakt hierbij het onderscheid tussen verschillende niveaus of lagen: 

Ø “Espoused values”: waarden die onderschreven worden; de waarden waarvoor de organisatie 
bekend  wil staan; worden ook vaak expliciet in mission statements, visieteksten, brochures,.. 

Voorbeeld: Starbucks: “een verantwoordelijk bedrijf zijn” 

Voorbeeld: BNP fortis: “de bank voor een wereld in verandering” 

Hier zie je dat ze hun waarden als bedrijf heel expliciet gaan communiceren: verantwoordelijkheidszin. 
Ook Fortis wil een organisatie zijn die zich engageert, interessant omdat dat slogans of waarden zijn die 
specifiek voor fortis er zijn gekomen na de bankencrisis (2008). Er zat iets grondig fout in de cultuur van 
de banken en als reactie daarop hebben ze een cultuuroefening gemaakt en ook een omslag van hun 
cultuur. 

Ø “Artefacts”: concrete tekenen/expressies van waarden. Bijvoorbeeld: het aantal hiërarchische 
lagen in  een organisatie, hoogte van de lonen, manier waarop organisaties zijn georganiseerd,... 

Als teamwork een belangrijk onderdeel is van een cultuur (EV) dan zou er weinig hiërarchie moeten zijn 
(AF). 

Ø “Basic hidden assumptions”: zijn vaak ‘onzichtbaar’ geworden aspecten (values) voor de leden 
van een organisatie omdat ze een gewoonte zijn geworden. Vb.: 

§ Gewoonte om al dan niet op tijd te komen voor meetings 

§ Gewoonte om mekaar een hand te geven 

§ Gewoonte om nooit tegen de mening van de CEO in te gaan 

Na een tijd, als je lang deel uitmaakt van een organisatie, ga je bepaalde waarden geabsorbeerd hebben. 
Je gaat er naar handelen zonder er nog bewust van te zijn, je kan dat merken aan (zie boven). Als het 
de gewoonte is in een organisatie om stipt op tijd te komen en er is iemand nieuw en die komt vijf 
minuten te laat, dan komen die hidden assumpties plots terug ovendrijven. 
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CULTUURMODELLEN 

Goffee & Jones: Sociabiliteit versus Solidariteit 

Ø Cultuur kan gerepresenteerd worden door twee dimensies: 

• Sociabiliteit: de mate waarin een klemtoon wordt gelegd 
op sociale relaties (vriendelijkheid) 

• Solidariteit: de mate waarin een klemtoon wordt gelegd 
op taakprestaties 

Ø Networked Organization (genetwerkte organisatie): 

§ hoge sociabiliteit, lage solidariteit 

§ klemtoon ligt op het ontwikkelen van goede sociale relaties; taakprestatie minder centraal 

Ø Mercenary Organization (huurlingenorganisatie): 

§ Lage sociabiliteit, hoge solidariteit 

§ Klemtoon ligt op prestatie en productiviteit; sociale relaties zijn minder van belang 

Ø Fragmented Organization (gefragmenteerde organisatie): 

§ Lage sociabiliteit, lage solidariteit 

§ Vanuit de organisatie is weinig aandacht voor zowel sociale relaties als prestaties 

Ø Communal Organization: 

§ Hoge sociabiliteit, hoge solidariteit 

§ Klemtoon op prestaties én sociale relaties; niet altijd evident omdat beiden niet altijd  
makkelijk te verzoenen zijn (sterk leiderschap nodig) 

Competing Values Model (Cameron & Quinn) 

Ø Twee dimensies: Flexibiliteit (versus controle) en Oriëntatie (intern versus extern): 

Ø Rationele aanpak: 

§ Flexibiliteit laag (dus veel controle); externe focus 

§ De klemtoon ligt op productiviteit en het bereiken van organisationele doelen 

Ø Open Systeem aanpak: 

§ Flexibiliteit hoog; externe focus 

§ De organisatie wil zich continu kunnen aanpassen aan een veranderende omgeving 

Ø Interne Processen aanpak: 

§ Flexibiliteit laag (dus veel controle); interne focus 
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§ Organisatie besteedt veel aandacht aan formalisatie; alle ‘resources’ worden optimaal 
ingezet 

Ø Human Relations aanpak: 

§ Flexibiliteit hoog; focus intern 

§ Klemtoon ligt op welzijn, groei en betrokkenheid van mensen binnen de organisatie 

HOE CULTUREN ONTWIKKELEN 

Leiderschap 

“What leaders say, and equally important, do, communicates what the organization values” 

De belangrijkste boodschap is dat organisatieculturen voor een groot stuk geimpacteerd worden door 
het leiderschap: wie er aan het hoofd staat van een organisatie zowel CEO’s als rechterhanden hebben 
een grote impact op de cultuur die zich gradueel gaat vormen binnen organisaties 

Twee grote aspecten: 

- Wat leiders zeggen 

- Wat leiders doen 

à Soms ook discrepantie. 

 

 

 

 

 

 

Er bestaan manieren om hier inzicht in te krijgen: analyses maken van een “letter to stakeholders” 
(binnen elke organisatie is het de gewoonte op het einde/begin van het jaar een korte brief te schrijven 
naar alle belanghebbenden) wat de inhoud van die brieven is die CEO’s gaan schrijven. = wat leiders 
zeggen 

We zien een voorbeeldje geschreven door een CEO dat pharmaceutische recepten maakt. Die brief 
omvat expliciete zaken omtrent een organisatiecultuur: “wij streven naar een cultuur van ownership” 
waar werknemers proactief zijn en zelf beslissingen kunnen en durven nemen. Ze krijgen hiervoor 
verantwoordelijkheid en moeten samenwerken en geëngageerd zijn. Initiatief en proactiviteit worden 
verwacht en ook op een expliciete manier gecommuniceerd. => grote impact op hoe een cultuur zich 
zal ontwikkelen. 
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“What leaders say, and equally important, do, communicates what the organization values” 

‘klimaat is belangrijk’ (EV) maar naast die woorden kan je als leidinggevende de daad bij het woord 
voegen en zelf met de fiets komen en zo het goede voorbeeld geven. Onderzoek: leidinggevenden zijn 
heel belangrijk voor een organisatiecultuur. Het gebruiken van de fiets zit duidelijk in de lift. 

Selectie: what sorts of people are recruited and selected? 

Naast leidinggevenden zijn er ook nog andere processen/mechanismen die een impact hebben op het 
ontstaan en ontwikkeling van een cultuur.  

Selectie: welk type werknemers wil je aanwerven? De idee is dat wanneer je veel werknemers gaat 
aanwerven met gelijke onderliggende waarden, dan creëer je een cultuur waar die waarden heel 
centraal staan. 

Voorbeeld van een startup: Twegos, richt zich expliciet op het in kaart brengen en meten van waarden 
in de context van personeelsselectie. Als je dit systematisch gaat toepassen: mensen aanwerven met 
bepaalde waarden gaat dit helpen om een cultuur te creëeren binnen een organisatie. 

Socialization: what employees are told about the organization and its expectations of  them will affect 
what they understand to be the organizations’s values. 

“US marines are stripped of their prior  values and expectations (and even of  their hair) and told that 
their success is  based on them obeying orders  unquestioningly. A strong set of values is deeply 
ingrained  in them from their very first day until  there is no questioning.” 

Je kan dit ook doen door bepaalde waarden te gaan ontwikkelen bij individuele werknemers. Voorbeeld 
in het leger (vooral in VS): als nieuwe mensen daar binnenkomen gaan die gestript worden van alle 
waarden die ze hadden voor ze in de organisatie kwamen, ze worden met de grond gelijk gemaakt, een 
leeg blad. Dit is een extreem voorbeeld, maar illustreert het goed. Door de procedures/opleiding ga je 
mensen waarden aanleren en ontwikkelen en die gaan in functie staan van de organisatiecultuur. 

GLOBALISATIE EN CULTUUR 

Organisatieculturen zijn steeds ingebed binnen nationale culturen; deze kunnen mekaar versterken of 
voor een deel  tegenwerken. 

Het werk van Geert Hofstede over nationale cultuurdimensies was baanbrekend en nog steeds 
belangrijk: 

Ø Individualisme -- Collectivisme 

• De mate waarin mensen identiteit ontlenen aan individuele eigenschappen en 
verwezenlijkingen versus aan  het collectief waartoe ze behoren. 

• Vb.: Oosterse culture hoog op collectivisme; West-Europese landen en VS hoog op 
individualisme 

Ø Power Distance (hoog versus laag) 

• De mate waarin mensen respect hebben voor en afstand houden van 
autoriteitsfiguren. Hoog in Oosterse landen (vb. japan), laag in Westerse landen (vb. 
België) 

 



 198 

Ø Uncertainty Avoidance (Vermijden van onzekerheid: hoog versus laag) 

• Culturen die hoog scoren vinden het belangrijk om zorgvuldig vooruit te plannen en 
zoveel mogelijk ambiguïteit  en onzekerheid te vermijden (vb. Japan) 

Ø Masculinity – Femininity 

• Ligt de klemtoon op zaken als ‘achievement, winning, recognition’ (masculinity) of 
eerder op ‘interpersonal  relations and support’ (femininity)? 

 

Correlation between Femininity and representation of women on boards of companies and in 
government 

Cultuurdimensies kunnen een grote impact 
hebben op wat er gebeurt binnen een land. 

Wetenschappelijk onderzoek: M vs F toont zich in 
concrete dingen zoals de representatie van 
vrouwen in het management. Finland is een goed 
voorbeeld (scandinavische landen in het 
algemeen). Zij scoren hoog op dimensie 
femininity, daar is een heel stuk van de regering 
ingevuld door vrouwen is een illustratie of 
expressie van een cultuur, een nationale cultuur. 

CULTUUR VERSUS KLIMAAT 

‘Climate is what it feels like to work here. It is based on employees’ perceptions of  the work 
environment.’ 

Drietal organisatieklimaten: 

Ø Safety climate 

• De mate waarin werknemers en leidinggevenden belang hechten aan veiligheid 

• Onderzoek toont aan dat leidinggevenden hier een belangrijk rolmodel zijn 

Ø Service climate 

• Een gedeelde oriëntatie binnen de organisatie op klantenservice en-tevredenheid (zo 
kan je verschil maken met concurrentie) 

Ø Justice climate 

• Wanneer werknemers hun organisatie ervaren als fair en rechtvaardig, zullen zij 
betrokkenheid en  engagement vertonen 

Het is een moeilijk onderscheid, als je een onderscheid wil maken: 

- Klimaat: hoe het voelt voor werknemers om in een organisatie te werken, de percepties die ze 
hebben omtrent werkomgeving. 

- Cultuur: formele dimensies om verschillen tussen organisaties te beschrijven. 
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Dit is een voorbeeld dat gaat over dat safety climate: 
Tjernobyl, hoe kon dit gebeuren? Een gebrekkige safety 
cultuur. Het management dat op een lakse manier 
omsprong met de veiligheidsprocedures, protocollen 
waren er wel maar het klimaat was er niet. De 
overtuiging dat veiligheid cruciaal was werd 
onvoldoende gedeeld en verspreid in de organisatie. 

LEERDOELEN 

Na het studeren van deze les: 

Ø Begrijp je de definitie van een organisatiecultuur. 

Ø Ken je de verschillende cultuurmodellen en hun onderliggende dimensies. 

Ø Heb je inzicht in hoe cultuur tot stand kan komen en ontwikkelen. 

Ø Begrijp je het verschil tussen cultuur en klimaat. 
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HOOFDSTUK 14: LEIDERSCHAP 

INLEIDING 

Leiderschap is één van de meest bestudeerde topics binnen de bedrijfspsychologie. Het is aantrekkelijk 
want veel mensen kunnen zich hier een beeld van vormen. In de media worden er vaak voorbeelden 
uitvoerig besproken van leiderschap waar het fout gaat, dit is een manier om te leren: kijken waar het 
fout is gelopen en van daaruit lessen trekken. (we bespreken geen empirisch artikel) 

Dit is een voorbeeld van een stevige uitspraak over leiderschap die 
direct gekoppeld kan worden aan een aantal topics als: 

- Charisma en charismatisch leiderschap 

Naar aanleiding van de persconferenties kwam er kritiek op de mate 
van charismatisch leiderschap van onze huidige premier, dit is een 
belangrijk gespreksonderwerp. Is Wilmes iemand met charismatisch 
leiderschap? Deze discussie is treffend voor het leiderschap op zich 
want iedereen heeft een mening over leiderschap maar die komt niet 
noodzakelijk overeen. Leiderschap is ‘’in the eye of the beholder” = de 
percepties van leiderschap zijn voor een stuk uniek en komen vaak niet 
overeen met zelfperceptie van de leidinggevende. 

Andere voorbeelden: Elon Musk en Bill Gates.  

Elon Musk: leidinggevenden binnen organisaties hebben een enorme grote impact zeker bij grote 
organisaties wordt die impact snel maatschappelijk. Dit illustreert dat leidinggevenden het niet 
makkelijk hebben en vaak in de spotlight staan en streng worden bekeken. Dit is voor een stuk terecht, 
maar illustreert dat we veel verwachten van leidinggevenden. Het is moeilijk voor hun, de prestaties 
worden nauw opgevolgd. 

• Effectief? 

• Streng? 

• Rechtvaardig? 

• Autoritair? 

• Ondersteunend? 

• Charismatisch? 

• ... 

Deze termen gebruiken we in ons alledaagse leven om mensen te beschrijven, maar zijn ook termen die 
de basis vormen voor vele van onze fundamenteel theoretische theorieën omtrent leiderschap. 
Iedereen kan zich hier snel een beeld van vormen. Leiderschap zit in de kern van onze wetenschappelijke 
discipline maar heeft ook een heel praktische betekenis. Ook niet psychologen kunnen zich hier een 
idee over vormen, over de psychologische relevante verschillen die er bestaan tussen leidinggevenden. 
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We zien de impact van leidinggevenden op de werkvloer en dit lijkt door de band genomen toch niet zo 
positief te zijn. Er zijn organisaties zoals Jobat die aangeven dat er een mogelijk probleem is met 
leidinggevenden: veel werknemers zijn niet tevreden met hun baas of zelfs ontevreden. 1/3 van de 
werknemers, dit is geen lokaal, maar internationaal fenomeen. Soms komen de verkeerde mensen in 
leidinggevende posities terecht. 

Recent is er ook een hot topic over welk geslacht de beste leidinggevenden (LG) zijn. Het is niet altijd 
makkelijk te voorspellen wie een goede leidinggevende gaat zijn of worden, maar er zijn toch 
eigenschappen in de persoon op grond waarvan we voorspellingen kunnen gaan maken of iemand 
potentieel heeft om al dan niet leidinggevende te worden. 

De impact van een LG kan groot zijn (positief en negatief), als het negatief is wordt het vaak uitvoerig in 
de media gebracht. LehmanBrothers: is een 
investeringsmaatschappij die failliet is gegaan en een financiële crisis 
met zich mee heeft gebracht. Deze ondergang is voor een groot deel 
toe te schrijven aan onethisch gedrag van topmanagers aan de top 
van die maatschappij. => Illustreert hun impact! 

à Wetenschappelijke traditie die ontstaan is na die ethische schandalen. Ook eigen onderzoeksgroep 
van Bart Wille deed onderzoek naar de impact van narcistische eigenschappen van leidinggevenden op 
organisatie uitkomsten. Dit is een heel bekende studie: hoe hoger leidinggevende scoort op narcistische 
ph eigenschappen (vb. Trump) hoe groter de kans is dat organisaties te maken krijgen met processen 
(juridische problemen). Vooral donkere ph eigenschappen zijn potentieel heel nefast voor organisaties. 

Conclusie: leiderschap is een centraal thema binnen de bedrijfspsychologie. 

LEIDERSCHAP? 

“Directing the activities of a group towards a shared goal.” 

“...the process of influencing others to understand and agree about what needs to be done and how 
to do it, and the  process of facilitating individual and collective efforts to accomplish shared 
objectives.” 

Het gaat over het uitoefenen van invloed op gedrag van mensen binnen organisaties en op uitkomsten 
binnen organisaties. Bedoeling: doelstellingen bereiken, geen persoonlijke, maar deze doelstellingen 
worden gedeeld door verschillende leden van de organisaties. 

Leadership effectiveness: (= multidimensioneel, kan getoetst worden door verschillende criteria) 

Ø Hoe presteert het team/de organisatie (productiviteit)? 

Ø Wat is de financiële prestatie van de organisatie (waarde van aandelen)? 

Ø Hoe is de moraal binnen het team/de organisatie? (engagement/betrokkenheid)? 

Ø Hoe wordt de leidinggevende gepercipieerd door ondergeschikten? 

Ø Voor welk soort cultuur/klimaat zorgt de leidinggevende? 

Ø Hoe steil is de loopbaan van de leidinggevende? Dit is een enge maat voor 
leiderschapseffeciviteit want het is niet omdat iemand doorgroeit dat die het ook goed doet 
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à Mogelijke trade-offs (vb. productiviteit // attitudes) 

Vb. Je bent een leidinggevende die het maximum wil halen uit de productiviteit van zijn werknemers 
maar dat kan er voor zorgen dat de attitudes veranderen en dat de betrokkenheid van werknemers gaat 
dalen omdat ze worden uitgeperst. 

à Evaluatie van leiderschap is complex en multi-dimensioneel gegeven 

Illustratie van het feit dat evaluatie van leiderschap ook context gebonden is: zowel tijd als plaats. Wat 
we nu beschouwen als een goede leidinggevende is niet noodzakelijk het beeld dat we tien jaar geleden 
hadden van een goede leidinggevende. Ook plaats afhankelijk: beeld dat we hebben van goede 
leidinggevende in academische sector vs in verkoopsector.  

Vb overheidsmanager van het jaar in 2019 was Karine Moykens die verkozen was en award gekregen 
had omdat ze erin was geslaagd een leiderschap te installeren die gericht was op verbinden, en dat is 
interessant omdat vijftien jaar geleden mocht je toen gekeken hebben naar wie werd beschouwd als 
een goede leidinggevende, het ging over kenmerken als strategisch denken en goede besluitvorming. 
Dat illustreert dat de percepties contextafhankelijk zijn, zowel tijd als sector. 

STROMINGEN IN LEIDERSCHAPSONDERZOEK 

1. Trek-benadering 

Ø Sommige mensen zijn “van nature” leiders 

Ø Welke trekken onderscheiden leiders van niet-leiders? 

2. Gedrag-benadering 

Ø Welke zijn de gedragingen die effectieve en niet-effectieve leiders van mekaar 
onderscheiden? 

3. Contingentie-benadering 

Ø Hoe is het leiderschap afgestemd op kenmerken van de ondergeschikten, de taak, de context 
of de organisatie? 

4. Dyadische benadering 

Ø Focust op de aard en de kwaliteit van de relaties tussen een leidinggevende en zijn/haar 
ondergeschikten 

5. Theorieën over charismatisch / transformationeel leiderschap 

Ø Kijkt naar het vermogen van leidinggevenden om ondergeschikten te inspireren en te 
motiveren door: 

• Te zorgen voor een aantrekkelijke visie 

• Ondergeschikten intellectueel te stimuleren 

• Hen aan te moedigen en te ondersteunen 

• Hen tijd en energie te geven voor persoonlijke en professionele ontwikkeling 
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TREK BENADERINGEN 

Ø In welke mate kan men het ontstaan (‘emergence’) en/of de effectiviteit (‘effectiveness’)  van 
leiderschap voorspellen vanuit persoonlijkheid, motivatie en vaardigheden van  individuen? 

Oudste benadering en gaat ervanuit dat er in een persoon een aantal persoonlijkheidskenmerken, ook 
aspecten van motivatie, zijn die ervoor kunnen zorgen dat mensen leidinggevende worden, en als ze 
het zijn ze het goed of minder goed doen. 

Voor een stuk is deze benadering controversieel omdat je er vanuit gaat dat die ph kenmerken die diep 
verankerd zijn ook voor groot deel aangeboren zijn en je er zo vanuit gaat dat leiderschap iets is 
waarmee mensen worden geboren. Hier is veel discussie over. Als je puur naar wetenschappelijk 
onderzoek kijkt zie je hier evidentie voor dat er ph kenmerken in kindertijd reeds aanwezig zijn die 
gerelateerd zijn aan aspecten van leiderschap twintig jaar later. Onderzoek is zelfs al zo ver dat ze een 
aantal van die eigenschappen terugleiden tot een genetische basis. Dus enige evidentie dat leiderschap 
voor een stuk van uit genetica kan verklaard worden (kleine effecten!). 

Ø Motivatie (McClelland, 1985) 

Ø N. Achievement, N. Affiliation, N. Power 

Ø Zie ook gastcollege 

Ø Binnen Need for Power: 

o Socialized power orientation: motivatie om macht te verwerven om te helpen 
organisatiedoelen te  verwezenlijken en/of volgers te helpen hun vaardigheden te 
verbeteren (vb. Nelson Mandela) 

o Personalized power orientation: motivatie om macht te verwerven om vooral de eigen  
belangen veilig te kunnen stellen door anderen te domineren (vb. Donald Trump) 

Dit is relevant om het onderscheid tussen een goede en een minder goede leider te bekijken. 

Dit is één voorbeeld van iemand die omschrijft wat het betekent om te werken voor een leidinggevende 
die meer inzet op die SPO en PPO. 
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Ø Competenties 

Ø Zeer veel ‘lijstjes’ van leiderschapscompetenties te vinden. Vaak: 

• Assertiviteit 

• Besluitvaardigheid 

• Interpersoonlijke vaardigheden 

• Cognitieve vaardigheden 

• Communicatie- en presentatievaardigheden 

• ... 

Ø Zie bijvoorbeeld onderzoek van Howard en Bray (1990) waarbij competenties gemeten tijdens 
assessment  center gebruikt worden als voorspeller van ‘advancement’ (opklimmen op de 
loopbaanladder) tot 20 jaar later. 

Ø Problemen: 

• Als je alle ‘lijstjes’ samen neemt, krijg je een lijst die bijna alle mogelijke competenties 
omvat (moeilijk om hier nog concreet mee aan de slag te gaan) 

• “What works for whom in what context is unclear” 

 

Ø Derailing (Ontsporing) 

Ø Leiderschap proberen te begrijpen door te kijken naar gevallen en situaties waarin het fout 
loopt (analyses van maken) 

Ø Zie bijvoorbeeld onderzoek van ‘Center for Creative Leadership’. 5 kenmerken springen er uit 

 

Zie dia 19: voorbeeld Hudson’s Leadership Derailers (niet te kennen) 

  

Eigenschap ‘Derailers’ zijn leiders die...
Emotionele (in)stabiliteit ... niet goed om kunnen met druk/stress en hierdoor gehumeurd/snel boos raken.

Defensieve reactie ... hun fouten wegsteken, minimaliseren of de verantwoordelijkheid doorschuiven  
naar anderen.

Integriteit ... oneerlijk zijn, zaken verborgen houden, en vooral bezig zijn met het beïnvloeden  
van hun bovengeschikten eerder dan met de noden van hun eigen medewerkers.

Interpersoonlijke vaardigheden ... onvoldoende ontwikkelde interpersoonlijke vaardigheden hebben (luisteren,  
empathie, inlevingsvermogen, communicatie,...)

Technische / cognitieve vaardigheden ... op lagere niveau’s in de organisatie vooral uitblonken omwille van hun  
uitstekende technische competenties. Hierdoor werden ze ‘over-confident’ en soms  
arrogant.
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TREKBENADERING: SAMENVATTING 

Lijstje van Yuki (2010): 

We hebben verschillende aspecten gezien van de trekbenadering. Yuku heeft een samenvatting 
gemaakt van een tiental trekken die fndamenteel verweven zitten in een persoon en relevant zijn voor 
leidinggevenden. ‘Eerder lage need for affiliation’ wijst erop dat je toch als LG een bepaalde interesse 
moet hebben om verbindend te werken en goede relaties op te bouwen met medewerkers 

 

TREK BENADERINGEN: RECENTE TOPICS (1) 

 

 

 

 

 

 

Trek benadering is nog steeds actueel: we bekijken drie recente topics. Het eerste is het idee van 
curvilineaire verbanden: sterktes van LG kunnen ook zwaktes worden wanneer sterktes te ver 
doorgedreven worden. Vb. assertiviteit: we weten uit onderzoek dat LG voldoende assertief moeten 
zijn want anders ga je in een groepsgesprek nooit jouw stempel bijvoorbeeld durven doorduwen, maar 
het is een curvilineair verband dus het moment dat je een bepaalde grens overschrijdt en te assertief 
gaat worden, is het geen sterkte meer maar een zwakte. Hetzelfde geldt voor cognitieve vaardigheden. 

 

 

 

 

Eigenschap
1. Hoog energieniveau en stress tolerantie Lang en hard kunnen werken; rustig kunnen blijven in moeilijke omstandigheden.

2. Zelfvertrouwen Ook optimisme. Let wel op voor té hoog zelfvertrouwen.
3. Interne locus of controle Gevoel controle te hebben over gebeurtenissen; leidt tot proactieve houding.
4. Emotionele maturiteit Zich bewust zijn van eigen sterktes en valkuilen; niet snel uit het lood te slaan.
5. Persoonlijke integriteit Eerlijkheid, transparantie, verantwoordelijkheidszin.
6. Socialized power motivation Behoefte aan macht, maar met als doel om een organisatie vooruit te helpen.
7. Matig hoge resultaat gerichtheid Té hoog gaat vaak gepaard met ongevoeligheid (de ‘bulldozer’)
8. Eerder lage need for affiliation Let op voor de ‘people pleaser’; te laag is ook vaak nefast.
9. Voldoende technische competentie Om respect en geloofwaardigheid van ondergeschikten te bekomen.
10. Sterke conceptuele vaardigheden Complexe problemen en omgevingen kunnen analyseren.
11. Sterke interpersoonlijke vaardigheden De behoeften van anderen kunnen begrijpen en hier adequaat op in kunnen gaan.
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TREK BENADERINGEN: RECENTE TOPICS (2) 

“Bright effects of dark side traits” 

Dark side personality traits = narcisme 

We zijn geïnteresseerd in de positieve 
consequenties van die maladaptieve trek. 

 

• Positieve lineaire relatie tussen narcisme en ‘leadership emergence’: narcistische ph trek zorgt 
ervoor dat je een grotere kans maakt om op te klimmen op de ladder want je wordt meer 
verkozen als leidinggevende binnen organisaties 

• Curvelineaire relatie met ‘leadership effectiveness’: ‘optimaal niveau van narcisme’. (zoals bij 
het voorbeeld van assertiviteit is ook hier téveel narcisme niet meer optimaal) 

TREK BENADERING: RECENTE TOPICS (3) 

Een meer dynamisch perspectief op trekken en leiderschap: kijken naar ontwikkeling van trekken in 
relatie tot leiderschap. Recente studie: narcisme zorgt niet alleen voor een voorspelling wie in 
leidinggevende posities komt, maar narcisme veranderd ook naargelang het traject mensen volgen. 
Opklimmen zorgt ervoor dat er een toename is in de persoonlijkheidstrek narcisme. 

GEDRAGSBENADERING 

Welke gedragingen van leiders zijn gerelateerd aan (in)effectiviteit? 

Handboek: historisch gezien zijn er tweetal voorbeelden van onderzoeksgroepen die deze 
systematische analyse hebben gemaakt. Hun onderzoeken gebeurden onafhankelijk van elkaar maar ze 
zijn tot dimensies in leiderschap gekomen die heel sterk op elkaar lijken. 

1. Ohio State leadership studies 

Ø Via uitgebreid empirisch onderzoek kwam men tot 2 brede categorieën van 
leiderschapsgedrag: 

• Consideration: gedrag dat er op wijst dat de leider zijn/haar ondergeschikten 
vertrouwt en respecteert en hiermee een goede relatie wil opbouwen (vb. 
ontwikkelingsgerichte feedback geven). Leidinggevende benadert werknemers op 
coachende manier en heeft aandacht voor hun behoeften. 

• Initiating structure: gedrag dat de leider stelt om ervoor te zorgen dat het werk 
gedaan geraakt en dat  teamleden goed presteren (vb. prestatiedoelen stellen en 
evalueren). Structuur aanbrengen, niet mensgericht, maar taakgericht gedrag. 

• Beide factoren zijn relatief onafhankelijk van mekaar (het is dus niet of het één, of het 
ander – een leidinggevende kan dus perfect beide bezitten). 

Ø Consideration is voornamelijk belangrijk voor job satisfactie. 
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2. Michigan leadership studies 

Ø Onderzoekers konden effectiviteit van leiders linken aan drie gedragspatronen: 

• Production orientation: doelen stellen, hulpmiddelen identificeren, planning maken 
(cf. initiating  structure) 

• Employee relations orientation: medewerkers ondersteunen, naar hun problemen 
luisteren, hun  ontwikkeling ondersteunen en dankbaarheid tonen voor hun 
verwezenlijkingen (cf. consideration) 

• Participative leadership: gedrag op groepsniveau, zoals functioneren als een team, 
samenwerken  bevorderen, werknemers laten participeren in beslissingen. 

• Onderzoek toont aan dat toenames in relatie-georiënteerd gedrag resulteren in 
hogere satisfactieniveau’s,  maar dat wijzigingen in het meer taak-georiënteerd 
gedrag minder eenduidige resultaten oplevert. 

De ‘managerial grid’ van Blake: 

 

 

We vertrekken van twee dimensies: consideration en initiating structure. 

Grootschalig onderzoek naar de effecten van die twee dimensies: 

 

Gebaseerd op 400 correlaties uit 200 studies met 300 steekproeven (Judge et al., 2004) 

à Correlaties met uitkomstvariabelen zijn systematisch hoger voor de gedragsdimensie  “consideration 
/ people orientation”. 

à Belangrijkste conclusie: blijkt dat effectiviteit van leidinggevende over verschillende criteria heen 
afhangt van het ‘people orientation’ gedrag. Als je een goede leidinggevende wil zijn moet je dus 
voldoende mensgericht gedrag stellen (ondergeschikten als mensen behandelen, aandacht hebben 
voor hun behoeften/ontwikkeling…). 

Consideration / People  
orientation

Initiating structure / Task  
orientation

Leider effectiviteit .39* .28*
Motivatie van ondergeschikten .40* .26*
Tevredenheid met de leider .68* .27*
Job tevredenheid .40* .19
Prestatie van groep/organisatie .23* .23
Gemiddelde correlatie .49* .29*
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CONTINGENTIE BENADERING 

Ø Belangrijkste tekortkoming gedragsbenadering: geen aandacht voor de situatie / context. 
(want in bepaalde contexten is task oriented gedrag meer wenselijk) 

Ø Uitgangspunt contingentiebenadering: de effectiviteit van leiderschap is afhankelijk van  
factoren als: 

• Aard van de taken 

• Vaardigheden van ondergeschikten 

• Motivatie van ondergeschikten 

Ø Twee voorbeelden van contingentiebenaderingen 

• Situationeel leiderschaps-theorie: theorie die in praktijk vaak gebruikt wordt door 
consultants 

• Path-goal theory (hier staan we minder bij stil) 

 

Situationeel leiderschaps- theorie (Hersey & Blanchard, 1977) 

Ø Effectiviteit van verschillende leiderschapsstijlen is afhankelijk  van 
het ‘ontwikkelingsniveau ‘ (of: ‘maturity’) van de onder-  
geschikten. 

Ø In welke mate zijn werknemers ‘willing’ en ‘able’? 

Ø Er wordt dus een onderscheid gemaakt tussen mate van  
betrokkenheid en mate van competentie. 

Lage competentie en lage betrokkenheid 

à Als leidinggevende veel sturend én veel ondersteunend gedrag nodig  

 Lage competentie maar hoge betrokkenheid 

à Als leidinggevende veel sturend en minder ondersteunend gedrag nodig 

Je moet je leiderschapsstijl afstemmen op deze situaties = contingente benadering want AFHANKELIJK 
van welk type medewerker je hebt ga je een andere leiderschapsstijl meer of minder prominent moeten 
maken. 

 

Path-Goal Theory (House, 1971) 

Ø De leidinggevende moet: 

a) Gewenste doelen ter beschikking stellen (‘goal’) 

b) Duidelijk maken aan de ondergeschikten welke gedragingen tot die doelen kunnen 
leiden (‘path’) 

c) Er worden 4 types van leiderschapsgedrag onderscheiden: 
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• Directief: doelen stellen en richting geven (vb. verkoopcijfers moeten tien procent stijgen) 

• Ondersteunend: bezorgdheid tonen omtrent de behoeften van ondergeschikten 

• Participatief: ondergeschikten betrekken bij het nemen van beslissingen 

• Resultaat gericht: uitdagende doelen stellen en ondergeschikten ertoe aanzetten om 
maximaal te  presteren 

Ø Er worden twee types van contingentiefactoren onderscheiden: 

• Omgeving: taakstructuur, formeel systeem van autoriteit, autonomie van het team 

• Ondergeschikte: locus of control, ervaring, gepercipieerde vaardigheid 

Herinnering: bij blanchard was de focus op de ondergeschikte, hier is er ook een tweede 
contingentiefactor: de omgeving).  

Voorbeelden van contingent leiderschap die kunnen leiden tot effectiviteit: 

 

Ø Kritieken op contingentiebenaderingen: 

• Situaties zijn in realiteit veel complexer en vaak een samenspel van deze (en andere) 
situationele variabelen. 

• Ondergeschikten worden als ‘homogene groep’ beschouwd, terwijl hier net veel 
diversiteit kan bestaan. (grote uitdaging als leider: verschillen detecteren en stijl 
afstemmen op die individuele leden binnen team) 

Deze theorie moeten we niet in detail kennen maar enkel de brede uitgangspunten ervan. Basisidee 
snappen: de situatie wordt bepaald door het type taken en medewerker waarbij de leidinggevende 
nadenkt over een gepaste leiderschapsstijld ie antwoord biedt op die bepaalde situatie. 

DYADISCHE BENADERING 

Focust op de kenmerken en kwaliteit van individuele leider-volger relaties. 

Ø Meest gekende voorbeeld is de ‘Leader-Member Exchange’ (LMX) theorie. 

Ø Wanneer de leidinggevende ondergeschikten heeft: 

• Waarmee hij/zij goed kan opschieten of 

• Die goed op hem/haar lijken (‘personal compatibility) of 

• Die door hem/haar als competent worden beoordeeld 

 

Situatie: Contingent leiderschapsgedrag:
De taken zijn weinig gestructureerd. Een directieve leider kan richting geven.
Het werkteam heeft veel autonomie. Een leider kan zich participatief opstellen.
Teamleden hebben sterke vaardigheden en veel ervaring. Resultaat gericht leiderschap kan succesvol zijn.

Wanneer een taak stresseren en/of gevaarlijk is. Ondersteunend leiderschap is ook op zijn plaats.
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à Dan zullen ondergeschikten en leidinggevenden meer tijd met mekaar spenderen en mekaar meer  
vertrouwen. 

à Dit is dan de ‘in-group’. 

Ø Het omgekeerde geldt voor de andere groep van werknemers, de ‘out-group’ waarmee de 
leidinggevende geen goede connectie of exchange heeft. 

Ø Succes van leden uit de in-goup wordt toegeschreven aan hun capaciteiten; falen wordt 
toegeschreven  aan externe factoren; bij de out-group is dit net andersom. 

Als LG bewust zijn van dit fenomeen helpt LG zich te verbeteren. 

CHARISMATISCH EN TRANSFORMATIONEEL LEIDERSCHAP 

Charismatic leadership describes as a self-confident, enthusiastic leader able to win followers’ respect 
and support  for their vision of how good things could be. (dwingen respect af bij ondergeschikten) 

Followers identify with such leaders because of their desire to please an individual who seems 
extraordinary  because of their strategic insights, unconventional (even radical) views, strong 
convictions, high energy levels and self-confidence. 

Charisma: zowel positieve als negatieve voorbeelden (Ghandi vs Hitler). Deze twee figuren komen in 
termen van leiderschapsstijl voor een groot stuk overeen. Dit illustreert dat charismatisch leiderschap 
krachtig is, zij slagen er in om bijna onwezenlijke aspecten te realiseren bij hun ondergeschikten. 

Transformationeel leiderschap is een gerelateerd concept dat bestaat uit 4 componenten  (Bass, 
1985): 

• Idealized influence: leiders gedragen zich op zo’n manier dat ze bewonderd worden  door 
ondergeschikten; bijvoorbeeld omdat ze een sterke visie uitdragen en hier ook  consequent 
naar handelen. ‘I have a dream… - Martin Luther King’ 

• Inspirational motivation: leiders motiveren ondergeschikten door optimistisch te  
communiceren over de haalbaarheid van een uitdagende visie. ‘het is moeilijk maar als we 
allemaal samenwerken en goed luisteren naar mij kunnen we dat bereiken’ 

• Intellectual stimulation: leiders moedigen creativiteit aan bij ondergeschikten. 

• Individualized consideration: leiders besteden voldoende aandacht aan elke  ondergeschikte 
individueel. (vaak sleutel van effectief leiderschap) 

 

Transformationeel leiderschap staat in contrast met transactioneel leiderschap, dat  bestaat uit: 

• Contingent reward: leiders zetten een systeem op waarbij ondergeschikten beloningen 
krijgen in  functie van wat ze presteren. 

• Active management by exception: leiders monitoren het gedrag van ondergeschikten, 
anticiperen op  mogelijke problemen en corrigeren voordat zich ernstige problemen 
voordoen. 

• Passive management by exception: leiders wachten af om in te grijpen totdat het 
gedrag van ondergeschikten tot problemen heeft geleid. 
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Ø Transactioneel en transformationeel zijn niet mutueel exclusief = je hebt leiders die zowel heel 
transformationeel als transactioneel zijn tegelijkertijd maar focus is helemaal anders. Je hebt 
leiders die transformationeel zijn voor een deel van hun ondergeschikten en voor een ander 
deel transactioneel. 

Ø Transformationeel én contingent reward leiderschap zijn positief gerelateerd aan criteria. 

Ø Laissez-faire leiderschap, waarbij ondergeschikten helemaal geen input krijgen (ook niet  
wanneer het misloopt), is negatief gerelateerd aan criteria. 

 

*Een gecombineerde uitkomst bestaande uit: ‘follower job satisfaction, satisfaction with leader, leader  
performance, leader effectiveness, group/organization performance. (Judge et al., 2004) 

LEIDERSCHAP OVER CULTUREN HEEN 

De ‘Global Leadership and Organizational Behaviour Effectiveness’ (GLOBE) studie bekeek in meer dan 
60 landen de voorkeuren voor verschillende leiderschapsstijlen. 

Ø Een beperkt aantal eigenschappen bleek over alle landen heen gewaardeerd te worden bij 
leiders; vb.  ‘Integrity’ (goed voorhebben met iedereen) en ‘Inspirational’. 

Ø Daarnaast zijn er vele kenmerken waarvan de wenselijkheid cultureel bepaald is. (sommige 
landen verwachten veel autoriteit terwijl andere culturen veel autonomie) 

GENDER EN LEIDERSCHAP 

Ø ‘glass ceiling’ en ‘glass cliff’ fenomenen 

Glass ceiling: glazen plafond, vrouwen hebben het 
nog steeds moeilijk om door te dringen tot de top 
niveau’s binnen organisaties. Er is nog steeds een 
onderrepresentatie van vrouwen o pniveau van de 
top leidinggevende functies (zie cijfers). 

Glass cliff: vrouwen dringen soms wel degelijk door 
tot het niveau van topmanager maar vaak in 
omstandigheden waarin het risico groot is en de 
kans groot is dat die topleidinggevende gaat falen. 
(vb. Wilmes nationale veiligheidsraad) 

We zien dat er na acht jaar nog steeds (in de financiële sector) een onderrepresentatiee van vrouwen 
is. 

 

Uitkomst*
Transformational leadership .44*
Transactional leadership

Contingent reward .39*
Active management by exception .15
Passive management by exception -.15
Laissez-faire leadership -.37*
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Ø ‘Business case’ voor vrouwen in leiderschapsposities 

 

Wetenschappelijk onderzoek: organisaties die 
voldoende groot percentage hebben in leidinggevende 
posities presteren vaak beter dan organisaties die geleid 
worden door enkel en alleen mannen. Er is wel discussie 
omtrent de causaliteit want misschien is het wel zo dat 
bedrijven met meer succes meer vrouwen aanwerven. 
Toch is er een verband dat organisaties met een mix in 
leiderschapsposities beter presteren. 

 

 

Ø Zijn vrouwen betere leiders? 

1. “When all leadership contexts are considered, men and 
women do not differ in perceived  leadership 
effectiveness.” 

2. “Organizations that are male dominated show a 
tendency for men to be perceived as more  effective, and vice versa.” 

Door de band genomen uit onderzoek zien we over contexten heen dat mannen en vrouwen NIET 
significant van elkaar verschillen in leiderschapskwaliteiten. Wel is het zo dat in organisaties waar 
mannen domineren de opinie heerst dat mannen betere leidinggevenden zijn. 

Ø Zijn mannen en vrouwen een ander soort leiders? (resultaten meta analyse) 

1. In vergelijking met mannen gaan vrouwelijke leiders iets meer gebruik maken van: 

o transformationeel leiderschap; voornamelijk ‘individualized consideration’ (meer 
aandacht voor individuele noden) 

o ‘contingent reward’ 

2. Mannen gaan meer gebruik maken van ‘passive management by exception’ = laten alles ophopen en 
grijpen pas in als het ernstig wordt 

Ø Deze verschillen zijn over het algemeen heel klein. (= nuancering) 

LEIDERSCHAPSONTWIKKELING 

Leadership development is a huge inndustry in most countries, soaking up enormous  amounts of 
money spent by organizations on training. (zie dia over INSEAD: een internationale instelling die gekend 
is omwille van dat soort programmas voor leiderschap te ontwikkelen, hier gaat veel geld naartoe). 

But how effective are these interventions? Hoe effectief zijn deze interventies? Kunnen we 
leiderschapsgedragingen op een effectieve manier ontwikkelen? JA! 
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Multi-source feedback 

Dit is een waardevolle tool waarbij je een target (in dit geval de 
leidinggevende) laat beoordelen door of feedback vraagt over het 
target vanuit verschillende hoeken: 

¨ Zelfbeoordeling 
¨ Collega’s 
¨ Ondergeschikten 
¨ Hun leidinggevende (meestal hebben zij ook nog een 

supervisor) 

Ø Onderzoek naar de effectiviteit van multi-source feedback levert gemende resultaten op. 

Ø De positieve effecten zijn doorgaans vrij klein; terwijl de kost (ook administratief) vaak  heel 
groot is. 

Ø Onderzoek wijst ook op mogelijke negatieve effecten: vooral de zelfperceptie van eigen  
capaciteiten kan lager worden na het krijgen van (complexe) 360 graden feedback. 
Leidinggevenden gaan na afloop van die MF een lagere zelfperceptie krijgen doordat ze 
beoordeeld worden door die verschillende categorieën = veel diverse en tegenstrijdige 
informatie = twijfelen aan zichzelf. 

Ontwikkelingsgerichte assessment centres: (hier niet voor pure selectie maar voor 
ontwikkelingsdoeleinden): op grond van oefeningen gerichte feedback geven naar leidinggevenden 
over hun prestaties 

Ø Vaak een combinatie van (gespreid over verschillende dagen): 

• Multisource feedback 

• Postbak oefening 

• Vaardigheidstesten 

• Interviews 

• Groepsoefeningen 

• Reflectie-oefeningen ... 

Ø Er is evidentie voor positieve effecten op daaropvolgende effectiviteit van leiders, maar  moeilijk 
om te bepalen wat precies de ‘actieve ingrediënten’ zijn van deze interventie. 
 

Ontwikkelingsgerichte opdrachten (‘stretch assignments’) = leidinggevenden stretchen uit 
comfortzone 

Ø (Aspirant) leidinggevenden kunnen leren uit ervaringen; ook via oefeningen. 

Ø Principe: hoe groter de variëteit aan taken in deze oefeningen, hoe meer er geleerd kan 
worden. 

Ø Hierbij is het essentieel om tijdig en voldoende feedback te geven. 
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Job rotatie 

Ø Verschillende jobs doen (als leidinggevende) binnen de organisatie (bijvoorbeeld 5 over een 
periode van 2 jaar) om zo concrete  ervaringen op te doen met diverse aspecten. 

Ø Let op voor mogelijke nadelige bij-effecten; vb. werknemers die telkens een andere manager 
krijgen. 

Ø Weinig wetenschappelijk onderzoek omtrent de effectiviteit van deze methode voor  
leiderschapsontwikkeling. 

Executive coaching ( = intensief één op één relatie tussen coach en leidinggevende) 

Ø Zie ook hoofdstuk over training en ontwikkeling. 

Ø Beschikbare onderzoek wijst op positieve effecten voor leiderschapsontwikkeling. 

‘Outdoor pursuits programmes 

Ø Zeer weinig evidentie voor duurzame effecten op langere termijn. 

Ø Voorbeeld: naar Ardennen gaan kajakken 
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HOOFDSTUK 14: VERDIEPING OPDRACHT 

OPDRACHT: DESIGN 

Mini onderzoek met als Target de leidinggevende die gevraagd werd zichzelf te beschrijven aan de hand 
van kenmerken (persoonlijkheid en aspect van leiderschapsstijl). Ook werd gevraagd aan targets om 
één of meerdere medewerkers op te geven, en die hebben ze ook gevraagd om een aantal aspecten 
van de leidinggevende te beoordelen via direct reports. 

 

Wat bevraagd? 

Bevraging van de leidinggevende (over zichzelf) 

Ø Beschrijvende info (geslacht, leeftijd, sector, ervaring,...) 

Ø Charismatisch leiderschap (Konger-Kanungo Scale; CKS) 

Ø Psychopathische persoonlijkheid (let op: subklinische vorm, niet dat ze er vanuit gingen dat 
het psychopaten zijn) 

Bevraging van de medewerker (over de leidinggevende) 

Ø Beschrijvende info 

Ø Charismatisch leiderschap (over de target) 

Ø Werkprestaties (over de target) 
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Charismatisch leiderschap? (CKS): schaal die ze hebben gebruikt bij zowel leidinggevenden als 
ondergeschikten, deze bestaat uit vijf onderliggende dimensies die peilen naar afzonderlijke onderdelen 
van charismatisch leiderschap. 

Ø Organisatie-bewust: 

• Actief op zoek naar mogelijkheden/opportuniteiten om organisatieprocessen te 
verbeteren; de status-quo binnen de organisatie  uitdagen 

• vb.: bij dalende inkomsten ‘out-of-the-box’ denken en zoeken naar nieuwe/goedkopere 
productiemethoden 

Ø Omgevings-bewust: 

• Voornamelijk: inspelen op de behoeften van ondergeschikten, erkennen.  

• vb.: personeel vermoeid door uitzonderlijke inspanning: detecteer dit en zorg voor 
gepaste maatregelen – nu ook met corona voor mensen in de zorg! 

Ø Inspirerende visie: 

• Een uitdagend en aantrekkelijk beeld van de toekomst van de organisatie 

• Op een heel wervende manier gecommuniceerd 

Ø Het implementeren van deze visie vraagt ook persoonlijk risico: 

• vb.: financiële risico (op eigen rekening); eigen positie binnen de organisatie 

• Charismatische leiders nemen vaak persoonlijke risico’s (zoals positie kwijtraken) om 
extra geloofwaardigheid te winnen 

Ø Het implementeren/communiceren van deze visie gaat ook gepaard met onconventioneel 
gedrag: 

• vb.: breken met vestimentaire tradities; gedurfde uitspraken;... (sky is the limit 
programma toont is een prototypisch voorbeeld hiervan) ook Connor Rousseau loopt 
op een moderne manier rond in de wetstraat of Elon Musk die een joint rookte op de 
radio 

• Gedrag dat atypisch is en verbazing kan opwekken of ten minste opvallend is 

 

Psychopathische persoonlijkheid? 

Ø Coldheartedness / kil of ongevoelig (extreem zakelijk) 

Ø Fearless Dominance / onbevreesd 

Ø Self-centered Impulsivity / Impulsiviteit (vb. bij plotse opportuniteit) 

Er zijn internationale voorbeelden van, dit hoeven geen klinische psychopaten te zijn maar ze hebben 
wel maladaptieve subklinische trekken. 
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OPDRACHT: ENKELE RESULTATEN 

Participanten: 

Leidinggevenden: 

Ø N = 195 

Ø 58% mannen 

Ø Gemiddelde leeftijd = 48 jaar 

Medewerkers: 

Ø N = 178 

Ø 34% mannen 

à Dus 178 dyades 

Overeenkomst tussen charisma scores: correlatie tussen zelf- en collega-beoordeling? 

De belangrijkste boodschap: correlatie 
tussen die beoordelingen zijn zeer laag 
met uitzondering van het risico gedrag. 
Dit betekent dat over het algemeen de 
zelf beoordelingen over charisma niet 
sterk overeen komen met de 
beoordelingen van de ondergeschikten. 

 

Overeenkomst tussen charisma scores: gemiddelde verschillen? 

De beoordeling (gele balken) van een aantal dimensies zijn significant hoger dan de beoordeling van de 
leidinggevende over zichzelf. Leidinggevenden worden dus meer charismatisch beschouwd door hun 
ondergeschikten. Leidinggevenden zijn dus bescheidener (dit is niet altijd zo, het kan liggen aan de 
steekproef hier). 

 

 

CKS Correlatie tussen zelf en  
collega

Charisma - totaal .22
Organisatie bewust .08
Omgevings bewust .13
Visie .22
Risico .28
Onconventioneel gedrag .17
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Correlatie tussen psychopathie (beoordeeld door leider zelf) en charisma (zelf)? 

 

Deze precieze resultaten moeten niet gekend zijn. Opvallende trends: 

- Het hebben van een uitdagende visie is gecorreleerd met fearless dominance 

- Risico is gecorreleerd met meer impulsiviteit 

- Negatieve correlatie tussen leidinggevende die zichzelf meer als kill beschrijven en het hebben 
van organisatie bewustzijn 

 

Correlatie tussen psychopathie (beoordeeld door leider zelf) en charisma  (ondergeschikte)? 

 

Correlaties zijn over het algemeen een stuk lager! logisch want je zit met twee verschillende 
informanten. 

LEERDOELEN 

Na het studeren van deze les: 

Ø Ken je de definitie van leiderschap. 

Ø Heb je inzicht in hoe leiderschap zich kan vertalen in (in)effectiviteit. 

Ø ken je de verschillende stromingen in leiderschapsonderzoek. 

Ø Heb je kennis van de individuele factoren (trekken, competenties, motivaties,  gedragingen) 
die belangrijk zijn voor effectief leiderschap. 

Ø Heb je inzicht in contingentie- en dyadische benaderingen van leiderschap. 

Ø Ken je de bouwstenen van charismatisch, transformationeel en transactioneel  leiderschap. 

Ø Begrijp je de verschillende manieren waarop leiderschap kan worden ontwikkeld binnen  
organisaties. 

Psychopathie Charisma (CKS)
Visie Risico Omgeving bewust Organisatie bewust Onconventioneel

Coldheartedness .02 -.15 -.12 -.35 -.02
Fearless Dominance .41 .07 .07 -.04 .12
Impulsivity .00 .29 -.10 -.12 .18

Totaal .27 .18 -.04 -.17 .18

Psychopathie Charisma (CKS)
Visie Risico Omgeving bewust Organisatie bewust Onconventioneel

Coldheartedness .09 .04 .00 -.09 .01
Fearless Dominance .12 .06 .06 -.12 .06
Impulsivity .03 .12 -.03 -.01 .12

Totaal .12 .12 .02 -.10 .11
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VOORBEELDEXAMENVRAGEN 

1. Welke bewering omtrent het onderzoek van Wille en De Fruyt (2014) (“Vocations as a source of 
identity”) is juist?  

1. a)  Onderzoek van Wille en De Fruyt (‘Vocations as a source of identity’) toonde aan dat 
laatstejaarsstudenten die hoger scoorden op Agreeableness (Altruisme) aan het begin van de 
loopbaan, een sterkere toename kenden in Ondernemende beroepskenmerken tijdens de 
daaropvolgende 15 jaar.  

2. b)  Onderzoek van Wille en De Fruyt (‘Vocations as a source of identity’) toonde aan dat er 
sprake was van gecorreleerde verandering, wat inhoudt dat verandering in Consciëntieusheid 
gerelateerd was aan verandering in Extraversie tijdens de eerste 15 naar na afstuderen.  

3. c)  Onderzoek van Wille en De Fruyt (‘Vocations as a source of identity’) toonde aan dat de 
beroepen van alumni gemiddeld genomen meer uitgesproken Conventionele kenmerken 
gingen vertonen over de periode tot 15 jaar na afstuderen.  

4. d)  Onderzoek van Wille en De Fruyt (‘Vocations as a source of identity’) toonde aan dat 
alumni in sterk Ondernemende beroepsomgevingen aan de start van de loopbaan, een 
sterkere stijging Agreeableness (Altruisme) vertoonden tijdens de daaropvolgende 15 jaar.  

 

2. Op grond van meta-analytisch onderzoek kan een rangschikking worden gemaakt van de 
criteriumvaliditeit van selectieprocedures. Welke rangschikking is juist (van hoge naar lage 
criteriumvaliditeit)?  

1. a)  Cognitieve vaardigheidstest + integriteitstest > gestructureerd interview > aantal jaren 
werkervaring > ongestructureerd interview  

2. b)  Cognitieve vaardigheidstest > Referentie check > work sample test > aantal jaren 
werkervaring > aantal jaren opleiding  

3. c)  Work sample test > persoonlijkheidstest > gestructureerd interview > ongestructureerd 
interview > biodata  

4. d)  Cognitieve vaardigheidstest > gestructureerd interview > assessment centre > 
ongestructureerd interview > handschriftanalyse  

 

3. Welke stelling omtrent Prestatie Meting en Management is juist?  

1. a)  Taak prestatie omvat alle activiteiten die bijdragen tot de technische kern van de 
organisatie.  

2. b)  Onderzoek van Podsakoff en collega’s (2009) toonde aan dat OCB-O, maar niet OCB-I, 
gerelateerd is aan globale job prestatie beoordelingen.  

3. c)  Adaptieve prestatie omvat onder andere de mate waarin werknemers in staat zijn om zich 
aan te passen aan veranderende omstandigheden.  

4. d)  OCB-O is een vorm van contraproductief werkgedrag waarbij vooral de organisatie als 
geheel  als slachtoffer wordt gezien, eerder dan individuen binnen de organisatie.  
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1. a)  Enkel 1 en 3 zijn juist.  

2. b)  Enkel 1 en 4 zijn juist.  

3. c)  Enkel 2 en 3 zijn juist.  

4. d)  Enkel 3 en 4 zijn juist.  

 

Antwoorden: 

C 

D 

A (dus enkel stellingen 1 en 3 zijn juist) 

 


