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Sv zonder gastlessen! 

INLEIDING 

DOELSTELLINGEN 

Ø Inleiding tot het studie- en werkveld van de  Bedrijfspsychologie 

o Personeelsbeleid (rekrutering, selectie, ontwikkeling,...) 

o Organisatiepsychologie (motivatie, leiderschap, teams,...) 

o Arbeidspsychologie (veiligheid, stress, gezondheid,...) 

o [Consumentenpsychologie (behoeften, attitudes,...)] 

Ø  Alle studenten: overzicht van de grondbeginselen 

Ø  Voorbereiding op afstudeerrichting Bedrijfspsychologie 

Voor de toekomstig bedrijfspsychologen... ‘human resource management’, ‘teams and work motivation in 
organizations’, psychologische arbeidskenmerken’, ‘leadership and multi-level research in organizations’, 
‘ontwikkeling van coaching- en trainingsvaardigheden’, ‘arbeid, gezondheid en welzijn’ 

Voor de niet-psychologen... ‘Je wordt sales manager/kantoordirecteur en hebt vragen rond het bevorderen van het 
werkgeluk van je team’, ‘Je wordt Team Lead van een productieafdeling en hebt vragen over je leiderschapsstijl’, ‘Je 
werkt in een grote administratie en krijgt de kans om mee na te denken over het selectiebeleid / opleidingsbeleid’ 

OPDRACHT 

Niet verplicht, wel sterk aangeraden (zie laatste les) 

Leidinggeven is een belangrijk, actueel thema 

In veel gevallen hoor je dat leidinggevenden het slecht doen (in ogen van medewerker, collega) 

Is een belangrijke reden om in een job te blijven/ weg te gaan 

In onderzoek: moreel leiderschap: ethisch, authentiek, servant en humble (4 leiderschapsstijlen) 

Dyadisch onderzoeksdesign:  

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

H1: INTRODUCTIE  

BEDRIJFSPSYCHOLOGIE? 

IO: Industrial-Organization: psychology is one of the fastest-growing fields in science. It’s also one of the least well-
understood. à Bedrijfspsychologie zit zowel wetenschappelijk als praktijk gezien in de lift.  

• Gaat over: individuele verschillen, attitudes, motivatie, rekrutering en selectie, leren, training en ontwikkeling, 
prestatiemeting- en management, loopbanen en -management, veiligheid, stress en gezondheid, strategie en 
structuur, leiderschap, teams, cultuur, klimaat, verandering 

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. (kijkt ook 

naar andere disciplines) 

TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE 

 

Maatschappelijke thema’s gaan veel over bedrijfspsychologie. 

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.” 

à Uniek aan bedrijfspsychologie: niet alleen kijken naar individu (typisch psychologie om naar individu te kijken) maar 
we kijken naar het invidiu binnen een groter geheel (een team, organisatie) 

FUNDAMENTELE UITGANGSPUNTEN 

Ø Wetenschap: vasthouden aan principes van methodologische en wetenschappelijke striktheid: Evidence-
based werken en Scientist-practitioner model  

Ø 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.  

Ø 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.  
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Praktijk typisch in de HRM: zelfleiderschap gaat over het afstammen van de 3 breinen (als psycholoog weten we 
dat dit nonsense is, belangrijk om ons tegen te wapenen en die kennis te hebben om dit te ontkrachten) à 
wetenschappelijke focus is belangrijk 

Ø Pragmatiek: Focus op het oplossen van bestaande problemen ; op zaken die ‘er toe doen’ (vb.: satisfactie, 
turnover, ziekteverzuim,...)  

Ø  Ethisch handelen (Vb. personeelsselectie): Belangrijk om bij proces switch te maken dat selectieproces heel 
belangrijk is, ethisch gezien belangrijk voor personen in kwestie  

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

GESCHIEDENIS 

‘Samenloop van omstandigheden’ begin de 20ste eeuw: 

EINSTEIN:  

Heeft ervoor gezord dat er een soort optimisme ontstond omtrent wetenschappelijk denken (veel ideeën, geloof dat 
wetenschappelijk denken de situatie van individuen kon verbeteren).  

BINET  

Psycholoog, gestructureerd, gestandaardiseerd in kaart brengen intelligentie, belangrijk instrument voor 
personeelsselectie (predictieve validiteit heel hoog) 

GALTON  

Persoonlijkheidskenmerken 

PEARSON  

correlatiecoefficient, belangrijke statistische procedure 

INDUSTRIËLE REVOLUTIE  

Voor het eerst de bedoeling hebben om op grote schaal te produceren, maximaal efficient te produceren 

HENRY FORD  

Standaardisering, synchronisatie en specialisering bij de productie (assembly line): Heeft aanleiding gegeven tot 
bedrijfspsychologie à voor eerst gebruik maken van lopende band systeem 

Productieproces opgesplitst waarbij 1 medewerker verantwoordelijk was voor een specifieke deeltaak à mensen ga 
je hier efficient (snel, minimum aan fouten) in maken. 

Heeft natuurlijk ook nadelen (had men toen minder aandacht voor) 

Toen ging het vooral over standaardisatie, synchronisatie en specialisatie. 

FREDERICK TAYLOR  

(Godfather bedrijfspsycho): Scientific Management: 
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-  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” 

Taylorisme: na 100 jaar is lopende band-werk nog steeds springlevend (de terugkeer van het taylorisme)  

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.” 

Vb: De post is een organisatie dat een aantal jaar geleden beslist heeft om adhv een algoritme de efficientste 
route zoekt om de postbode te laten rondgaan (teruggaan naar taylorisme). Efficient zijn is goed maar je mist 
dan je sociaal contact enz 

WOI EN WOII  

- assessment centers, test batterijen, prestatiemeting, training en ontwikkeling, beroepsoriëntatie,... 
- behandeling van post-traumatische stress (‘shell shock’) 

HAWTHORNE STUDIES  

- Elektriciteitsfabriek in Chicago (Grote fabriek, voor het eerst ontdekt dat mensen geen machines zijn maar 
het belangrijk is dat mensen een gevoel moeten krijgen om efficient te werken) 

-  Reeks studies naar arbeider productiviteit olv Prof. Elton Mayo --> lichtysteem schakelen (donkerder, 
lichter) welk effect heeft dit?, materiële aanleiding bij deze studie) 

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

 Sterker licht à betere productiviteit 
 Minder sterk licht à betere productiviteit (zelfs indien licht slechter werd dan voor de interventie) 

- Interpretatie: naast fysieke factoren ook sociale factoren van belang 

à Vastselling: ookal ging men het licht feller/donkerder schijnen à productiviteit ging omhoog, resultaat 
positief, werknemers hadden voor het eerste het gevoel ‘wij doen ertoe’, ‘onze leidinggevenden denken aan 
onze omstandigheden ‘ 

HEDENDAAGSE THEMA’S 

CSR: CSR Europe is the European Business Network for Corporate Sustainability and Responsibility 

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

Vbn: 

Ø  Mensen van verschillende culturen communiceren verschillend 

Ø Culturen kunnen sterk verschillen in waardepatronen (Hofstede): 

o Power distance (bep culturen kunnen bv hoger/lager scoren op power distance) 
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o Individualisme vs. collectivisme 

o Masculinity vs. femininity 

o Uncertainty avoidance 

o Long-term vs. short-term orientation 

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

à kan belangrijke gevolgen hebben voor leiderschap, motivatie, prestatiemanagement,... 

Bv beloningssystemen afstemmen op team ipv individu (illustreert hoe waardeverschillen impact kunnen hebben op 
personeelsbeleid)  

Ø Voorbeeld: GLOBE study (> 60 landen) 

“What characterizes good leaders?” 

-  Universele eigenschappen: integriteit, eerlijkheid, betrouwbaar, teamgericht, besluitvaardig 
-  ‘Cultuur-contingente eigenschappen’: vb.: het tonen van enthousiasme. 
-  Lijkt te maken te hebben met culturele verschillen in emotie-expressie 

 
Ø Duurzame ontwikkeling: (idee duurzaamheid is een beetje een emmer geworden met verschillende 

initiatieven)  

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

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

- Sociaal: ontwikkelingen die focussen op globale sociale thema’s als armoede, honger of ongelijkheid 
- Ecologisch: ontwikkeling die minder natuurlijke hulpbronnen vereist dan dat er (relatief gezien) beschikbaar 

zijn 

EXTRA: ONDERZOEKSMETHODEN  

DUBBELE ROL VAN ONDERZOEK IN WOP 

Ø Traditioneel: “Evidence-based practice” (wordt ook evidence informed genoemd) 

o Vooral gebaseerd op systematische literatuurstudie 

o Groot gewicht toegekend aan meta-analyses 

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

o “Desk Research” 

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

o Voordeel: Wetenschappelijk gebaseerd advies 

o Nadeel: Ook voor uw organisatie/situatie? à algemene oplossingen maar geen specifieke voor de 
context/organisatie à oplossing: scientist-practioner model 
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Vb: probleem: leerkrachtendropout à literatuurzoektocht doen (redenen: arbeidsvoorwaarden niet goed, te veel 
stress, te weinig flexibiliteit,…) 

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

o Praktijkmensen worden getraind om ahv wetenschappelijke methode zelf op zoek te gaan naar 
evidentie, praktijkmensen actief onderzoek laten doen  

o Vereist grondige kennis van onderzoeksmethoden 

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

WETENSCHAPPELIJKE METHODE 

Hypothese toetsen adhv onderzoeksdesign (bv cross-sectioneel)  

Actief onderzoek binnen eigen context. Op zich niet zo moeilijk om voor veel problemen heel wat info te halen over 
wat met wat samenhangt, als je hier zicht op hebt kan je makkelijk aan interventies beginnen. 

 

 

 

 

 

 

 

SCIENCE-PRACTICE GAP 

JA! Redenen: 

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

Ø  Aantrekkelijkheid van “management fads” en “practitioner quick-fixes” (“Verhoog uw retentie 35% via deze 
3 quick wins”) 

Ø  Het onderzoek staat te veraf van wat er leeft in de praktijk (zie sectie “Implications for practice” in artikels) 

Ø  ... 

HR blijft geloven in pseudowetenschappen 

Vb: 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'. 
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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. 

à gezichtsanalyse, procedure die hedendaags gebruikt wordt. Adhv gezicht voorspelling doen van karakter 
(wetenschappelijk is dit niet correct). Algoritmes gebruiken om foto te nemen en algoritme vertelt karakter, door 
term ‘algoritme’ laat men uitschijnen alsof dit iets wetenschappelijk is, terwijl dit niet zo is.  

 

 

 

 

 

 

 

à Focus bedrijfspsychologie: sterke methodologische basis en hoge praktische relevantie 

REVERSED SCIENCE-PRACTICE GAP 

Software and Artificial Intelligence are transforming the role of Human Resources  

Consumer-goods giant Unilever has been hiring employees using brain games and artificial intelligence — and it’s 
a huge success 

• Unilever has used artificial intelligence to screen all entry-level employees for the past year.  

• Candidates play neuroscience-based games to measure inherent traits, then have recorded interviews analyzed by 
AI.  

• The company considers the experiment a big success and will continue it indefinitely.  

ONDERZOEKSMETHODEN 

Ø Zeer grote diversiteit 

o  kwantitatief > kwalitatief 

o  vragenlijsten / surveys! 

o  grote opmars longitudinaal onderzoek (oorzaak-gevolg) 

o opmars “daily diary design” studies en “experience sampling studies” 

o 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.  

Ø  Opmars combi kwantitatief – kwalitatief (“Mixed-method”) 
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Ø  Voorbeelden: zie empirische artikels deze cursus 

 

 

GEAVANCEERDE METHODEN  

Ø Moderatoren en Mediatoren 

o moderator: factor die de relatie beïnvloedt tussen twee variabelen 

o mediator: factor die de relatie verklaart tussen twee variabelen 

GEMODEREERDE RELATIE 

 

 

à Moderatie/interactie effect (lineair maar kan ook curvelineair zijn): 

 

 

Moderatie: Bij zeer complexe jobs ligt buigpunt op hogere niveaus  

GEMEDIEERDE RELATIE 

Taakprestatie verklaren adhv prestatiemotivatie 

 

 

COMBINATIE (GEMODEREERDE MEDIATIE)  



 10 

Specifiek effect van prestatiemotivatie op taakprestatie wordt gemodereerd door geslacht. 

 

STRUCTURAL EQUATION MODELS (SEM) 

 

 

 

 

 

 

MULTI-LEVEL MODELS 

Mediatie effect bekeken van individuele werknemers, wordt gemedieerd door voice/inspraak. 

Moderator zit op hoger niveau à teamklimaat 

= ingewikkelde patronen van associaties  
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H2: INDIVIDUELE VERSCHILLEN 

= Psychologische kenmerken waarop we allemaal van elkaar verschillen  

Journal of applied psychology à belangrijkste tijdschrijft in de bedrijfspsychologie  

FUNDAMENTELE PRINCIPES  

Ø Mensen (werknemers) verschillen van mekaar op diverse gebieden en deze verschillen hebben een invloed 
op hun effectiviteit en gedrag. Wij focussen op psychologische verschillen omdat we weten dat die een 
invloed hebben op het gedrag van mensen.  

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. ind 
verschillen zijn per definitie nooit goed of slecht, in de ene context kan het goed zijn maar in een andere 
context niet, rol omgeving heel belangrijk (bepaalt of eigenschap adaptief is). 

! Uitzondering op de regel: consiencieusheid: is een eigenschap die niet voldoet aan 2e criterium maar 
ongeacht de context redelijk gunstig is.  

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. tijsperspectief in rekening brengen, is 
eerder dynamisch, iets wat nu minder adaptief is kan bv later wel adaptief worden. 

- Differentiële Psy, Persoonlijkheids Psy, Assessmenttheorie = Focus: Persoonlijkheid /Intelligentie 

INTELLIGENTIE  

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

Ø Francis Galton 

o  erfelijke basis 

o  normaalverdeling in de populatie 

- Jobcomplexiteit is een moderator van de 
 relatie tussen intelligentie en jobprestatie  

- De grootste groep van mensen scoren ergens in het midden  
- Terwijl de uitersten, de zeer lage of hoge redelijk beperkt zijn in de populatie  

 
Ø Alfred Binet 

o  “eerste gestandaardiseerde intelligentietest” (1905) 
o  intelligentienormen per leeftijd 
o  intelligentie als ‘relatief construct’: hoog/laag in vergelijking met een bepaalde groep (vb. selectie: 

relatief tov. hoogopgeleiden, ingenieurs, PhD’s,...) 
- Bv bij irt wordt er een ander principe gehanteerd  

Binet ging uit van relatieve intelligenties , leeftijd mee in rekening brengen  
Corrigeren voor een ontwikkelings of leeftijdeffect 
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Corrigeren gebeurt ook op andere vlakken in de praktijk bv bij cognitieve vaardigheidstest, afnemer moet 
beslissen met wie de score vergeleken moet worden (vergelijken met psychologen of ingenieurs) à heeft 
grote impact, juist norm/referentiegroep kiezen om juiste inschatting te maken  

Ø Charles Spearman 

o  Vaststelling dat ≠ types IQ tests correleren (“Indifference of the indicator”) 

o  g-factor  

- Maakt niet uit welke test, ze zijn toch allemaal sterk gecorreleerd  
General mental ability factor = g 

à in welke mate intelligentie trainen/oefenen?: uit onderzoek blijkt dat er geen of nauwelijks trainingseffecten zijn, 
maar kan geen kwaad om het eens te oefenen om de testonzekerheid naar beneden te halen, het gewoon worden  

INTELLIGENTIE STRUCTUUR 

Ø Thurstone  

o  G bestaat niet 

o  7 primaire vaardigheden (Klemtoon op primaire cognitieve vaardigheden die toch voldoende 
verschillend zou moeten zijn) 

 

VERBAAL BEGRIP 

Antoniementest: Welk woord heeft de meest tegengestelde betekenis van het gegeven woord: 

 

 

 

à Veel van die termen zijn contextspecifiek (bv nederlanders, oude mensen hebben het makkelijker met het woord 
‘toeven’), Moeilijk om zo een test te maken dat fair is en niet gebiased. 

WOORDVLOEIENDHEID 

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

NUMERIEK REDENEREN 
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SPATIALE VISUALISATIE 

 

ASSOCIATIEF GEHEUGEN 

 à Lange woordenreeks onthouden: ‘ik ga op reis en ik neem mee’ 

PERCEPTUELE SNELHEID 

 

Vergelijken van objecten die soms door heel kleine details verschillen.  

REDENEREN 

à Complexe opdrachten: bedoeling: logische regel ontdekken 

Ø Cattell: 

Ø  

INTELLIGENTIESTRUCTUUR  

à Catell:  

o  Fluid ability (gf): Vaardigheid om nieuwe problemen op te lossen zonder voorgaande kennis 
omtrent het probleem  
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o  Crystallized ability (gc): Aangeleerde strategieën voor het oplossen van problemen (via opleiding of 
uit werkervaring), kennis die mensen in het verleden al hebben opgedaan.  

o Relevant vanuit ontwikkelingsperspectief. 

 

 

 

 

- Crystalized gaat pas op hele late leeftijd piek bereiken 
- Fluid op jonge leeftijd en gaat terug naar beneden  

ABILITY TESTING 

Intelligence tests are the single best predictor of work performance.’ BUT: 

 

 

 

 

 

In veel contexten mensen via gestandaardiseerde instrumenten gaan testen (ofwel algemeen ofwel meer specifiek)  

Ø Contextualiseren (aantrekkelijker maken) van ability tests: Inhoud en/of vormgeving afstemmen of 
werkcontext 

Ø  (Computerized) Adaptive testing (mbv ‘IRT’): het aanbieden van items is afhankelijk van de correctheid van 
antwoorden op voorgaande items, items aanbieden zodat ze heel dicht liggen bij het actuele echte 
intelligentieniveau van iemand.  

o korter 

o meer accurate schatting van ‘ability level’  

o Mensen bv snel gedemotiveerd als het te moeilijk is, vermijden bij irt door algoritme vragen te laten 
selecteren die wellicht in de buurt komen van die persoon. We gaan niet meer standaardiseren maar 
we gaan op maat een inteligentiebatterij afnemen. 

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” 
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Naast algemene mentale vaardigheid ook ruimte houden voor andere vorm van intelligentie, je moet bv ook sociaal 
intelligent zijn (emotioneel intelligent) 

Belangrijk figuur: daniel goleman à heel hard aan de kar getrokken van emotionele intelligentie 

EMOTIONAL INTELLIGENCE  

Ø Daniel Goleman: 

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

1.  self-awareness (zelfbewustzijn): weten wat je voelt en waarom 

2.  self-management (zelfcontrole): emoties van stress op een effectieve manier inzetten 

3. social awareness (empathie): weten wat andere voelen 

4. relationship management  

Ø  Trait, ability, or a combination thereof? Wetenschappelijke kritiek: niet duidelijk wat emotionele 
intelligentie juist is.  

Twee grote stromingen:  

1. The ability-based model: 
o soort intelligentie/vaardigheid die overlapt met cognitieve vaardigheid 
o “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) 
 

2.  Mixed EI models: combi van intellect, affect, persoonlijkheid, waaier van alles  
o 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) 

Kritieken op mixed EI models: 

o  “EI is elke relevante eigenschap die niet tot het domein van cognitieve vaardigheid behoort” 

o  Onvoldoende verschillend van persoonlijkheid en dus redundant 

o  Gebrek aan duidelijkheid geeft vaak aanleiding tot slechte meetinstrumenten  

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

 

Onderscheid maken tussen 3 fases die elkaar in de tijd opvolgen en samen EI maken 



 16 

1.  percipieren emoties bij jezelf en anderen 
2.  op grond van die perceptie een begrip ontwikkelen van die emotie, juiste betekenis aan geven 
3.  het reguleren van emoties, je ziet niet alleen dat er een emotie is, je begrijpt dewelke maar dat je er op een 

adequate manier op kan inspelen  

 

 

 

 

SEM: Analysetechniek om complexe cascades, opeenvolgingen te modelleren  

o Incremental validity: Mixed models of EI show incremental validity over cognitive ability and big five 
(but not “twice as much”) à er is evidentie voor incrementele validiteit MAAR EI is niet 2x zo 
belangrijk, het verklaart bijkomende variantie maar niet 2x zoveel.  

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

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

o Ongewenste effecten: the dark side of emotional intelligence à heel hoog EI à kunnen gebruiken 
voor manipulatie, op een verkeerde manier gebruiken  

PERSOONLIJKHEID 

“We are in love with the concept of personality” 

= we gebruiken graag de term en vaak op verschillende manieren, belangrijk om duidelijk te maken wat wel en niet 
is.  

Imposter fenomeen: bedriegerscomplex: eig heb ik het gevoel dat ik niet op mijn plaats zit, alles is door geluk 
gebeurt en niet door mijn capaciteiten, ik ben een bedrieger en zit hier door toeval.  

Persoonlijkheid is hiervoor de belangrijkste bouwsteen.   

PERSOONLIJKHEID – THEORIEVORMING 

Psychoanalyse 

o  Id, ego, super-ego als basisstructuren 

o  Kritiek: gebrek aan wetenschappelijke/empirische onderbouw 

o  Nauwelijks / niet gebruikt in Bedrijfspsychologie 

o  Uitz.: Myers-Briggs Type Indicator (MBTI); Carl Jung 

à Mbti: het persoonlijkheidsinstrument (meest gebruikte in de VS, geinspireerd op Jung (psycho 
analytisch)) MAAR sterk wetenschappelijk bekritiseerd, er zijn veel problemen mee 
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Behaviourisme 

o  Focust op hoe observeerbaar gedrag gevormd wordt door de omgeving: 

ü  klassieke conditionering (Pavlov) 

ü  operante conditionering (Skinner; straf en beloning) 

Sociaal leren / observationeel leren 

o  vb. De impact van leiderschapsgedrag op het gedrag van ondergeschikten (‘Het goede voorbeeld 
geven’). Leiderschap is enorm belangrijk voor organisaties (cultuur en klimaat). Heeft veel te maken 
met sociaal observationeel leren , we gaan vaak een leider als soort model zien om eigen gedrag af 
te stemmen  

TREK THEORIE 

Ø Trek = latente disposities, eigenschappen 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. 

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

Ø  Factor analyse van deze individuele verschillen: Vijf Factoren Model 

Ø Persoonlijkheid maakt gedrag voor een stuk voorspelbaar 

 

 

 

 

Ken jezelf: persoonlijkheidsdimensies 

 

 

 

 

 

 

Bipolaire dimensies >-< types  
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Typologische benaderingen  

Frequent gebruikt waarvan we weten dat ze niet betrouwbaar zijn, ze classificeren mensen in een bepaalde hoek, 
labelen volgens kleur ,op zich is het interessant maar als je echt accuuraat zicht wil hebben op ind verschillen, zijn ze 
ontoereikend  

5 brede trekken: 5FM 

à  die opgesplitst kunnen worden 

 

Instrumenten:  

 

 

 

 

 

 

à Meest gehanteerde format om persoonlijkhedisfacetten in kaart te brengen, zelfbeschrijvingen zijn krachtige, 
eenvoudige tools om in te zetten in de praktijk  

 

 

 

 

 

 

‘Op het werk’- tag aan toevoegen à context duidelijk maken  

Predictieve validiteit à voorspellingen maken  

Deze testen hebben een hoge predictieve validiteit  

INDIVIDUELE VERSCHILLEN OP HET WERK 

Ø Cognitieve vaardigheid: Hernieuwde interesse (sinds ong 1990): vanaf dan nieuwe interessen in 
bedrijfspsychologie, periode waarin onderzoekers gebruik begonnen maken van meta-analyses 

o  kennis over structuur 

o  kennis over ontwikkeling (stabiliteit) 

o  bundeling van onderzoeksgegevens via meta-analyses: grootschalige studies  
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ü  Hunter & Hunter (1984): r met job prestaties en intelligentiescores: .50 voor medium en 
hoge complexiteit= heel hoog; .23 voor lage complexiteit: wanneer de jobs minder complex 
zijn is intelligentie iets minder. Een belangrijke predictieve factor is dat intelligentie 
gecorelleerd is met prestatie tijdens de opleiding.  

ü  Prestatie tijdens training/opleiding: r = .65 

ü  Europese context (Salgado et al., 2003): vergelijkbare resultaten 

o  verklaringsmechanisme: acquisitie van job-relevante kennis 

o  naast job performance ook extrinsiek loopbaansucces (zie Judge et al., 1999) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

à Evidentie gevonden voor pos verband, maar vlakt af en w negatief à curveliniair verband      Mensen kunnen TE 
intelligent zijn om een goede leider te zijn (technisch goed maar niet goed om mensen aan te sturen) 

Ø Persoonlijkheid: Hernieuwde interesse (sinds ong 1990): 

o  kennis over structuur: Big Five Model 

o  meta-analyse: Barrick & Mount (1991); Barrick et al. (2001): 

ü  C is een universele voorspeller (over jobs en criteria) 

ü  ES en E zijn relevant, maar enkel voor specifieke beroepen 

o  globaal: mate waarin trekken prestaties voorspellen hang af van het type werk dat mensen doen 
(Hogan & Holland, 2003) 

o  in literatuur: waaier aan criteria (‘personality traits DO matter’): 

ü  Job tevredenheid: The “happy personality”: E, ES, C (+) 
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ü  Employee engagement: PH verklaart 48% (!) van de variantie: engagement wordt voor 48% 
verklaard door persoonlijkheid.  

ü  Beroepsinteressen: zie H9 

ü  Leiderschap: ‘emergence’(wie er wordt er leidinggevende?) (E en C; +) en effectiviteit (E, C, 
ES, O; +) 

ü  ... (veiligheid, teamfunctioneren, burnout,...) 

Ø Dynamisch en ontwikkelingsgericht model (wat meer recentere benadering, meer dynamisch) (Woods, 
Lievens, De Fruyt & Wille, 2013) 

o  Effecten van persoonlijkheid op werk uitkomsten zijn niet statisch maar eerder dynamisch. Mijn 
persoonlijkheid nu kan mijn prestaties binnen 2 jaar op een andere manier beïnvloeden (dynamisch)  

ü  prestatievereisten veranderen doorheen de tijd 

ü  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) 

o Ontwikkelingsgericht perspectief: kijken naar hoe werk en ervaringen invloed heeft op ontwikkeling, 
persoonlijkheidseigenschappen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emotionele arbeid à mogelijke discrepanties tussen hoe iemand zich echt voelt en anderzijds de emoties die 
iemand moet tonen (bv lesgevers), iets is wat heel belastend kan zijn  
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Ø Core Self-Evaluations 

o  4 disposities: 

ü  Zelfwaarde (self-esteem): mate waarin men zich goed voelt over zichzelf 

ü  Persoonlijke competentie (self-efficacy): vertrouwen in eigen competenties 

ü  Locus of control: mate waarin je denkt controle te hebben over gebeurtenissen 

ü  Neuroticisme: zie ook Big Five 

o  Betekenisvolle voorspeller van (o.a.) job prestatie en tevredenheid 

o Hoge score op zelfwaarde (CSE) à meer geneigd uitdagende, complexe jobs te zoeken à leidt tot 
meer jobtevredenheid  

METEN VAN INDIVIDUELE VERSCHILLEN  

Ø Trekken, vaardigheden, competenties,... zijn latente constructen, Trekken van mensen zijn niet op gezicht af 
te lezen, dus op onderliggende manier in kaart brengen 

Ø  Meet-uitdagingen: 

o  Betrouwbaarheid (hoe accuraat?) 

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

o  Validiteit (meten we wat we moeten meten?) 

ü   in Bedrijfspsychologie: veel belang aan criteriumvaliditeit à meting construct geassocieerd 
aan belangrijke criteria in de werkcontext, vaak het belangrijkste aspect  

VERDIEPING: ARTIKEL OMTRENT INDIVIDUELE VERSCHILLEN: WILLE, B & DE FRUYT, F. 

= Goed illustratie dynamisch en ontwikkelingsperspectief  

INTRODUCTIE 

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 

o Tijdsbesteding 

o ‘Spillover hypothesis’ 

Ø Werk als bron van identiteit: waarden en normen 
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Ø  Idee van “occupational socialization”: belangrijke waarden van job overnemen/internaliseren  

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.” 

De impact van werk op persoonlijkheid(sontwikkeling) 

 

 

 

Social investment principle à hoe mensen matuur worden ivm die ontwikkeling: 

 

 

 

 

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 

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

 

 

 

 

 

 

Hoe zit dat precies dat een context een persoonlijkheidseigenschap kan veranderen? 
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Model à trekt persoonlijkheid uiteen in trekken van mensen (gemiddeld genomen gedragen/voelen) en states 
(toestanden van mensen) 

HUIDIGE STUDIE: VRAGEN 

Ø Selection (keuze voor een type beroep selecteren in functie van persoonlijkheid) 

Ø  Activity (Effecten van persoonlijkheid op verandering beroepskenmerken op de 
komende jaren, Onder invloed van onze persoonlijkheid veranderingen aanbrengen in 
onze job) 

Ø  Reactivity (hoe jobomgeving aan begin loopbaan invloed heeft op daaropvolgende 
veranderingen in de persoonlijkheid) 

Ø  Correlated Change (ontwikkelen op vlak van persoonlijkheid en beroepsomgeving (in welke mate zijn ze 
geassocieerd?)) 

HUIDIGE STUDIE: HYPOTHESES 

Ø H1: Corresponsive Principle: 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 
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à Longitudinaal onderzoeksdesign: 

1000 afstudeerders ingestapt zijn in dit onderzoek (3 maanden voor afstuderen deze test ingevuld) 

- 1 jaar later hadden die een job en was er een opvolgmoment, beroepskenmerken  
- 15 jaar na de start à nieuwe follow up, gekeken naar job instabiliteit, loopbaansucces 
- En dan nog eens een jaar later een meting à vooral in termen van riasec en beroepskenmerken 

= In begin carriere persoonlijkheid gemeten en 15 jaar later opnieuw 

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  Hoe werkomgeving in kaart gebracht? Pci à lijst van 84 werkactiviteiten en op die manier 
mensen laten beschrijven in welke mate beroep aanleunt bij riasec: 84 items; 14 voor elk 
van de RIASEC dimensies 

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

Sample: 

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

Ø  Dropout (start N = 934)! Eerst kijken naar selectiviteit in dropout  (zijn hier eigenschappen aan 
gekoppeld? Zit hier een systematiek in?), uit algemeen bleek er niet veel selectiviteit bij dropout, de 
groep is niet zo verschillend (continuers) in vergelijking met de volledige groep  

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 
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RESULTATEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er zijn selectie effecten: 

- Bv Mensen die hoger scoren op N hadden een kleinere kans om in ondernemende contexten te komen  

= Effecten zijn vrij logisch en sluiten goed aan bij verwachtingen  

 

 

 

 

 

RESULTATEN: PERSOONLIJKHEID 

 

à Mensen dalen gemiddeld genomen op N (emotioneel stabieler worden) 

- Test hertest correlaties tussen .48 en .69 
- Rangordestabiliteit maar wel een verschil, bv N daalt  
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RESULTATEN: BEROEPSKENMERKEN 

 

 

 

 

 

- Mindere klemtoon op fysiek 
- Wel een stijging voor sociaal, enterprising en conventionele beroepsactiviteiten  
- Gemiddeldes zijn sterker in vergelijking met ES voor persoonlijkheid 
- Beroepsomgevingen kunnen sterker veranderen dan persoonlijkheidskenmerken  
- Hier varieert test hertest veel lager (veel meer variabiliteit verschuivingen)??? 

RESULTATEN: REACTIVITY AND ACTIVITY 

 

 

 

 

 

Cross legged effecten, 1 effect op het veranderen van een andere variabele 

- Is het zo dat extraverten meer en meer op zoek gaan naar sociale beroepen? 

Social activity effect (omgekeerde)  

ACTIVITY EN REACTIVITY:  
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Activity:  

- Beroepen worden meer en meer conventioneel 

- Mensen die hoger scoren op N gaan meer op zoek naar conventionele beroepskenmerken 

- Mensen die hoog scoren op A, tonen een sterkere stijging op sociale beroepskenmerken 

- Mensen die hoog scoren op A, tonen een minder sterke stijging naar ondernemende kenmerken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reactivity: (Ontwikkeling van een trek (1e figuur)) 

- Mensen worden iets conservatiever (minder open) 
- Daling is meer uitgesproken die in een ondernemende omgeving zitten (sneller meer conservatief) 
- Ontwikkeling A, groep stijgt maar stijging minder uitgesproken voor mensen die in sterke ondernemende 

omgeving zit 
- De groep die hoog scoort op conventionele daalt sneller in openness 

RESULTATEN: CORRELATED CHANGE (H3) 

 

 

 

 

Op welke manier is verandering in persoonlijkheid gerelateerd aan verandering in beroepskenmerken (gecorreleerde 
verandering)? 

- Stijging A , zal ook gerelateerd zijn aan stijging in sociale kenmerken 

- Kolom A: selectie effecten 

- Kolom C; correlated change  
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- B1 en 2 activity en reactivity effecten  

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 

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?  

TOEKOMSTIG/RECENT ONDERZOEK 
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H3: ATTITUDES EN GEDRAG IN ORGANISATIES 

 

 

 

 

 

 

 

 

à Honyemoon hangover effect: Na job verandering na een tijd minder tevreden worden, heel normatief traject  

MODELLEREN VAN GEDRAG BINNEN ORG’S 

= Gedrag van mensen is iets waar we in geinteresseerd zijn  

Ø Conditionering en bekrachtiging (leerpsychologie) 

o positieve bekrachtiging: om gewenst gedrag te stimuleren (geld, maar bijvoorbeeld ook erkenning) 
bv fietsvergoeding 

o  negatieve bekrachtiging: een onaangename ‘prikkel’ wegnemen om gewenst gedrag te stimuleren 
bv fietsenstalling opruimen  

o  straffen: een onaangename ‘prikkel’ als antwoord op ongewenst gedrag 

o  extinctie: het stopzetten van een bepaalde bekrachtiging, met als doel om het bekrachtigde gedrag 
te laten ‘uitdoven’ 

Ø  Sociaal leren / modelleren: ‘De ceo moet zelf het goede voorbeeld geven’ 

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 

Ø De waarde (‘valence’) van een bekrachtiger (belangrijk), mensen verschillen van welke bekrachtiger ze 
relevant vinden, idee: waarde bekrachtigers bekijken. Wat voor de ene werkt werkt niet per se voor de 
andere  

o  een opleiding als incentive 

o  een adventure-teambuilding als incentive 
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o  een bonus als incentive 

o  ... 

à wijst op het belang van individuele verschillen én differentiatie 

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 veel moet werken’) 

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

Ø  cognitieve dissonantie 

o wanneer attitude en gedrag niet in overeenstemming zijn 

o daaruit voortvloeiende ‘ongemak’ (= cognitieve dissonantie’) is een motivator voor mensen om: 

§ gedrag te veranderen OF 

§ attitude te veranderen  

JOB SATISFACTIE 

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...) 

ORGANISATIONELE BETROKKENHEID 

“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 
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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): 

 

 

 

 

 

à Er is wel degelijk een correlatie, mensen die tevreden zijn gaan ook 
performant zijn (zegt niet veel over richting verband), causaliteit verloopt in 
beide richtingen 

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” 

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” 

- ongeveer de helft van variabiliteit en engagement veroorzaakt door ind verschillen 

Ø ong 50% persoonskenmerken maar dus ook ong 50% buiten persoon à 48 procent wordt door 
persoonlijkheid verklaard (verankerd), andere 50 procent buiten persoon (beïnvloedbaar) 

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 
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o contrast effect: “in vergelijking met de vorige kandidaat, was deze wel heel erg slecht” 

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

Ø Attributie theorie (waar gaan we verklaringen zoeken en attribueren?) 

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. 

SOCIALE INVLOED 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) 

 

 

 

 

 

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

Ø Conformiteit 

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 

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’) 

VERDIEPING: ARTIKEL OMTRENT ATTITUDES EN GEDRAG(ZELFSTUDIE) 

Ø Do strategic changes affect unit-level job attitudes? 

Ø Are responses to strategic changes temporary or sustained? 
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Ø What explains the effect of strategic change on unit-level attitudes? 

Na het studeren van dit artikel: 

Ø Ken je het onderscheid tussen kosten-georiënteerde interventies en mensen-georiënteerde interventies in 
het kader van strategische verandering. 

Ø Begrijp je hoe ‘social exchange theory’ een beter inzicht toelaat in de mogelijke effecten van interventies op 
attitudes. 

Ø Ken je het onderscheid tussen ‘return to baseline’ en ‘sustained change’ modellen en weet je welk van deze 
modellen de meeste empirische steun krijgt in deze studie. 

Ø Ken en begrijp je de mediërende rol van ‘gepercipieerde steun’ in de relatie tussen interventies en attitudes. 

Ø Heb je kennis van en inzicht in de praktische implicaties van deze studie. 
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H4: MOTIVATIE 

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 

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. BEVREDIGEN VAN BEHOEFTEN 

1.1. Behoeftenhiërarchie van Maslow (eerst onderste behoeften bevredigen)  

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)  

1.2. Alderfer ERG Theorie 

Ø  Reductie: 3 ipv 5 categoriën: 

o  Existence Needs (kunnen bestaan) 

o  Relatedness Needs (sociaal) 

o  Growth Needs (groei)  

Ø  Geen hiërarchische structuur: People are consistently motivated by all three sets of needs simultaneously, 
but to varying degrees at different times.  (mensen kunnen op elk moment door elke categorie gemotiveerd 
worden) 
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1.3. Hertzberg Twee-Factoren Theorie (geen wetenschappelijke waarde)  

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 

2. MOTIVATIE ALS TREK  

2.1. McClelland  

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 relations 

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

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

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  

3. ZELF-DETERMINATIE THEORIE (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:  
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o competentie: het gevoel hebben goed in iets te zijn 

o autonomie: beslissingsvrijheid hebben 

o verbondenheid: deel willen uitmaken van een sociale omgeving 

4. COGNITIE EN MOTIVATIE 

“Denk aan iets dat je in je leven wilt bereiken en 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?” 

4.1. Expectancy Theory (Vroom, 1964) 

F = V * I * E 

Ø F = Effort or Force: de werkinspanning die men wil leveren. 

Ø V = Valence: de wenselijkheid van een bepaalde werkgerelateerde uitkomst voor een individu. Hoe 
belangrijk is een bepaalde uitkomst voor jou? 

Ø I = Instrumentality: de gepercipieerde waarschijnlijkheid dat goed functioneren op het werk zal resulteren in 
de gewenste uitkomst. 

Ø E = Expectancy: de gepercipieerde waarschijnlijkheid dat werkinspanning zal leiden tot het vereiste niveau 
van werkprestatie. 

4.2. 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? 

1. Welke doelen? (Locke & Latham, 1990): 

a) specifiek en uitdagend 

b) meetbaar 

c) bereikbaar en tijdgebonden 

2. Wanneer (condities) hebben deze een effect (moderatoren): 

a) er moet commitment zijn 

b) feedback over vooruitgang in het behalen van doelen à tussentijdse 
feedback 

c) link tussen goal setting en prestatie is sterkst bij minder complexe taken (bij zeer complexe taken: ‘ability’ en 
‘skills’ belangrijker dan goal setting) 

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

3. Hoe (mechanismen) hebben deze een effect (mediatoren): 
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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 

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

à als individu? 

à als werkomgeving? 

à Performance oriëntatie leiden à meer burnout bij werknemers 

à “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. 

5. ‘JUSTICE’ EN ‘EQUIT’  

5.1. Equity Theory 

Ø  Op basis van ‘input-output ratio’ bepalen mensen of ze 
fair/billijk worden behandeld (bewust of onbewust) 

Ø Alternatieve vergelijkingspunten: 

o vorige job 

o werknemers buiten de organisatie 

5.2. Organizational Justice 

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

o distributief: is de ‘uitkomst’ van een bepaalde verdeling (vb. hoeveelheid loon, taakbelasting) fair 
tov. anderen? 

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

o interactioneel:  

• interpersoonlijk: ben je op een respectvolle en waarderende manier behandeld? 

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

6. JOB DESIGN & MOTIVATIE 

6.1. Job Characteristics Model (Hackman & Oldham) 

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

Ø Persoonlijk verantwoordelijkheidsgevoel 
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Ø Gevoel van betekenisvol werk 

Ø Perceptie van effectiviteit/bekwaamheid 

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) 

- Voorbeelden van interventies/toepassingen: Task significance 

Grant (2008): 

 

 

 

 

- Voorbeelden van interventies/toepassingen: Autonomie 
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H5: REKRUTERING & SELECTIE 

“About identifying people who will thrive, be engaged and perform” à zichzelf kunnen ontplooien, goed presteren, 
zich betrokken voelen  

“About matching people to jobs and to organizations” à matchen aan omgeving (niveau’s: individuele jobs,  
organisatie en teamniveau)  

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) à ‘trends’ veranderen snel dus niet 
te afhankelijk zijn van het ‘merk dat op dit moment trendy is’  

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

Kernidee: mensen vormen belangrijkste kapitaal/werkmiddel binnen de organisatie die moet toelaten het verschil 
te maken in vergelijking met concurrenten  

Hoe? 

Ø De gigantische opbrengst van goede krachten à “select in” à goede werknemers identificeren en 
binnenhalen  

Ø De gigantische kost van slechte krachten à “select out” à bv sommige mensen zijn niet geschikt voor 
politie agent te worden en met een wapen rond te lopen  

Reden van kritiek:  

1. Door de krapte op de arbeidsmarkt gaan veel bedrijven vaststellen dat er van selectie geen sprake is  
2. Wat we vaststellen is dat er nog steeds heel slechte selectieprocedures gebruikt wordt  

EFFECTIEVE R&S 

3 fundamentele kenmerken van een effectieve R&S strategie: 

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

Ø Strategisch: R&S moeten ingebed zitten binnen een ruimer HR-beleid en staan in functie van de strategische 
behoeften van een organisatie 
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Ø Systematisch: een logisch proces waarbij beslissingen sequentieel worden genomen en op grond van 
grondige analyse: op een objectieve manier in een selectie mensen vergelijken  

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: veralgemenen obv 1 positief aspect  

• Horns effect: één negatief effect zien en... 

• Similar-to-me (!): zichzelf als “gouden standaard” zien: andere mensen 
leuk vinden die gelijken op jezelf  

• 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”: fysieke kenmerken die als 
aantrekkelijk worden beschouwd, zorgen ervoor dat die mensen beter naar voor komen in zo een 
selectieprocedure  

1. Jobanalyse: welke taken? Met wie moet die persoon werken? In welk team zit die persoon? Enzoverder 
2. Rekrutering: mensen aantrekken die mogelijks geschikt kunnen zijn  
3. Selectie: Wanner we 10 mensen hebben die geschikt zijn, dan kijken we wie het beste is voor deze functie 

(heeft niks met rekrutering te maken)  

JOB/FUNCTIE ANALYSE (FUNCTIEBESCHRIJVING)  

“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: kennis 

• Skills: vaardigheden  

• Abilities: IQ/EQ/… 

• Other characteristics: meer persoonlijkheidsgebaseerde eigenschappen 

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 

JOB/FUNCTIE ANALYSE: METHODES  

Werk-georiënteerde methodes: analyseren van het werk  
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Kwalitatief: in diepte, exploratief 

Kwantitatief: cijfergegevens  

Ø Vragenlijsten (KWAN): jobhouders geven aan of zij bepaalde taken moeten doen + frequentie 

 (vb.: Position Analysis Questionnaire; PAQ) nadeel: je hebt geen info over zaken die niet in de lijst staan  

Ø observaties / ‘shadowing’ (KWAL): frequentie van taken en gedragingen worden geregistreerd, nadeel: 
moeilijk voor jobs die cognitief zijn  

Ø  zelf-rapportering / dagboekmethode: jobhouders houden zelf de frequentie van taken bij, je bent niet 
gebonden aan een lijst  

Ø hiërarchische taak analyse 

 

 

 

 

 

 

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”). 

Resultaat: job omschrijving (en vacaturetekst); “Competentie-profiel 

REKRUTERING 

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

Ø Groep mensen verzamelen waar we uit kunnen kiezen voor een bepaalde functie  

Ø Aan de ene kant willen we een vacature zo attractief mogelijk voorstellen maar het mag ook niet té zijn 

Ø Voordeel op korte termijn: veel mensen hebben als je het attractief voorstelt, nadeel op lange termijn: 
mensen zijn niet blij want het was niet realistisch  

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...) 
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Ø Onderzoek wijst op belang van ‘word-of-mouth’ invloeden (positief én negatief) (Van Hoye & Lievens, 2009): 
mond aan mond reclame à kan in beide richtingen werken: zowel positief als negatief  

SELECTIE 

Fundamenten van een goede selectie: Betrouwbaarheid en Validiteit 

Ø Betrouwbaarheid: 

• Interne consistentie (vb. vragenlijst): vragen meten allemaal hetzelfde  

• Inter-beoordelaars overeenkomst!: oordeel interviewers overeenkomen 

Ø Validiteit: meten we datgene wat we willen meten?  

• Face validity: ziet het assessment er geschikt uit volgens kandidaten?: heel belangrijk bij ervaring, 
appliccant reactions  

• 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? 

à Construct validity: gebaseerd op bovenstaande: meten we het construct dat we beogen te 
meten? 

• criterium validiteit!!  Is er een significante correlatie met job prestatie of een andere relevante, 
werkgerelateerde uitkomstmaat? Gaan we voorspellingen kunnen doen van toekomstig werkgedrag?  

Uitdaging 1: het “criterium probleem” (goede, betrouwbare criteriummaten ontbreken vaak): we zijn beter in staat 
van het meten van predictoren dan dat we in staat zijn om uitkomsten in werkcontext te meten.  

Uitdaging 2: “range restrictie”: geen info over de job prestaties van kandidaten die laag scoorden op het assessment 
en aldus niet werden weerhouden: scores mensen op tests gebruiken als predictoren voor de laatste 10, maar we 
hebben geen prestatiescores van de mensen die we niet geselecteerd hebben. Je hebt altijd een beperking van 
gegevens.  

SCIENCE-PRACTITIONER GAP  

Hoe het praktijkveld overtuigen van belang van betrouwbaarheid/validiteit? 

à verduidelijk het onderscheid tussen beide 
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à druk het uit in geld: Return on investment (ROI) / “utility analysis”.  

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

 

SELECTIE: OVERZICHT VAN METHODES  

CV’s / applicatieformulieren / Biodata 

Ongeveer 20% op een CV klopt niet! 

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. 

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” wanneer 1 groep systematisch benadeeld wordt door gebruik 
van bepaald assessment techniek 

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) 

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 
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     (vb.: forced-choice) 

Situational judgement tests 

Hypothetische situatie voorleggen die ze moeten beoordelen  

 

 

 

 

 

 

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 één van de meest gehanteerde selectietechnieken 

Ø waardevol (criteriumvaliditeit), mits goed uitgevoerd 

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

Ø Structuur inbouwen: dezelfde vragen in dezelfde volgorde  

• 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 (zie volg. slide) 

• ‘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 



 45 

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? 

Assessment Centres (ACs): rolls roys van selectieprocedures: duur en ze kunnen ook iets opleveren (ROI) en ze laten 
toe de beste keuze te maken  

“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.” 

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 

§ 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” 
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SELECTIE: WAT WERKT BEST? 

 

SELECTIE: WAT MET INTERESSEN? 

“Wat je graag doet, doe je goed”?? 

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!  

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. 

Applicant reactions matter  

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) 

§ work samples 

§ interviews 

§ cognitive ability test 

§ persoonlijkheidstest 

§ biodata 

SELECTIE: FAIRNESS  

adverse impact 
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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 

 

 

 

 

VERDIEPING 

Werkgevers 

There is nothing that screams more accurately who you are than a Facebook page 

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)? 

Na het studeren van dit artikel: 

Ø Begrijp je de discussie omtrent het belang van criteriumvaliditeit van screeningsprocedures (inclusief adhv 
Facebook). 

Ø Weet je welk type van onderzoeksdesign je nodig hebt om de validiteit van facebookprofielen te 
onderzoeken. 

Ø Ken en begrijp je de resultaten van deze studie omtrent de criteriumvaliditeit van facebookprofielen. 

Ø Ken en begrijp je de resultaten van deze studie omtrent subgroepverschillen in de beoordelingen van 
facebookprofielen. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 48 

H6:LEARNING, TRAINING & DEVELOPMENT 

In heel wat organisaties is training en ontwikkeling een onderontwikkeld 
gebied.  

Vlaming weinig ambitie in levenslang leren  

Belang van levenslang leren: 

- We moeten ons blijven ontwikkelen 
- Er zijn steeds snellere evoluties (vuca), alles wordt complexer en zorgt 

ervoor dat mensen moeten blijven bijscholen àUit vrees dat job 
overgenomen wordt door gerobotiseerd proces  

Gaat ons helpen als organisatie om competitief te zijn.  

 

 

 

 

 

 

 

Vb illustreert dat alles wat met training te maken heeft meer ingang krijgt in organisaties 

Vragen: wat zijn voor jullie de belangrijkste uitdagingen obv human recourses? 

LEARNING AND DEVELOPMENT CIRCLE  

Training en ontwikkelen heeft de meeste impact in 
organisaties als je dat op een doordachte en gestructureerde 
manier doet. 

Altijd belangirjk om met een plan te werken  

 

 

 

 

Kan bestaan uit 3 stappen:  

- Behoefte analyse (is er nood aan training? En in welke groep?) --> learning needs assessment 

- Kiezen uit opleidingsvormen, training vormgeven 

- Training evalueren (ontbreekt vaak)  
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1.  LEARNING NEEDS ASSESSMENT 

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

A. 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 

è kijkt naar problemen op verschillende niveaus, kijken of er voldoende steun, tijd en ruimte is  

2. L&D INTERVENTIES 

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 
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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 

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 

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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3. TRAINING EVALUATIE 

Wanneer is een training geslaagd? 

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? 

à Best bruikbare model om trainingen te evalueren, het maakt onderschied tussen 4 niveaus van evaluatie  

 

 

 

Hoe onderzoek je of een training een 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? 

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 

DESIGNS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Meest gewenste design is het experimentele design, er is een pre en post meting (1) 
- In praktijk gaan we vaak echter gebuik maken van een quasi experimenteel design, we hebben geen pre 

meting dus we hebben geen verandering kunnen oppikken (2) 
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- Time series waarbij we enkel training groep hebben en waarbij pre meting opgesplitst is op verschillende 
momenten, vergelijken met aantal postmetingen (3) 

3. TRAINING SUCCES  

 

 

 

 

 

 

 

 

- Vaak weinig aandacht voor individuele verschillen 
- Deelnemers op uniforme manier behandelen, geen onderscheid maken  

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) 

à Sommige leiddinggevenden klemtoon op performace en anderen op learning 

Het zijn geen tegengestelden, je hebt mensen die de 2 zijn (zowel learning als performance oriented)  

Het fluctueert en kan ontwikkelen  
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4. TRAINING TRANSFER 

“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% 

De cruciale vraag: hoe moeten we wat we aanbieden in training situatie zorgen dat mensen dit gebruiken in 
werkcontext?  

Slechts weinig info van training setting wordt getransfereerd naar werksetting.  

Factoren die training transfer kunnen bevorderen: 

Ø een duidelijke ‘intention to transfer’ (motivationeel) 

Ø training moet als nuttig en relevant worden gepercipieerd 

Ø in de werkcontext moet een ‘opportunity to perform’ zijn 

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 

VERDIEPING 

 

è Meta-analyse om alle individuele studies van coaches op de werkvloer samen te vatten. Coaches zijn een 
investering die moet terugbrengen.  

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: 1 individuele coach die gecoacht wordt door 1 coach. 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: 
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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 

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 

≠ mentoring (langetermijn; loopbaanontwikkeling en netwerking) 

≠ peer coaching (twee-richting) 

≠ supervisor coaching (machtsrelatie) 

…. + zelf artikel doen ! 

STUDEERVRAGEN  

Na het studeren van dit artikel: 

Ø Kan je de vraag ‘Heeft coaching een effect?’ op een genuanceerde manier beantwoorden. 

Ø Heb je zicht op welke factoren (zoals het gebruik van multisource feedback, de duur van een coachingsessie, 
het gebruik van een interne versus externe coach,…) de effectiviteit van coaching beïnvloeden. 

Ø Kan je de inzichten uit deze meta-analyse vertalen naar concreet advies voor organisaties in het kader van 
training en ontwikkeling. 
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H7: PRESTATIE METING EN MANAGEMENT 

Prestatiemanagement gebruiken als vorm van validatie  

Systemen zitten centraal in HRM 

1 op de x leraren onderpresteren à uitgeblust: vb van vastgestelde prestatiemanagement waar we weinig 
verandering zien  

Functioneringsgesprekken zijn hevig onder vuur komen staan à grote organisaties maken gebruik van systeem waar 
ze 1x per jaar gesprekken doen met personeel: vrijblijvend gesprek tussen leidinggevende en medewerker à veel 
discussie rond: opbrengst is nihil en kost veel moeite  

Als deze gesprekken gestopt worden, het afschaffen ervan leidt wel tot problemen à verlies aan motivatie 
medewerkers  

Need for competence à belangrijke rol functioneringsgesprek  

DUS gesprekken aanpassen aan de tijd van vandaag en zodat het zorgt dat we er iets aan hebben  

Hoe meten we de prestaties van telewerkers? 

Zicht krijgen op prestaties medewerkers: prestatiemanagement 

Iemand die thuis werkt kunnen we niet zien als leidinggevende en zo kunnen we de groeipunten etc niet zien.  

PERFORMANCE MANAGEMENT? 

Management gaat over 2 zaken: 

Ø Het meten / in kaart brengen van prestaties 

Ø Het verbeteren / ontwikkelen van prestaties 

Kennis gebruiken om prestaties te verbeteren. 

HET METEN VAN JOB PRESTATIES 

“the criterion problem” 

Vb.: Wanneer is iemand een goed leider? 

à Verwijst naar gegeven dat in de psychologie we goed in staat zijn kenmerken mensen in kaart te brengen maar 
waar we slecht in zijn is in kaart brengen wat gevolgen en effecten zijn van menselijk gedrag 

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) 

Ø resultaten: objectief gemeten; niet afhankelijk van de perceptie van een beoordelaar 
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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 

Taak prestatie (doen mensen datgene wat in hun functie-omschrijving staat) 

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 

Organizational citizenship behavior (OCB) 

Ø ‘extra-rol gedrag’ à goede collega’s, burgers,… zijn  

Ø ‘contextual performance’ (Borman & Motowidlo, 1993) 

Ø Verschillende taxonomieën: 

Ø OCB-I versus OCB-O (Williams & Anderson, 1991) 

- OCBI (organizational citizenship behaviour towards individuals) 
- OCBO (organizational citizenship towards organizations) à overkoepelend, voor organisatie  

Ø 3 subdimensies van Coleman en Borman (2000): 

• personal support (anderen helpen, ondersteunen, faciliteren,...) 

• organizational support (loyaal zijn, een goede ‘vertegenwoordiger’ zijn, de missie 
uitdragen,...) 

• conscientious initiative (volhardend zijn, ‘to go the extra mile’) 
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à Vragenlijst die als doel geeft OCB-gedrag in kaart te brengen, bij welk soort vraag zou je OCBI en OCBO zetten? 
(Soms duidelijk en soms niet)  

OCB 

Effects of OCB relative to task performance 

 

Relatie tussen OCBI en OCBO en task performance  

Ø Corr tussen ocbi en ocbo .56 à belangrijke bron informatie, sommigen stellen gedrag ocbi maar niet ocbo 
(zijn onafhankelijke aspecten) 

Ø Met task performance is het .40 (zowel ocbi als ocbo) 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Als leidinggevende, hoe tevreden ben je over die persoon? à specifieke evaluatie criteria 

Algemene beoordeling speelt voor elk van de  3 aspecten een rol (grotere rol OCBO dan OCBI) 

Zijn de effecten van OCB spurieus? 
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Ø Negatief effect: mensen die veel OCB gedrag vertonen gaan gelukkiger zijn en minder geneigd om 

organisatie te verlaten (lage turn over) 

Ø Spurieuze relaties? Is het zo dat dat negatieve effect puur verklaard wordt door jobtevredenheid?  

Ø Als je turnover verklaart door beide gaat het nog een effect hebben 

à Wordt dus niet alleen door tevredenheid verklaard  

 

 

 

 

 

 

 

à Op teamniveau  

Ø Resultaat toont als je OCB aggregeert naar een team, het nog steeds significante resultaten heeft van het 
presteren van een volledige organisatie  

COUNTERPRODUCTIVE WORK BEHAVIOUR (CWB) 

Ø Negatieve gedragingen (CWB) 

bv grensoverschrijdend gedrag bij proffen à schadelijk voor individuele leden van die organisatie  

Ø Werkgevers hebben daar schrik van door de negatieve impact imago  

CWB = ‘Behaviors that are damaging to other individuals, to productivity and to the organization as a whole’ = 
productiviteit ondermijnen 

Verschillende vormen (Viswesvaran & Ones, 2000): 

Ø ‘property damage’ (inclusief diefstal en misbruik van resources) 

Ø ‘substance abuse at work’ 

Ø ‘Violence’ (inclusief pesten op het werk) 

Ø ‘Lateness, absenteeism, social loafing and turnover’ 

 

 

 

Ø Associatie tussen OCB en CBW 
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Ø Veel OCB gedrag stellen gaat wellicht minder CWB gedrag stellen (klopt, correlatie is -.32) 

Ø Je hebt natuurlijk mensen die zowel veel OCB gedrag stellen en veel CWB gedrag, het is onafhankelijk van 

elkaar. Het ene sluit het andere niet uit.  

ADAPTIVE PERFORMANCE  

Ø Aanpassingsvermogen  

Ø Organisaties durven hier nogal snel in fluctueren  

Ø Idee van aanpassingsvermogen wordt als iets nieuw naar voren geschoven maar kennen we al lang en is al 

lang belangrijk 

COMPETENCE BENADERINGEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø Idee competenties 

Ø Kern uitmaken van veel prestatiemanagement systemen  

Ø Mensen proberen karakteriseren op bep eigenschappen dat belangrijk zijn voor de job  

Ø Voordeel: je kan dit gebruiken als rode draad in veel domeinen van HRM 

Ø We kunnen dit Centraal zetten als selectie, opleiding, beloningsbeleid 

Ø Horizontale fit à verschillende HRM systemen met elkaar laten communiceren en op elkaar afstemmen  

Ø Als het goede raamwerken zijn gaan ze verwijzen naar verschillende prestatiedomeinen  

Ø Het staat niet los van bv OCB maar een manier om dit te operationaliseren en in de praktijk te integereen  

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 handboek)  
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à ‘The great eight’: universal competencies that apply across all jobs or within a specific kind of job 

(Bartram, 2005) 

 

 

 

Competentiemodel maken à naar artikel bartram kijken 

Alle competentieraamwerken samengevat  

à Kwamen 8 brede competenties uit die overal voorkomen  

Ø Wordt vaak strategisch gebruikt à hoe kunnen we verschil maken met andere organisaties 

Ø Komt vaak uit bij model die overlapt met die van een andere organisatie (levert generieke competenties op)  

HET METEN VAN PRESTATIES: PERFORMANCE APPRAISELS  

1. SURVEY ITEMS AND RATING SCALES 

Ø meest eenvoudige manier om prestaties te beoordelen 

 

 

 

 

 

 

- Theoretisch perspectief kiezen en implementeren adhv vragenlijsten  

- Individueel of vergelijking maken met team à positioneren ten opzichte van de rest van het team  

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 
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- Leidinggevenden vinden het moeilijk om te differentieren  

- De meesten krijgen een standaardscore 

- Illustreert dat ze niet de motivatie of tijd hebben om die ratings grondig te doen, ook een soort 

onwil (als het slecht is moet je dat ook in een gesprek achteraf vertellen en veel willen dit vermijden) 

- Forced distributions: beoordelen van goed tot minder goed, sommigen moet je als heel slecht of 

heel goed beoordelen  

- Is om te vermijden dat iedereen ‘goed ’ presteert, verplichten om te differentieren  

 

 

 

 

 

- Vitality curve à veel bekritiseerd (jack welsh)  

- Curve was ongelofelijk extreem à vroeg aan elke manager om alle medewerkers te evalueren à 

consequentie was enorm: ontslagen als je de slechtste was (bij de 10%) 

- Dit soort procedure is nu ondenkbaar à illustreert dat je een extreem instrument kan hebben  

 

- Steeds gebonden aan bepaalde realiteit 

- Bij forced gaan we uit van een normaalverdeling (grootste aantal in die ‘normale’ prestatie) 

- Assumptie normaalverdeling klopt niet als het aankomt op prestaties  

- Eerder verdeeld als power law distribution à meeste mensen hebben relatief weinig output  

- Veel mensen relatief wienig publicaties  
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- Voor de praktijk vaak moeilijk om 2 aspecten te verzoenen 

- Veel mensen die het niet goed doen en daar moeten we tussen differentieren (mensen die het toch 

nog iets beter doen) 

- En dan het einde is de star performance, die moet je tevreden houden  

- Aparte vormen personeelsbeleid 

 

3. Multiple raters: zie ook het hoofdstuk over leiderschap 

1. Meer betrouwbare informatie (principe van aggregatie) à Aggregatie à als we meningen 

aggregeren over versch personen is de kans groter op een betrouwbaar beeld Bv bij 

vragenlijsten à 6 vragen stellen ipv 1 en dan aggregeren 

 

2. Meer diverse informatie (verschillende perspectieven) à In staat zijn versch perspectieven te 

verzamelen, weggaan van een eenzijdige kijk 

- Training: we moeten de leidinggevenden trainen: bewust maken van biases 

- Eigen medewerkers beoordelen: mildheidsbias  

- Similar to me effect: psychologisch profiel op jou lijken en zo een betere beoordeling geven  

- Gebruik maken van multiple raters 

- Team voor een stuk zelf laten beoordelen, betrouwbaarheid op verschillende manieren helpen  

4. Behaviorally Anchored Rating Scales (BARS) 

- Gebruik BARS à competenties en 

beheersingsniveaus concreet maken in termen 

van effectief gedrag  

- Moeilijk onderscheid tussen 3 en 4  

- Elk punt koppelen aan gedragsbeschrijving à 

helpt om het juiste getal te selecteren  

 

2. RESULTS-BASED APPRAISAL 

Ø prestatiemeting gebaseerd op resultaten die behaald worden eerder dan op gedrag dat wordt gesteld 

Ø Results based à bij gesprek geen lijstje overlopen van wat die gaat of slecht doet maar bv afspraken, doelen 

maken en dit bespreken  

Ø hoeksteen van ‘Management by Objectives’ (MBO): Mbo à op resultaten mensen sturen en afrekenen  
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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 

voordeel: prestatiemeting die ook input geeft voor ontwikkelingsdoeleinden (cf. horizontale integratie 

HRM 

HOT TOPIC (zie Handboek): 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 

Ø VRAAG: is performance wel stabiel? 

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’ 

- Cruciaal punt: betrouwbaarheid procedures  

- Vaak hebben prestatiemanagementsystemen een hele grote impact voor personeel 

- Consequenties zijn vaak heel streng, hevig  

- Dus we moeten zeker zijn dat de conclusies die we trekken betrouwbaar zijn 
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PERFORMANCE FEEDBACK 

- Prestatiefeedback 

- Resultaten communiceren à feedbackgesprek  

- Voeren gesprek is een moeilijk iets  

- Vaak contraproductieve effecten  

- “Giving feedback poorly can be worse than giving no feedback at all” 

à Een van de neest geciteerde artikel in bedrijfspsych, welk effect heeft zo een gesprek? 

• In 1/3e van de gevallen blijkt het zo te zijn dat feedback zorgt voor een prestatieverbetering, 

• in 1/3e  heeft het geen effect  

• en 1/3e heeft het een negatief effet  

- Soms is het beter om geen feedback te geven dan slechte feedback te geven  

Effectieve feedback is: 

Ø Tijdig: volgt vrij snel op gebeurtenis waarin prestatie werd gevraagd 

Ø Frequent: dus geen ‘annual performance review’  

Ø Specifiek: concrete voorbeelden van gedrag of outcomes 

Ø Verifieerbaar: dus niet op basis van een ‘indruk’ of ‘gerucht’ 

Ø Privé: op een gepaste tijd en plaats; in vertrouwen 

Ø gebaseerd op het identificeren van patronen van gedrag; niet zozeer individuele (eenmalige?) fouten 

- Bv check ins à dagelijks aftoetsen bij werknemers hoe het gaat  

- Probeer meer te doen dan bv 1x feedback (meer dan het ‘formele nummertje’)  

Multisource 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? 

- Ondergeschikten en leidinggevenden en collegas bevragen voor feedback, multisource feedback 
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è Komen onder druk te staan omdat er veel investering voor nodig is, heeft dat dan wel nut? Wegen de 

voordelen op ten opzichte van de nadelen?  

Multisource feedback (Smither et al., 2005): 

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 

Ø zelfbeoordelingen kunnen zelfs dalen na multisource feedback  

Ø belangrijke ‘randvoorwaarden’: meeste kans op verbetering wanneer: 

§ feedback duidelijk maakt dat verandering noodzakelijk is 

§ ontvangers een positieve feedback oriëntatie hebben 

§ ontvangers zelf de noodzaak van verandering inzien 

§ ontvangers positief reageren op feedback 

§ ontvangers ervan overtuigd zijn dat verandering mogelijk is 

§ ontvangers gepaste doelen stellen om verandering mogelijk te maken 

§ ontvangers gepaste acties ondernemen om vaardigheden bij te stellen 

à Verbetering prestaties zijn globaal klein  

Beschrijvingen die ondergeschikten geven (direct reports) à grootste toename 
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H8:LOOPBANEN EN LOOPBAANMANAGEMENT  

- Kijken hoe we mensen optimaal kunnen inzetten  

- Meedenken manieren hoe mensen content houden of andere plaats inzetten waar ze gelukkiger en 

productiever zijn  

- Als organisatie moeite doen om intern te verbeteren, wensen en talenten bekijken  

- Hoe job aanpassen (job craftng) zodat die beter past bij werknemer in kwestie 

- Wereld van het werk vrij snel veranderd is 

- Jongeren in dezelfde richting aan de slag gaan voor het hele leven 

- Vandaag zijn we daarvan afgestapt en beseffen we dat dat niet vanzelfsprekelijk en wenselijk is 

- Ook op leeftijd van 45 jaar mensen het recht hebben om die vraag opnieuw te stellen  

- Lineaire loopbaan wordt veranderd in cycli  

 

 

 

 

 

à Generatiedenken, Millenials à veel meer fluctueren en gevoeliger voor ontevredenheid Toekomstige 

jobhoppers, Dit idee is er weinig evidentie voor  

 

 

 

 

 

 

 

- Mensen onder invloed van covid à periode om ernstig na te dneken over zin leven en werk en beslist om 

van job te veranderen 

- Vooral in de VS  

- Miljoenen mensen die van werk veranderen (vrijwillig) 

- Vrij spectaculair  

- Jobmobiliteit was nochtans zeer schaars  
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- In belgie is die lijn nog altijd vlak en graad is laag van jobmobiliteit 

- Aandeel dat verandert = jobmobiliteit  

- Mensen denken er mss aan om van job te veranderen maar doen het niet 

 

- Jobanciënniteit à hoelang blijven ze gem bij dezelfde werkgever 

- Vlakke lijn  

- Mensen 11 a 12 jaar bij dezelfde werkgever blijven  

- Boundaryless à grenzeloos 

CAREERS IN THE 21ST CENTURY 

Substantiële veranderingen in ‘the world of work’ 

Ø Globalisering 

- Toch zijn er veranderingen: 
- Globalisering à als we iets online bestellen à van de andere kant van de wereld en in die keten werken 

mensen van verschillende werelddelen  

Ø Technologische innovatie 

- Technologische innovatie 
- Verschillende manieren: 

- Pessimistisch: jobs overgenomen door machines  

- Automatisering leidt ook tot nieuwe jobs en arbeidsmobiliteit  
- Het is zowel een bedreiging als een uitdaging  

Ø Veranderingen in reglementatie van arbeid 

- Vb zelfstandige statuten 

Ø Veranderingen in structuren van organisaties 
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- Einde loopbaan leidinggevende worden (hierarchisch) 
- Mobiliteit op een andere manier (minder hierarchisch,verticaal maar meer horizontaal)  

DE ONTWIKKELING VAN LOOPBANEN 

Donald Super: had een eenvoudige fasetheorie ontwikkeld  

Ø meest invloedrijke ontwikkelingstheorie in loopbaanpsychologie 

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. 

à Gebruiken om een aantal zeer basale interesses te ontwikkelen  

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. 

à exploreren en definitive keuze 

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. 

à Loopbaan vinden die bij ons past 

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. 

à Problemen ondervinden met nieuwe generatie  

Decline/disengagement 

(65+) 

Here the person begins to disengage from the work environment, 

focusing more on non-work interests. Retirement follows.  

à losmaken van loopbaan  

- Meest invloedrijke theorieën over loopbaan ontwikkelingen zijn fasetheorieën  

- Iedereen op zelfde moment fases doorlopen  

CAREER MOVES: JOB TRANSITION 

Groot arsenaal aan mogelijke transities 

Er zijn mogelijkheden om van job te veranderen/organisatie veranderen à zal op je levenspad komen  

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 
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§ demotie (verticale transitie naar beneden)  

§ lateraal (andere job op zelfde niveau) 

Ø verandering in taakinhoud (zonder wijziging van formele jobtitel) 

Ø ... 

De transitie-cyclus beschrijft het onderliggende proces: 

1. Preparation: vormen van bepaalde percepties omtrent de nieuwe job/positie à voorbereiding 

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? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Theoretisch perspectief  

- We zien nu dat er een boost is naar het einde van de loopbaan 

- Eindelijk stoppen met werken en gelukkig worden maar andere mensen vinden dit een moreel verlies  

- Verbetering levenstevredenheid na pensioen, ook verbetering op vlak van gezondheid  

- Effecten die pas op langere termijn heel duidelijk worden  

SOCIALE, CULTURELE EN ORGANISATIONELE INVLOEDEN  

Oefening: maak een tekening waarop een effectieve leider staat afgebeeld à er wordt vaak een man getekend 

- Belangrijk om te beseffen dat loopbanen heel sterk gekleurd zijn door omgeving (sociaal en cultureel) 

Careers and Gender: “Gender-stereotyped occupations” 
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Als je een foto zoekt van een ‘firefighter’ zal je altijd mannen vinden.  

Vb: RIASEC (vrouwen die een R job uitvoeren moeten vaker solliciteren omdat het ‘niks voor meisjes is’)  

Vb: Leiderschap (zie ook les omtrent Leiderschap) 

Ø Het “glazen plafond” 

   (“glass ceiling”) 

- Gender gap wordt groter als je kijkt naar hogere niveaus binnen organisatie  
- Illustreert onevenwicht qua gender  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Recenter à glass cliff  
- Vrouwen worden gekozen voor leidinggevende positie waar ze gedoemd zijn (denk aan coronaminister) 
- Bv Therese May à hoofd leidinggevende politieke partij in periode waar kans op falen enorm groot is  

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 

Ø Think-Crisis-Think Female (TCTF): Kenmerken die typisch aan vrouwen worden toegelicht 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.  

- meeste theorievorming omtrent loopbanen en hun ontwikkeling komt uit VS 
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- processen / mechanismen / omstandigheden kunnen (sterk) verschillen tussen culturen; relatief weinig 

vergelijkend onderzoek 

- bijvoorbeeld: wat zijn relevante ‘markers’ van loopbaansucces? 

- Culturele invloeden die impact hebben hoe we als cultuur naar loopbaan kijken 

- Van Prestatiegericht à naar een perspectief als persoon  

- Guanxi à aziatische onderzoekers à vermogen om intieme, diepe, echte sociale relaties opbouwen op de 

werkvloer  

Hedendaagse focus in loopbaanpsychologie: 

o “The Boundaryless Career” à Afstappen van grote grenzen tussen jobs en eerder denken in termen van 

mobiliteit  

o “Protean Career” à zelf verantwoordelijkheid opnemen, werkgever zorgt niet voor loopbaan maar de 

individuele werknemer geeft vorm aan zijn loopbaan 

o “Employability” à gaat over het gemak waarmee mensen nieuwe jobs kunnen bemachtigen 

o “Career adaptability” à Voorbereid zijn op career shocks (ontslagen,…), aanpassen aan uitdagingen  
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HOOFDSTUK 9: VEILIGHEID STRESS EN GEZONDHEID  

Burnoutboom à mensen die bekend zijn kwamen openlijk uit voor hun burnout, een aantal van die mensen denken 
dat ze een burnout gehad hebben maar ze kampten misschien met andere mentale problemen.  

Bedrijfspsy: 

- Definiëring van het concept 

- Ontwikkeling van meetinstrumenten: onderscheid maken en graad van ernst kwantificeren  

- Prevalenties (ngl sectoren): kijken naar frequentie van voorkomen en onderscheiden naargelang de sector 
waar mensen werken  

- Oorzaken (Persoon + Omgeving) 

- Re-integratie: in nederland is dit uitgebreid, ze gaan opnieuw reintegeren in de werkvloer 

- … 

Ook bv imposter syndroom wordt behandeld, het gaat niet enkel over burnouts, ook oog hebben voor fysiek 
welbevinden  

POSITIVE EMOTIONS AT WORK  

Interesse vanuit bedrijfspsychologie vanuit 2 redenen 

1. The “Business case” for positive emotions: gaat ervan uit dat zorgen voor geluk van werknemers goed is omdat we 
daardoor ook productieve werknemers krijgen  

2. Corporate Social Responsibility 

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”): gebruik maken van trucjes om het gedrag (keuze) 
te sturen in een gewenste richting, denk aan utinoir waar vliegjes worden gekleefd om het keuzegedrag van 
mannen te beïnvloeden, mensen op een simpele manier duidelijk maken dat jouw gedrag impact heeft op je 
veiligheid en die van je collegas (spiegel met quote op werf)  

GEZONDHEID EN VEILIGHEID OP 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? 

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; ook leeftijd is een risicofactor: ongevallen doen zich meest frequent voor bij jonge 
mannen (15-24 jaar) 



 73 

Ø Werknemers in tijdelijk werk lopen groter risico op gezondheidsproblemen: veel werk gebeurt nu op 
tijdelijke contracten: is een risico voor gezondheidsproblemen  

STRESS OP HET WERK 

Doctoreren is een heel stressvol traject  

Cannon (1929): Fight or flight reaction 

Ø ontwikkeld vanuit fysiologie bij dieren: voorbereiding om actie te ondernemen  

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 

Hans Selye (1956): ‘distress’ versus ‘eustress’ 

Ø Canadees endocrinoloog 

Ø onderscheid tussen ‘distress’ (schadelijke effecten van job demands, hoge werklast) en ‘eustress’ (spanning 
ten gevolge van uitdagende job demands, gezonde spanning) 

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 

§ weerstand: hoe men omgaat met stress en dit op aanvaardbare niveau’s houdt 

§ uitputting: wanneer de hulpbronnen opgebruikt zijn 

Ø Kahn & Byoserie (1992): geïntegreerd model 

 

 

 

 

 

 

 

à Fysieke werkstressoren: gaat nooit rechtstreeks tot stress leiden, maar er zit altijd een mediator, verklarend 
mechanisme tussen 

Stressoren in de werkcontext 

Ø Fysieke stressoren 

§ te warm / koud (denk aan frigo colruyt)  
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§ lawaai; vooral (gepercipieerde) controle over geluid 

Ø Rol stressoren 

§ rol conflict (vb.: kwaliteit versus kwantiteit): soort trade-off tussen de 2 die niet altijd even duidelijk 
is  

§ rol ambiguïteit (wat is ‘kwaliteit’?) 

Ø Werkbelasting / Role overload 

Ø Werktempo; vooral gebrek aan controle 

Ø Werkschema; vb. ploegenstelstel (slechte slaapkwaliteit + sociaal leven) 

Ø ‘Time rigidity’ (vb. kloksysteem) weinig schuifmogelijkheden, steeds hetzelfde rooster hebben en op 
dezelfde uren werken; let op: ook ‘time flexibility’ heeft een keerzijde: sommige mensen slagen er niet in om 
de juiste afbakening te houden, telewerking tijdens covid: mensen hebben nog nooit zoveel gewerkt, ze 
verichten enorm veel werk bij telewerking, moeilijk om die balans dan te vinden  

Ø Interpersoonlijk conflict 

Ø Emotionele arbeid: bv als kelner altijd enthousiast, vreindelijk zijn en voor hen is dat moeilijk om op elk 
moment dat geluk uit te straken  

Ø Work-family conflict: verschillende rollen (gezin, vrienden, werk) te combineren  

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’) 

Moderatoren - Persoon 

Ø TIP: Bij het volgende examen: kijk / luister eens goed rond: mensen gaan op verschillende manieren om met 
stress  

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 

Ø ‘Hardiness’: compound construct bestaande uit verschillende elementen; vooral bestudeerd bij militair 
personeel 

Ø ‘Type A persoonlijkheid’: eigenschappen die aanleiding geven tot emotionele kwetsbaarheid (als ze 
samenvoorkomen)  

§ ambitie 

§ ongeduld 

§ irritatie 

  à constant struggle to achieve more in even less time 
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à cannot help getting angry with others who fail to enable them to achieve their almost impossible 
aspirations 

  à ‘coronary prone personality’ 

Werkfamilieconflict meemaken zorgt ervoor dat je een hoger risico hebt op burnout en emotionele uitputting. 
Mensen die hoog scoren op emotionele stabiliteit hebben een soort buffer.  

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 

è Stress can and does kill directly! (Werkstress is een directe oorzaak van overlijden)  

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,...) 

è Stress can and does kill indirectly!  

Ø Psychologisch: in werkcontext: ‘Burnout’; 3 dimensies (Maslach et al.): 3 fundamentele psychologische 
kenmerken van burnout  

§ emotionele uitputting (energie-ziekte, uitgedoofd, moe)  

§ verminderde persoonlijke bekwaamheid (gevoel dat je niks meer goed doet, niet de juiste 
kwalliteiten, vaardigheden meer hebben)  

§ depersonalisatie (gaan patienten objectiveren, mensen zien als cases, nummers (denk aan 
verpleegkunidgen die patienten zien als ‘kamernummers’)  

Demand-Control Model (Karasek) 
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Job demands: werkbelasting  

Decision latitude: beslissingsvrijheid 

Beroep van manager is een beroep waar beide 
hoog is, het is een actieve job maar niet 
problematisch stresserend  

 

 

 

Update: Demand-Control-Support Model (Karasek) 

Extra dimensie: sociale steun (bufferhypothese) 

 

 

 

PROMINENTE THEORIEËN EN MODELLEN VAN STRESS  

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: in welke mate past de person bij de organisatie  

§ person-job: vb. iemand die eerder angstig is, onzeker is, niet goed om kan met onzekerheid à 
leidinggevende positie? 

§ person-organization: vb. ‘cultuur fit’ op grond van waarden (‘values’)  

Ø ... and many others (vitaminemodel, effort-reward imbalance model, job demands-resources model 
(meest gebruikt, zoekt evenwicht tussen job demands en resources))  

HET REDUCEREN EN MANAGEN VAN STRESS  

Primaire interventies: focused on taking stressors away (“problem-focused”) 

Ø effectief wegnemen; vb.: 

§ hertekenen van taakinhoud 

§ aanpassen van werkplanning of –ritme 

§ aanpassingen in fysieke werkomgeving 

§ ... 
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Ø veranderen van de ‘appraisals’ van stressoren via ‘cognitive restructuring’ 

Secundaire interventies: focused on people’s responses to stress 

Ø relaxatie oefening, stress management training,... 

Ø mindfulness interventies 

Tertiaire interventies: focused on helping people cope with the consequences of stress 

Ø Vb.: “Employee Assistance Programs” 

VERDIEPING: DID YOU HAVE A NICE EVENING? A DAY-LEVEL STUDY ON RECOVERY EXPERIENCES, 
SLEEP AND AFFECT  

Within-person niveau: kijken naar mensen over bepaalde periode, hoe het emotionele leven van mensen fluctueert, 
vrij uniek design  

Wanneer ik ‘s avonds thuis kom na een inspannende dag op het werk, ... (recovery activities)  

Effect 3 types recoveries:  

Mastery experiences: jezelf uitdagen 

 

 

 

 

 

 

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), je voelt je goed maar je barst niet 
van energie  

Ø Fatigue: vermoeid, uitgeput (arousal laag, en negatief) 

Recovery experiences: Hoe we herstellen tijdens ‘off-job activities’ 

Ø Psychological detachment: onthechting van het werk 

§ 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) 
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§ 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 

Recovery experiences: Hoe we herstellen tijdens ‘off-job activities’ 

Ø Mastery experiences: off-job experiences that provide opportunities for learning/success 

§ 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 

§ 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’ 

§ H5: slaapkwaliteit is negatief gerelateerd aan negatief affect en ‘fatigue’ 

 

 

 

 

Participanten / design 

Ø finale steekproef: N = 166 werknemers uit publieke dienstverlening 

Ø metingen tijdens 5 opeenvolgende werkdagen 

 

 

 

 

 

Voorbeeld meetinstrument: Recovery experiences 
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Methode:  

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% 

Resultaten: Vb.: Multilevel resultaten voor Positief Affect 

Voorspellen positief affect ’s ochtends;  
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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? 

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 

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’. 

H9: VERDIEPING: BEROEPSINTERESSES  

VOCATIONAL INTERESTS: WAT JE INTERESSANT VINDT/GRAAG DOET 

“In mijn werk hou ik het meeste van activiteiten die te maken hebben met...” 

Bv: 

- IT 
- Onderzoek 
- In de natuur 
- Mensen helpen 
- Leiding geven  

“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) 

à Voorkeuren voor bep activiteiten of contexten waarin activiteiten plaatsvinden (gaat niet over situationele 
interesse), het gaat over diepgewortelde voorkeuren van mensen  

Ø ≠ situationele interesse (i.e., de “nieuwsgierige emotie” en momentafhankelijke motivatie; Silvia, 2008 

Ø Gecontextualiseerd; hebben een object (nl. werk): de context is werk maar we kunnen iets nauwgezetter 
kijken 

o activiteiten:  “met mensen over problemen praten” 



 81 

o contexten:  “in een ziekenhuis” 

o uitkomsten: “mensen helpen” “rijk worden”  

Ø Interesses zetten mensen in beweging; in een bepaalde richting! 

DIVERSITEIT, MAAR OOK CLUSTERS  

Op zoek gaan naar een raamwerk/organisernd systeem à RIASOC 

Ø “Dingen” à handwerk, in de natuur, machines,..  

Ø “Ontdekken” à IT, onderzoek, chemie,… 

Ø “Mooiheid” à kunst literatuur, ontwerpen 

Ø “Mensen” à patient, mensen helpen, onderwijs  

Ø “Ondernemen” à sales, organiseren, leiding geven  

Ø “Procedures” à admin, facturatie, regels  

Organiserend systeem, elk van die preferenties onderbrengen in groter geheel 

HOLLAND’S RIASOC MODEL  

John holland 

- 6 fundamentele menstypes  
- 6 theoretische interessegebieden  
- Grootste gemene deler 

 
• Realistsich (fysiek bezig zijn) 

• Intellectuele (voorkeur voor 

systematisch onderzoek, 

observatie, analyseren) 

• Artistiek (creatief, innovatief) 

• Sociaal (werken met mensen) 

• Ondernemend (willen beinvloeden van anderen) 

• Conventioneel (willen werken in gestructureerde omgevingen  

Het ABC van interesse theorie (Holland) 

1. People can be described in terms of their (RIASEC) interest dimensions 

2. Environments can be profiled using these same (RIASEC) dimensions 

3. People are motivated to find fitting environments 

4. Being in a fitting environment satisfies en leads to productivity 

Structurele assumpties (Holland) 
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1. Variërende graad van verwantschap tussentypes (aan elkaar grenzende, alternerende, oppositionele types) 

2. Twee dimensies onderliggend (Prediger)   

 

 

 

Lettercodes 

Ø  relatieve belang van interessescores binnen een individu/omgeving 

Ø  Bart:    ‘IEC SAR’ 

Ø Op grond van die scores kunnen we op zoek gaan naar passende omgevingen  

Ø Onet 

Ø Database met meer dan 1000 beroepen  

Ø Je krijgt dan de gemiddelde riasec code  

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 

o Iachan (1984) index 

Congruentie 

Ø  de mate waarin P en O profiel met mekaar ‘matchen’ 

Ø  vb.: Zener-Schnuelle index 

Ø Op zoek naar congruentie (overeenkomst interesseprofiel en omgeving) 

 



 83 

 

 

 

 

 

 

HIËRARCHISCHE BENADERINGEN: CIQ (LIV) 

 

 

 

 

 

 

 

 

̶ Meer fijnmazige predicties: opbouw van een hiërarchisch model: 

 

 

 

 

 

 

- Binnen die 6 maken we onderscheid tussen interessecomponenten  

- Onderzoek: 

Ø Hiërarchische structuur - bevestigd 

Ø Convergente validiteit (PGI) – bevestigd 

Ø Betekenis / nut van de componenten (onder de 6 dimensies) 
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Groene vakken à associaties die logisch zijn  

 

- Associaties tussen b5 en onderliggende componenten  
- Binnen interessedomein veel psychologisch verschil 

Conclusies 

Ø de 6 brede interessedomeinen zijn multidimensioneel 

Ø deze onderliggende dimensies (facetten/’componenten’) wijzen op psychologische verschillen 
binnen een type 

Ø deze verschillen laten meer specifieke predicties toe 

Ø zie ook literatuur rond effecten van persoonlijkheid in de werkcontext 

Ø bij definiëren van hiërarchische structuur: evenwicht tussen volledigheid en bruikbaarheid 

INTERESSES: IMPLICATIES  

De ‘vergeten groente’ van HRM 

- Veel mensen zijn overtuigd van het belang van interesses maar in HRM bijna nooit gebruikt  
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‘VERGETEN GROENTE’ 

 

 

 

Hele waaier aan selectieprocedures  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

à Reden voor bv SIMON test à heeft interesse luik 

Conclusies: 60 studies, 568 correlaties, > 60 jaar onderzoek: 

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

• In tegenstelling tot eerdere conclusies: niet verwaarloosbaar! 

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

• Interessescores op zich niet zo predictief maar wel de mate van afstemming 
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Het belang van interessen (en vooral fit): Onderzoek: 

o interests are what get people into jobs (aantrekking) 

o interests are what keep people in jobs (retentie) 

o interests are what make people good at their jobs (prestatie) 

o interests are what drive people to change aspects of their job (crafting) 

INTERESSES: ONTWIKKELING  

“…stable individual differences that influence behavior through preferences for certain 
work activities and work environments.” 

(e.g., Van Iddekinge et al., 2011) 

- Hoe stable/veranderlijk zijn interesses?  
- Donald super à interesses liggen vast en veranderen niet meer 
- Maar dit is fout! 
- Ze zijn voor een groot stuk stable maar ook in volwassenheid is er ruimte voor verandering 

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) 

 

 

 

 

 

 

 

- Globaal genomen stijgen mensen  

- Maar effect van omgeving (sterk enterprising) hebben minder sterke stijging 

- Bepaalde ervaringen/jobs gaan die invloed hebben op ontw van interesses? à ja 

Een alternatief perspectief op interesses waarin: 

Ø  Ontwikkeling gezien wordt als een fundamentele eigenschap van interesses, eerder dan als ‘meetfout’ 
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Ø  Ontwikkeling beschouwd wordt binnen het raamwerk van ‘Person Environment (PE)- fit’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Loopbaanontwikkeling als iets dynamisch 

- Samenspel ervaring en loopbaan  

- Jezelf blijven ontwikkelen zodanig dat je goed past bij type job/organisatie  

VERDIEPING: VERANDEREN BEROEPSINTERESSES DOORHEEN DE TIJD? EEN STUDIE OVER 22 JAAR 
(WILLE EN NYE) 

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. 

- Sociale interesses graviteren naar sociale jobs 
- Mensen die in sociale job zitten zullen versterkt worden in sociale interesses 

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 
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ONDERZOEKSDESIGN 

 

 

 

 

 

 

- 1 jaar na afstuderen bevraagd naar job en tevredenheid 

- Hetzelfde in 2010 en 2016 

- Periode van 22 jaar gevolgd  

RESULTATEN  

Gemiddelde verschillen doorheen de tijd 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Riasec meten  

- Hoe gaan die evolueren doorheen de tijd 

- 1994-2016 (effect size is klein) dus gemiddeld genomen zeer kleine verschuivingen (sommige zullen sterke 

stijging of daling hebben dus heft elkaar op)  

- Vooral een daling behalve voor het intellectuele 

- in het begin zeggen ze ja lijkt me leuk om te proberen (exploratief), einde loopbaan weten ze al duidelijk wat 

ze leuk vinden en wat niet  
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- Gemiddelde verschuivingen zijn veel groter (grote effect size) 

- Grote toename geel blauw en groen 

- Veel socialer, ondernemender en conventioneler en een stukje minder realistischer  

- Omgevingsprofielen zijn dus groter dan op persoonlijk vlak  

Interesse fit doorheen de tijd: gemiddelde verschillen 

 

 

 

 

- Mate van fit/congruentie 

- Voor elk individu code  

- Congruentie neemt toe voor de groep  

LDS Modellen (interesses and beroepen) 

 

 

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) 
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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 

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 

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! 
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HOOFDSTUK 10: STRATEGIE EN STRUCTUUR 

“We didn’t do anything wrong, but somehow, we lost.”  

(CEO NOKIA 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.” 

Nokia was zodanig succesvol dat ze zijn blijven stilstaan.  

“Strategy is a concept embedded in the study of war” 

- “Strategie” heeft vaak een negatieve connotatie; voor een stuk terug te brengen tot een aantal historische 
roots. Iemand die strategisch denkt, klinkt nogal negatief. Heeft te maken met de context van het woord à 
de militaire context: die term verwijst oorspronkelijk naar hoe een leger in staat was een ander leger te 
verslaan.  

- Voorbeeld: Machiavelli die als een van de eersten het idee van strategie binnen organisaties beschreef in ‘Il 
Principe’. 

Strategie is een breed concept maar gaat vooral over: hoe kijkt een bedrijf naar de toekomst?  

STRATEGIE? 

Ø “a concern of organizational leaders with the future and with the goals of the organization” 

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 

Ø strategie bepaalt mee de structuur én cultuur van een organisatie 

Een historisch perspectief 

Ø 1950: Philip Selznick: ‘SWOT’-analyse: wordt frequent gebruikt  

• 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) 

Ø Ansoff: Product Mission Matrix 
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Product development: maken van nieuwe producten en deze aanbieden 

Market development: nieuwe markten zoeken voor bestaande producten 

Market penetration: Bestaande producten binnen bestaande markten op een nieuwe manier aanbieden  

Diversification: meest risicovolle strategie: nieuwe producten proberen slijten aan nieuwe markten  

STRATEGIE? DIVERSE PERSPECTIEVEN 

Ø Management By Objectives (MBO) (Peter Drucker): de strategie van een organisatie kan je best uitdrukken in 
duidelijke objectieven  

§ “Clear objectives are a means of ensuring survival and success” 

§ organisatie à afdeling à individu 

§ objectieven formuleren, maar ook vooruitgang monitoren 

 

 

 

Ø ‘Bounded rationality perspectives’: stroming van theorievorming omtrent strategie die een beetje ingaat 
tegen pure economische benadering door te stellen dat strategie vaak ook niet rationeel is.  

§ ‘Real-life’ besluitvorming is verre van rationeel (denk aan corona: je mag niet samenzitten met 6 
man, maar vanaf volgende week wel. Vanaf 12 uur mag je niet meer in groep komen, etc.)  

§ 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”) 

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: 

Ø product differentiatie: zorg ervoor dat jouw product anders is dan dat van concurrenten (of 
toch tenminste zo wordt gepercipieerd) 

Ø markt segmentatie, waarbij de verschillende segmenten op een andere manier worden 
bediend/benaderd 

Ø prijsbeleid: zowel hoge als lage prijzen kunnen effectief zijn 

Ø Resource-based view of strategy 

§ Unieke ‘resources’ zoals kennis, technologie, werknemers, cultuur,... verzekeren organisationeel 
succes 
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§ deze resources voldoen aan 4 kenmerken (“VRIN characteristics”): 

• Valuable: ze dragen bij tot een competitief voordeel 

• Rare: ze zijn schaars, en al zeker bij concurrenten 

• Imperfectly imitable: het is moeilijk om ze te imiteren 

• Not easily substitutable: niet makkelijk zomaar te vervangen door iets anders 

Ø Emergent process of strategy making 

= school van theoretici die beargumenteren dat strategie iets moet zijn dat ‘fluide’ is; dat ook continu moet 
evolueren 

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  

Ø Strategie als revolutie 

§ idee dat strategie-ontwikkeling gepaard moet gaan met een revolutie binnen de organisatie 

§ “Seek out the old and smash it” 

STRUCTUUR 

Theorie gebruiken waarbij op een wetenschappelijke manier gekeken wordt naar de opbouw van organisaties 
(vergelijking: moleculen van stoffen).  

We zien het vooral ivm ‘herstructurering’: term structuur heeft hierdoor een beetje een negatieve connotatie, maar 
je kan ook leuke dingen doen met structurele ingrepen in een bedrijf.  

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 (bottom-up benadering).  

Basisprincipes: De coördinatiemechanismen 

Ø Hoe worden individuele taken van medewerkers gecoördineerd? 

1. Onderlinge aanpassing:  

§ coördinatie via informele communicatie 

§ controle in handen van zij die het werk uitvoeren 
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§ zowel in allereenvoudigste als in uiterst complexe organisaties 

2. Direct toezicht: 

§ 1 persoon neemt verantwoordelijkheid voor het werk van anderen op zich, geeft hen 
instructies, en bewaakt uitvoering van werkzaamheden 

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 

§ standaardisatie van werkprocessen: de inhoud van werk is gespecifieerd 

§ standaardisatie van output: de resultaten van het werk zijn gespecifieerd 

§ standaardisatie van vaardigheden en kennis: het soort training dat vereist is, werd 
gespecifieerd 

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 

• 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? 

Ø Sterke specialisatie creëert uitdagingen op vlak van: 

§ communicatie en coördinatie 

§ intrinsieke motivatie (‘skill utilization’, ‘skill development’, zelfontplooiing) 

Ø horizontale taakverruiming: de werknemer voert veel verschillende taken uit, die samenhangen met de 
productie van goederen en diensten 
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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)  

 

 

 

 

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 

 

 

 

Bureaucratie: geformaliseerde zaken zonder eigen touch, weinig ruimte voor eigen ontplooiing. 

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   

Basisprincipes: Het ontwerpen van de superstructuur 

Superstructuur? 

Ø Hoe moeten individuele posities tot eenheden worden gegroepeerd? 

Ø Waarom groeperen? 

§ posities binnen eenheden kunnen gemeenschappelijke middelen delen 

§ er ontstaan gemeenschappelijke prestatiemetingen 
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§ 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  

Ø Basisprincipes: Het ontwerpen van de superstructuur 

Indeling naar kennis en vaardigheden 

 

 

 

 

 

 

 

Indeling naar werkproces en functie 

 

 

 

 

 

Indeling naar tijd 
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Indeling naar output / 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 

 

 

 

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 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 

Social Network Analysis (SNA 

 



 98 

HOOFDSTUK 11: LEIDERSCHAP 

Leiderschap is een topic dat enorm populair is in de bedrijfspsychologie: er gebeurt heel veel onderzoek naar 
leiderschap; zelf zijn we binnen onze onderzoeksgroep daar ook vrij actief in.  

En ook heel wat bedrijfspsychologen zijn in de praktijk bezig met projecten rond leiderschap. 

Het is ook een heel belangrijk thema voor bedrijfspsychologen om leiderschap ook vaak heel sterke connecties heeft 
met andere topics. Ik denk aan het hoofdstuk van vorige week waarin we besproken hebben dat leiderschap een 
sterke impact kan hebben op de cultuur van een organisatie. Ik denk aan het hoofdstuk rond training en 
ontwikkeling waarin we besproken hebben dat het belangrijk is dat de leidinggevende ontwikkelingsinterventies 
ondersteunen. Enzoverder. 

• Effectief? 

• Streng? 

• Rechtvaardig? 

• Autoritair? 

• Ondersteunend? 

• Charismatisch? à bv Obama, prototypisch voorbeeld: moeilijk concept charismatisch leiderschap  

... 

Waarom is leidinggeven zo populair binnen de psychologie? à het heeft een enorm grote impact op werkbeleving 
van werknemers (geluk heeft veel te maken met beleid leidinggevende)  

We zien ook dat leiderschap een grote impact heeft op het welbevinden van de organisatie in zijn totaliteit.  

LEIDERSCHAP? 

“...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.” 

Iedereen op gelijk welk niveau in een organisatie, kan een leiderschapsrol invullen. Dus niet te veel vasthechten aan 
de positie maar nadenken in termen van verantwoordelijkheid.  

Beïnvloedingsproces is heel belangrijk en kan op verschillende manieren gebeuren (kan bv directief maar ook 
subtiel). 

Leadership effectiveness 

Ø hoe presteert het team/de organisatie (productiviteit)? (bv hoeveel output heeft zijn/haar team?) 

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? 
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Ø mogelijke trade-offs (vb. productiviteit // attitudes) 

Ø evaluatie van leiderschap is complex en multi-dimensioneel gegeven  

vb. overheidsmanager van het jaar verkiezen: award gegeven aan Larine Moykens in 2019 à waarom kreeg deze 
persoon die awrd, interessant om naar die redenen te kijken, illustreert veelheid leiderschap. Hoe succesvol is de 
business bv, wat zijn de winstcijfers, wat is de omzetgroei? 2e belangrijke reden: ze richt zich op verbinden, meer het 
relationeel aspect.  

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 

1. TREKBENADERINGEN 

In welke mate kan men het ontstaan (‘emergence’) en/of de effectiviteit (‘effectiveness’) van leiderschap 
voorspellen vanuit persoonlijkheid, motivatie en vaardigheden van individuen? 

Het zorgt voor een soort controversie, belangrijkste boodschap: we hebben wetenschappelijke evidentie dat het 
ontstaan van leiderschap voor een stuk in onze persoon zit. Ong 24% vd variabiliteit in een populatie is toe te 
schrijven aan stabiele persoonlijkheidseigenschappen. Er zitten bepaalde fundamentele eigenschappen in een 
persoon die leiderschap meebepalen.  

Ø Motivatie (McClelland, 1985) 

Ø N. Achievement, N. Affiliation (behoefte goede persoonlijke relaties), N. Power 
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Ø Zie ook gastcollege 

Ø Binnen Need for Power: (2 subvormen) 

• Socialized power orientation: motivatie om macht te verwerven om te helpen organisatiedoelen te 
verwezenlijken en/of volgers te helpen hun vaardigheden te verbeteren 

• Personalized power orientation: motivatie om macht te verwerven om vooral de eigen belangen 
veilig te kunnen stellen door anderen te domineren: macht hebben om zichzelf beter te maken  

• è beide zijn  voorspellend maar uitwerking is verschillend  

Ø Competenties 

Ø Zeer veel ‘lijstjes’ van leiderschapscompetenties te vinden. Vaak: mengelmoes persoonlijkheid en skill-
achtige vaardigheden  

• 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’ tot 20 jaar later. 

Ø problemen: 

• als je alle ‘lijstjes’ samen neemt, krijg je een lijst die bijna alle mogelijke competenties omvat 

• “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 

Ø Zie bijvoorbeeld onderzoek van ‘Center for Creative Leadership’. 5 kenmerken springen er uit: 
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à Lijstje van Yukl: (het is geen prioriteitenlijstje, volgorde is niet belangirjk, maar ze zijn allemaal goede voorspellers 
van effectief leiderschap)  

 

  

 

 

 

 

RECENTE TOPICS 

1. Too-much-of-a-good-thing effect 

à Iets goed, tot op een bepaald niveau (bv assertiviteit) 

 

 

 

 

 

“Strengths become weaknesses when taken too far”. 

Het is bv goed om slim te zijn, maar te extreme worden vaak als rigide, vreemd gezien 

2. “Bright effects of dark side traits 

Positieve lineaire relatie tussen narcisme en ‘leadership emergence’. 

Curvelineaire relatie met ‘leadership effectiveness’: ‘optimaal niveau van narcisme’  

3. Een meer dynamisch perspectief op trekken en leiderschap 

Bv: kijken naar wat loopbaanmobiliteit doet met narcisme? Mensen die veel promoties maken worden die meer 
narcistisch? Ja. Hoe gaan die trekken meer fluctueren? (Wordt onderzocht)  

2. GEDRAGS-BENADERINGEN 

Welke gedragingen van leiders zijn gerelateerd aan (in)effectiviteit? 

1. Ohio State leadership studies 

Ø Via uitgebreid empirisch onderzoek kwam men tot 2 brede categorieën van leiderschapsgedrag: 
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• 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). 

• 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). 

Ø Beide factoren zijn relatief onafhankelijk van mekaar (het is dus niet of het één, of het ander). 

Ø Consideration is voornamelijk belangrijk voor job satisfactie. 

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.  

Ø 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. 

3. De ‘managerial grid’ van Blake  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

à Beide gedragsdimensies zijn positief gecorreleerd aan brede waaier van effectiviteitscriteria (vooral bij mens 
georiënteerd gedrag) 

à correlaties met uitkomstvariabelen zijn systematisch hoger voor de gedragsdimensie  
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     “consideration / people orientation”. 

3. CONTINGENTIEBENADERINGEN 

Ø Belangrijkste tekortkoming gedragsbenadering: geen aandacht voor de situatie / context. 

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 

• path-goal theory 

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 veel sturend én veel ondersteunend gedrag nodig 

Lage competentie maar hoge betrokkenheid 

 à veel sturend en minder ondersteunend gedrag nodig 

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’) 

Ø Er worden 4 types van leiderschapsgedrag onderscheiden: 

a) Directief: doelen stellen en richting geven 

b) Ondersteunend: bezorgdheid tonen omtrent de behoeften van ondergeschikten 

c) Participatief: ondergeschikten betrekken bij het nemen van beslissingen 
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d) Resultaat gericht: uitdagende doelen stellen en ondergeschikten ertoe aanzetten om maximaal te 
presteren 

Ø Er worden twee types van contingentiefactoren onderscheiden: 

a) Omgeving: taakstructuur, formeel systeem van autoriteit, autonomie van het team 

b) Ondergeschikte: locus of control, ervaring, gepercipieerde vaardigheid 

Ø 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. 

4. DYADISCHE BENADERING 

Focust op de kenmerken en kwaliteit van individuele leider-volger relaties. 

Ø ‘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 

• dan zullen ondergeschikten en leidinggevenden meer tijd met mekaar spenderen en mekaar meer 
vertrouwen. 

• Dit is dan de ‘in-group’. 

Ø Het omgekeerde geldt voor de andere groep van werknemers, de ‘out-group’. 

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. 

5. 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. 
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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. 

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. 

• inspirational motivation: leiders motiveren ondergeschikten door optimistisch te communiceren 
over de haalbaarheid van een uitdagende visie. 

• intellectual stimulation: leiders moedigen creativiteit aan bij ondergeschikten. 

• individualized consideration: leiders besteden voldoende aandacht aan elke ondergeschikte 
individueel. 

• Transformationeel leiderschap staat in contrast met transactioneel leiderschap, dat bestaat uit: 

(team opvatten als wisselwerking, ik doe iets voor jou zodat jij iets voor mij doet) 

• 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. 

• Transactioneel en transformationeel zijn niet mutueel exclusief.  

è (ze zijn onafhankelijk van elkaar) 

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. 

 

 

 

 

 

LEIDERSCHAP OVER CULTUREN HEEN  

De ‘Global Leadership and Organizational Behaviour Effectiveness’ (GLOBE) studie bekeek in meer dan 60 landen de 
voorkeuren voor verschillende leiderschapsstijlen. 
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Ø Een beperkt aantal eigenschappen bleek over alle landen heen gewaardeerd te worden bij leiders; vb. 
‘Integrity’ en ‘Inspirational’. 

Ø Daarnaast zijn er vele kenmerken waarvan de wenselijkheid cultureel bepaald is. 

GENDER EN LEIDERSCHAP 

Ø ‘glass ceiling’ en ‘glass cliff’ fenomenen 

Ø ‘Business case’ voor vrouwen in leiderschapsposities: het 
loont voor organisaties om divers te zijn  

Ø Zijn vrouwen betere leiders? (als we ijken naar meta-
analystisch onderzoek zijn er 2 belangrijke conclusies)  

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.”  

Ø Zijn mannen en vrouwen een ander soort leiders? 

1. In vergelijking met mannen gaan vrouwelijke leiders iets meer gebruik maken van: 

 - transformationeel leiderschap; voornamelijk ‘individualized consideration’ 

 - ‘contingent reward’ 

   Mannen gaan meer gebruik maken van ‘passive management by exception’. 

2. Deze verschillen zijn over het algemeen heel klein 

LEIDERSCHAPSONTWIKKELING  

Leadership development is a huge industry in most countries, soaking up 
enormous amounts of money spent by organizations on training.But how 
effective are these interventions? 

Multi-source feedback 

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. 

Ontwikkelingsgerichte assessment centres (‘development centres’) 

Ø Vaak een combinatie van (gespreid over verschillende dagen): 

• multisource feedback 

• postbak oefening 
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• 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’) 

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. 

Job rotatie 

Ø Verschillende jobs doen 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 

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. 
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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? 

Vb. Regeringen die het meest kunnen realiseren zijn degene die echt als team kunnen samenwerken.  

WAT IS EEN TEAM? 

“...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 

Ø autonomie en controle (teamwerk is pas nuttig als het gaat om taken waar een bepaalde vrijheid is om 
dingen op een bepaalde manier te plannen)  

Ø verantwoordelijkheid en “accountability” 

Ø interdependentie (iemand functioneren in een team is rechtsreeks afhankelijk van iemand anders in het 
team)  

Ø interactie, samenwerking 

Ø relatief klein 

Salas et al. (2009): drie coördinatiemechanismen 

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”  

Ø “closed-loop” communicatie: er moet intensieve communicatie zijn tussen de teamsleden en wederzijds 
vertrouwen  

Ø wederzijds vertrouwen 

Verschillende soorten teams binnen organisaties 

Ø Strategie en beleid teams 
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Ø Productieteams 

Ø Service team (diensten) (vb. facultaire dienst onderwijsondersteuning) 

Ø Project- en ontwikkelingsteam (Vb. onderzoeksteam, nieuwe product ontwikkeling...) 

Ø Actie- en prestatieteams (Vb. chirurgisch team, onderhandelingsteam, cockpit crew...) 

Psychologische 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) 

2. Temporal stability (korte versus lange termijn) 

3. Authority differentiation 

• de mate waarin besluitvormingsbevoegdheid bij het team als geheel ligt dan wel bij enkele 
individuen die het leiderschap opnemen 

WAT DOEN TEAMS? 

When teams are created to perform a task, the tasks they perform should be tasks that are best performed by a 
team.  

(reeks van voorwaarden om teamwork te realiseren) 

Ø Voor welke taken is teamwerk geschikt? Volgende dimensie zijn relevant: 

§ Volledigheid van taken: Wanneer de taken heel ‘eng’ zijn en veel routine omvatten (vb. “horizontale 
specialisatie”), dan heb je geen team nodig. 

§ Gevarieerde ‘skill demands’: bijvoorbeeld: planning, verkoop en marketing, communicatie, IT 

§ 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. De ene persoon kan pas 
verderwerken als deze input heeft gehad van iemand anders.  

§ Betekenisvolle taken (‘Task significance’): taken waarvan het al dan niet welslagen een grote impact heeft op 
de organisatie als geheel 

§ Leeropportuniteiten: voor taken waar veel leeropportuniteiten zijn kan teamwork ook een belangrijke 
positieve impuls geven. Mensen samenzetten zodat ze van elkaar kunnen leren.  

§ Aanpassingsvermogen van de taak: taken kunnen aangepast worden zodat ze meer uitdagend zijn voor 
individuele teamleden (en leiden tot hun ontwikkeling) 

§ 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? 
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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” 

EEN MODEL VOOR TEAM EFFECTIVITEIT 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Ø In verband met de samenstelling van teams: 

§ Indien er bepaalde technische competenties vereist zijn, moeten deze (uiteraard) aanwezig zijn 
binnen het team 

§ Daarnaast wordt onderzoeksmatig veel aandacht besteed aan het ‘mixen’ / samenstellen van teams 
op grond van persoonlijkheden, cognitieve stijlen, waarden,... 

§ Terugkerende vraag: wat is het beste: similariteit of dissimilariteit (heterogeniteit)? 
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§ Onderzoek: heterogeniteit leidt op korte termijn tot effectiviteitsverlies (vb. door 
coördinatiemoeilijkheden) maar op langere termijn presteren heterogene teams beter. 

§ Verklaring: “diversity is an informational resource since it creates a bigger pool of information for a 
team to draw from in its decision-making.” à Diverse teams hebben een tijd nodig om elkaar en de 
communicatie te leren kennen. Homogene teams vinden elkaar gemakkelijk hebben die tijd niet 
nodig. Maar na een lange tijd gaan de diverse teams het beter doen dan de homogene teams.  

Ø In verband met de samenstelling van teams: 

 

 

 

 

 

 

Op lange termijn haal je dus een voordeel uit diverse teams.  

Bv. Grootste talenten samengebracht in voetbalploeg: misschien te veel talentvolle voetballers? Hypergetalenteerde 
teams doen het dan vaak niet zo goed, too much talent. Heel succesvolle teams besteden veel tijd aan interne 
competitie.  

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.” 

 

 

 

 

 

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. 

§ Met betrekking tot Big Five: Hoge niveaus van consciëntieusheid gecombineerd met lage variabiliteit 
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” teamlid kan goede werking verstoren (conflicten). 
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Ø Teamwork skills: Naast vereiste technische skills voor een bepaalde taak, zijn er ook enkele generieke 
teamwork skills: (een aantal soft 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 

§ ... 

Ø Organisationele steun en omkadering:  

§ Organisatiestructuur: teamwork gaat meestal gepaard met minder hiërarchische lagen in 
organisaties: team werkt het best als deze ‘plat’ is met weinig hiërarchie.  

§ Organisatiecultuur en –klimaat: vertrouwen, communicatie, participatie, betrokkenheid... 

-  Cultuur = wat leeft er binnen de organisatie, nadruk leggen op samenwerking  

§ Prestatiemeting en –evaluatie: definieer (en evalueer) prestaties op niveau van team (naast ook 
individuele prestatiematen), oog hebben voor teamprestaties en niet alleen op individuele 
prestaties.  

§ Beloningssystemen:  

Ø Beloningen voor team prestatie moeten kunnen 

Ø Wel risico op ‘free riders’, waardoor ook demotivatie bij andere teamleden 

Ø Beloning is meer dan geld, in de praktijk stellen we vast dat het evalueren op teamniveau 
een stap te ver is, loon afstellen op prestaties van een team is dus een brug te ver, we 
adviseren bv teamuitstappen, extra budget voor leuke activiteiten,…  

Team Processes 

Ø Team objectieven: 

§ beperk het aantal team objectieven (vb. 6 of 7) 

§ team objectieven moeten meetbaar zijn 

§ team objectieven moeten uitdagend zijn 

§ team leden moeten ‘committed’ zijn 

§ objectieven moeten gekend en gedeeld zijn door alle teamleden 

§ minstens 1 team objectief moet gaan over het verbeteren van de samenwerking met andere teams 

Ø Reflectievermogen (‘reflexivity’): de mate waarin teamleden collectief kunnen reflecteren over de 
objectieven, strategieën en processen binnen het team. 
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§ Onderzoek: reflectievermogen heeft een positief effect op team prestaties, vooral wanneer de taken 
complex zijn en de omgeving dynamisch (veranderlijk) en onzeker. 

§ 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, tenzij beperkt...) 

§ Verschillende sociale processen kunnen de effectiviteit van besluitvorming ondermijnen: 

Ø ‘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. 

Ø Sociale conformiteit: teamleden hebben de neiging om mee te gaan met de opinie van de 
meerderheid. 

Ø Besluitvorming binnen teams wordt soms gedomineerd door diegene met de meeste 
‘spreektijd’ (vb. het meest luide, zelfverzekerde of dominante teamlid in groepsdiscussies)  

Ø Effecten van status en hiërarchie: goede teamleiders wachten best met het bekendmaken 
van hun standpunt tot andere teamleden eerst werden gehoord. 

Ø ‘Groeps-polarisatie’: de neiging van teams om meer extreme standpunten in te nemen in 
vergelijking met de standpunten van individuele teamleden. 

Ø Groeps-denken: hechte groepen zijn meer bekommerd om het vinden van een consensus 
dan om de kwaliteit van de uiteindelijke beslissing. 

Ø ‘Social loafing’: individuen kunnen minder inspanning leveren bij de besluitvorming wanneer 
er vele andere partijen een impact hebben op deze besluitvorming. 

Ø 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.  

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. 

Ø Error management: de manier waarop een team omgaat met fouten 

§ “Wat kunnen we hieruit leren?” in plaats van “wiens schuld is dit?” 

§ Belangrijk is een klimaat van psychologische veiligheid 

Ø Interpersoonlijke processen: essentieel zijn: vertrouwen, veiligheid en steun 

Ø Team conflict:  
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§ Taak conflict: onenigheden van individuen over hoe bepaalde taken het best worden opgelost, ze 
zijn productief voor de werking van een team zolang ze niet persoonlijk zijn (relationeel conflict)  

Ø gaan over de inhoud van de taak 

Ø bijvoorbeeld: onenigheid over de juiste technische oplossing voor een bepaald probleem 

Ø indien ze niet persoonlijk zijn, effectief gemanaged worden, en plaatsvinden binnen een 
sfeer van psychologische veiligheid, kunnen taak conflicten productief zijn 

§ Relationeel conflict, veel minder productief  

Ø hebben te maken met problemen en spanningen tussen mensen (binnen het team) 

Ø hebben doorgaans negatieve effecten op team uitkomsten en worden best zoveel mogelijk 
vermeden 

§ Proces conflict, ergste vorm van conflict, fundamentele discussie over zaken zoals de rolverdeling. 
Beslissingsbevoegdheid, planning  

Ø gaan over zaken als rolverdeling, verantwoordelijkheden, werkregelingen 

Ø 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? 

Ø Conflict vermijden: doen alsof het niet bestaat. Nefast omdat het op een later moment opnieuw de 
kop opsteekt 

Ø Toegeven: de ander krijgt wat hij/zij wil (en ik niet). Nefast omdat je jezelf tekort gedaan voelt à 1 
partij blijft sws teleurgesteld achter  

Ø Competitie: Je haalt jouw gelijk ten nadele van de andere(n). Nefast omdat de andere zich tekort 
gedaan zal voelen 

Ø Compromis: klinkt aannemelijk, maar in feite betekent dit dat geen van de partijen krijgt wat hij wil 

Ø Samenwerken: zoeken naar een ‘win-win’. Beste manier om een conflict op te lossen. Alle partijen 
moeten er 100% achter staan, vaak een creatieve, out of the box oplossing, duurt wel vaak een 
tijdje.  

Ø (Team) leiderschap:  

Ø Waarschijnlijk de grootste impact op team processen 

Ø belang van coachend leiderschapsgedrag 

Ø een leider die positieve emoties uitstraalt bevordert ook team prestaties 
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Ø onderzoek toont aan dat –onder bepaalde omstandigheden – ook ‘empowering’ leiderschap 
een positief effect kan hebben: teamleden krijgen meer verantwoordelijkheid 

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.’ 

§ 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 

§ Team debriefs; vb. ‘after-action reviews’: kunnen een grote impact hebben op toekomstige 
team effectiviteit 
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HOOFDSTUK 13: ORGANISATIE CULTUUR EN KLIMAAT 

The five monkeys experiment 

Men gaat bij een groep apen een banaan opgehangen, de eerste die de banaan te pakken krijgt gaat ervoor zorgen 
dat de anderen een regendouche krijgt à anderen worden boos (dit herhaalt zich) 

à In die kooi gaan een aantal apen zitten die geen gedachte hebben van waarom ze oorspronkelijk boos waren, de 
reden weten ze niet meer maar ze gaan wel nog het gedrag stellen.  

Mensen doen dingen omdat het nu eenmaal zo gedaan wordt maar ze weten vaak niet hoe dit komt.  

Beeld cultuur organisatie: hoe de ruimte ingedeeld is, hoe de werkvloer ingedeeld is, hoe mensen de telefoon 
opnemen,..  geeft je een idee van de cultuur/het klimaat. 

In sommige bedrijven is er een soort ‘wall of fame’ à teken van de cultuur van de organisatie: kan een teken zijn van 
veel belang hechten aan traditie, respect van het verleden  

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 (ajuimodel):  

Ø “Espoused values” (buitenste laag): waarden die onderschreven worden; de waarden waarvoor de 
organisatie bekend wil staan; worden ook vaak expliciet in mission statements, visieteksten, 
brochures,... 

Ø “Artefacts”: concrete tekenen/expressies van waarden. Bijvoorbeeld: het aantal hiërarchische lagen 
in een organisatie, hoogte van de lonen, manier waarop organisaties zijn georganiseerd,... 

Ø “Basic hidden assumptions” (binnenste laag): zijn vaak ‘onzichtbaar’ geworden voor de leden van 
een organisatie omdat ze een gewoonte zijn geworden. Vb.: 

Ø gewoonte om al dan niet op tijd te komen voor meetings 

Ø gewoonte om mekaar een hand te geven 

Ø gewoonte om nooit tegen de mening van de CEO in te gaan 

Ø ... 

CULTUUR MODELLEN 

= definitie cultuur operationeel maken  

Goffee & Jones: Sociabiliteit versus Solidariteit (2 dimensies)  

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): 
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• 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 altijdmakkelijk 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 

§ 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”  
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à Als we cultuur willen aanpakken, moeten we veel belang hechten aan leiderschap, brieven die de top van de 
organisatie schrijft (letters) à bepaalde waardes die de CEO belangrijk vindt wordt neergeschreven 

Selectie: what sorts of people are recruited and selected? 

Gedeelde waarden, opvattingen  

Socialization: what employees are told about the organization and its expectations of them will affect what they 
understand to be the organizations’s values.  

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 culturen 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 

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 

CULTUUR VERSUS KLIMAAT 

‘Climate is what it feels like to work here. It is based on employees’ perceptions of the work environment.’ 

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 

Ø Justice climate 



 119 

• wanneer werknemers hun organisatie ervaren als fair en rechtvaardig, zullen zij betrokkenheid en 
engagement vertonen 

bv. Kerncentrale van Tsjernobil die geëxplodeerd is à uit analyse blijkt dat dit niet toevallig gebeurd is, laag safety 
climate, veiligheidsprotocollen werden niet echt gevolgd  

VERDIEPING 

 

 

 

 

 

Ø Wat is de relatie tussen cultuur en andere ‘systeemelementen’: 

o Strategie 

o Structuur 

o Leiderschap 

o HR-praktijken 

Ø Wat is het relatieve belang van deze systeemelementen in de voorspelling van organisatie-uitkomsten op 
vlak van: 

o Werknemersattitudes en -gedragingen 

o Innovatie 

o Kwaliteit en efficiëntie 

o Klantenrelaties 

o Financiële resultaten 

STUDEERVRAGEN 

Na het studeren van dit artikel: 

Ø Ken en begrijp je de centrale variabelen van het onderzoeksmodel (organisatiesystemen en –uitkomsten). 

Ø Ken en begrijp je de 3 belangrijkste conclusies mbt. de predictieve validiteit van cultuur (relatief tov de 
andere organisatiesystemen). 

Ø Ken en begrijp je de praktische implicaties van dit onderzoek naar de interrelaties tussen 
organisatiesystemen en hun associaties met organisatie-uitkomsten. 

 

 


