
1.1 Inleiding  
Vroeger stond personeelsbeleid bekend als een softe, ineffectieve en onbelangrijke afdeling.  

Nu onder de naam ‘human resource management’ bepaalt personeelsbeleid het gezicht mee van het 

bedrijf. Het zorgt voor een strategisch voordeel t.o.v. concurrenten.  

1.2 historische schets 

1.2.1 Voor de industriële revolutie  
Gilden en ambachten = ondernemers en 

personeelsafdeling “avant la lettre” 

= sterk gestructureerde verenigingen georganiseerd 

rond ‘functies’ of ‘beroepen’ met duidelijke regels 

over wie werd toegelaten, welke vaardigheden er 

werden aangeleerd en op welke uren er werd gewerkt.  

! geen personeelsbeleid, omdat er geen sprake was 

van ondergeschiktheid !  

1.2.2 De industriële revolutie  
Industriële revolutie + ontstaan massaproductie 19e – 

20ste eeuw → gilden en ambachten vielen uit elkaar.  

Gevolgen:  

1) taken werden opgedeeld in eenvoudige stappen, zodat mensen met weinig vakkennis dit konden 

uitvoeren  

2) productie nam zodanig toe dat er een uitgebreide hiërarchie van opzichters en managers nodig was 

om het werk in goede banen te leiden 

- In de eerste fase van het industriële tijdperk was er beperkte aandacht voor werknemers, ze 

werden gezien als ‘bezit’ van ondernemers. Eerstelijnsopzichters kregen alle verantwoor-

delijkheid en stonden in voor werving, tewerkstelling, training, vaststelling van het salaris, 

klachtenbehandeling en ontslag.   

→ Werknemers werden overgeleverd aan de willekeur van de opzichters, die autonoom 

mochten beslissen  

→ Vakbonden worden opgericht die reageerden tegen de onrechtvaardige omstandigheden  

➔ grote spanning tussen topmanagement van onderneming en vakbonden! 

1.2.3 Welzijnsafdelingen, scientific management, human relations en industrial 

psychology  
1 fase van 4 bewegingen leidde tot een evolutie van het moderne personeelsbeleid. We kunnen ze 

niet afzonderlijk van elkaar zien want ze oefenden vaak op hetzelfde moment veel invloed uit. 

Welzijnsafdelingen  

→ als reactie op voorgaande misbruiken 

Werknemers richtten cafetaria’s op om te eten en drinken, boden lessen Engels aan en zorgden voor 

huisvestiging. 



→ Maar! Drijfveer was vakbonden inperken: Je kon er geen gebruik van maken als je lid was van een 

vakbond  

→ Paternalisme aan de basis van personeelsbeleid (verwachten er loyaliteit voor terug) 

→‘personeelsmanager weet wat goed is voor zijn/haar werknemers’ = nu nog steeds restanten van te 

vinden bij personeelsmanager 

→ Eerste personeelsafdelingen sterk beïnvloed door: Frederic W. Taylor en Frank en Lilian Gilbreth  

Scientific management  

Grondlegger Taylor voerde time and motion studies uit = organisaties zo onafhankelijk mogelijk maken 

van werknemers door productiviteit en efficiëntie van werknemers te verhogen en tegelijk hun kennis 

noteren in handboeken. Hij paste 4 principes toe op het productieproces: 

1. Verticale arbeidsdeling  

= scheiding tussen uitvoerend werk en controleren en reguleren.  

Productieontwerp, kwaliteitscontrole en werkvoorbereiding waren taboe voor de arbeiders. Zij 

verrichten alleen nog uitvoerende taken 

2. Horizontale arbeidsdeling 

Complexe uitvoerende taken worden systematisch opgesplitst in zo klein mogelijke, kortdurende 

deeltaken. Elke deelbewerking moet zoveel mogelijk door een afzonderlijke werknemer worden 

uitgevoerd. → Dit gebeurde ook bij de lijnmanagers: logistiek, kwaliteitsbeheer, onderhoud of 

voorraadbeheer werden allemaal opgesplitst. 

3. Tijd- en bewegingsstudies 

Handelingspatronen van arbeiders vastleggen in gedetailleerde normen en procedures. Voor elke 

functie bestaat er ‘one best way’ / 1 optimale routine om het werk efficiënt uit te voeren.  

4. Prestatieloon  

Beloning moet direct gekoppeld worden aan de hoogte van de individuele arbeidsprestatie. Hoe 

productiever, hoe hoger het loon.  

Deze 4 principes werden toegepast in de V.S. en Europa → gingen er vanuit dat arbeiders efficiënt 

willen ‘gebruikt’ worden en gemotiveerd worden door geld. 

➔ ONJUISTE FILOSOFIE! Want gevoelens en echte motieven werden genegeerd → Hawthornestudies  

Elton Mayo en Fritz Roethlisberger onderzochten in de Western Electric Hawthorne Plant welke 

invloed die verlichting kan hebben op de productiviteit van de werknemers. 

2 groepen arbeiders: 

- Lichtsterkte veranderde 

- Lichtsterkte bleef constant  

→ de productiviteit steeg in beide groepen door psychologische variabelen: bij de start van de studie 

was de medewerking van de werknemers gevraagd – nu voelden ze zich een belangrijke groep aan 

wie hulp en advies werd gevraagd.  



Er was discussie over de manier van rapporteren MAAR geen twijfel: deze studie stond aan de wieg 

van de human- relationsbeweging 

Human- relationsbeweging 

= werknemers dienen als lid van de groep te worden begrepen, alvorens ze tevreden en productief 

kunnen zijn → aandacht aan de sociale functie die werk heeft, interacties tussen medewerkers en het 

bestaan van informele sociale systemen in de organisatie  

Industrial psychology 

Leverde ook een belangrijke bijdrage aan personeelsbeleid: meer aandacht voor de werknemer zelf 

en de individuele verschillen tussen werknemers  Taylor 

- Hugo Münsterberg; psychologie kan veel bijdrage leveren aan testen, selecteren, trainen en 

motiveren van werknemers.  

- Stanley Hall; eerste president van de American Psychological Association 

- Journal of Applied Psychology (1917): nog steeds meest prestigieuze bedrijfspsychologisch 

tijdschrift.  

1.2.4 Eerste en tweede wereldoorlog: definitieve ontwikkeling van het 

personeelsbeleid  
Voor WOI al tests met oog op selectie en werving, maar nam pas enorme vlucht tijdens oorlog. Bijna  

2 miljoen mensen werden getest. → Behoefte aan afzonderlijke personeelsadministratie met 

personeelsdirecteur en verantwoordelijke → taken als ontslaan en werving, mensen efficiënter 

tewerk stellen, verantwoordelijk voor welzijn werknemers,… → veel vacatures, doordat de meeste 

mensen in legerdienst waren → efficiënter moeten werken 

1.2.5 Personeelsbeleid 1945-1970 
→ Wordt een vast gegeven in een organisatie (vorige periode nog niet) → vooral een administratieve 

en beheersmatige functie  

Hoe personeelsafdeling organiseren? → alle afzonderlijke managementactiviteiten en -praktijken –

met als gemeenschappelijk kenmerk dat ze gericht zijn op de werknemers – worden toegewezen aan 

personeelsafdeling (weinig cohesie tussen activiteiten, want er was geen gemeenschappelijk doel)  

2 belangrijke thema’s domineren deze periode:  

1. aandacht voor arbeidsverhoudingen  

= 2/3 Amerikaanse arbeiders was lid van een vakbond  

= overleg met vakbonden: wettelijk erkend en vastgelegd  

 

2. kwaliteit van het arbeidsleven ‘quality of working life’  

= initiatieven die organisatieprestaties moesten maximaliseren EN het welzijn van medewerkers 

moest verhogen  

= veranderende tijdsgeest!  

= personeel werd mondiger en verwachtte meer van hun job → programma’s georganiseerd door 

personeelsafdeling: jobdesign en job enrichment  



+ loopbaanplanning -en ontwikkeling → psychologische kwaliteit van het arbeidsleven verbeteren  

= REVISIONISME (de mens is van nature gericht op ontwikkeling en verantwoordelijkheid)  

<-> scientific management & human relations  

1.2.6 Van personeelsbeleid naar (strategisch) Human Resource Management  
’70: personeelsbeleid gericht op bewaren van de status quo, sociale vrede en goede 

arbeidsverhoudingen → efficiënte en vernieuwende bedrijfsvoering  

- Snelle technologische ontwikkelingen 

- Veranderlijke en onvoorspelbare marktomstandigheden 

- Sterk toegenomen concurrentie door globalisering van de economische activiteit 

- Divers personeelsbestand 

- Uitgebreide herstructureringen 

- Verminderende invloed van de vakbonden  

 

➔ Meer directe relaties met medewerkers 

➔ Meer mensen in de dienstensector 

➔ Mensen als competitieve voordelen  

➔ Amerikaanse en Japanse goeroes → integrale kwaliteitszorg (door continue verbetering 

van alle bedrijfsprocessen klanttevredenheid nastreven) → werkgroepjes die 

kwaliteitsproblemen op de eigen afdeling analyseerden en oplosten (meer betrokken 

met werk) 

 

PERSONEELSBELEID ALS 

Low profile en reactieve beheer kundige activiteit  

→ → →  

Primaire en strategische partner  

HUMAN RESOURCE MANAGER   

 

Drie grote verschillen tussen het traditionele en moderne personeelsbeleid: de medewerker als 

competitief voordeel, de strategische rol van het personeelsbeleid en de relatie tussen lijn- en 

personeelsmanagement: 

 

 



Late ’70: grondige verandering 

= HR-functie: nieuw imago, nieuwe status en een nieuw belang in organisatie  

= te zien in organogram:  

HR-directeur rapporteert rechtstreeks aan de CEO (chief executive officer of general manager) en 

wordt daardoor CPO (chief people officier) en komt op deze manier op gelijke voet te staan met de 

CFO (chief financial officier).  

 

’80 – ’90  

= strategische rol van Human Resource Management wordt benadrukt  

= langetermijnperspectief op personeelsbeleid  

= streven naar horizontale integratie/interne fit van HR functies 

Ex: loopbaan- en ontwikkelingsbeleid dat rechtstreeks aansluit op de prestatie-beoordeling van de 

medewerker 

= streven naar verticale integratie/externe fit met de strategische doelstellingen  

Ex: de verschillende HRM-activiteiten zijn zo gekozen dat ze bij uitstek gericht zijn op de ondersteuning 

van de strategische doelstelling van de organisatie  

 

ER BESTAAT GEEN UNIVERSELE HR AANPAK  

 



1.2.7 Human Capital Management en het meten van de toegevoegde waarde van 

HRM  
We spreken meer over ‘human capital’ i.p.v. ‘human resources’  

Human Capital 

= geheel van kennis, ervaringen en motivationele elementen dat werknemers bezitten.  

- Kennis  

= declaratieve kennis (feitenkennis) 

= procedurele kennis (weten hoe je iets moet doen) 

= tacit knowledge (impliciete kennis die nergens formeel is vastgelegd)  

 

- Motivationele elementen  

= energie van werknemers  

= enthousiasme/ work engagement van werknemers 

 

= opsplitsen in intellectueel, sociaal kapitaal en klantenkapitaal  

- Intellectueel kapitaal  

= economische waarde van kennis van organisatie, patenten, copyrights, intellectuele eigendom 

 

- Sociaal kapitaal  

= economische waarde van teams, formele en informele netwerken tussen personen in een 

organisatie  

 

- Klantenkapitaal  

= economische waarde van relaties met personen en netwerken buiten het bedrijf, zoals de 

loyaliteit van klanten, leveranciers en verkopers 

 

Human capital  

= minder tastbaar/intangible 

= economische waarde voor een bedrijf  

= hoe waardevol een persoon is in een bedrijf (kan je verhogen door opleiding en training en 

devalueren door veroudering, verwaarlozing, in onbruik te raken)  

 



Human Resource Management <-> Human Capital Management 

- HCM is een verdere ontwikkeling van HRM, waarbij de werknemer wordt opgewaardeerd van 

‘grondstof’ tot een element van ‘kapitaal’ (ex. Sociaal kapitaal en klantenkapitaal)  

- Nog sterker accent op het via harde maatstaven aantonen van de economische waarde van 

het menselijke kapitaal voor de organisatie (gaat hand in hand met effectiviteitsmetingen)  

 

1.3 Een definitie van HRM  
Kernactiviteiten van HRM  

- Organisatieontwerp 

= organisatiestructuur helpen ontwikkeling  

= interne arbeidsverdeling tot stand brengen, beslissingsbevoegdheid toewijzen en 

coördinatievoorzieningen inbouwen tussen het werk en machines.  

 

- Functieontwerp 

= beslissen over de inhoud van de functies, de taken, verantwoordelijkheden en de relaties die 

bestaan tussen de verschillende functiehouders in de organisatie 

 

- Organisatieontwikkeling  

= stimuleren, plannen en uitvoeren van programma’s die erop gericht zijn het functioneren van 

de organisatie te verbeteren,…  

 

= belangrijke rol in de tewerkstellingsrelatie  

➔ Kwaliteit relatie medewerker en organisatie 

➔ Klimaat van vertrouwen 

➔ Positief psychologisch contract tussen werkgever en werknemer 

➔ Betrokkenheid van werknemers 

 

HRM moet voorzien welke mensen er in de 

toekomst nodig zullen zijn en die mensen ook 

vinden, aantrekken en werven 

 

 

 

 



Humanresourceplanning Nagaan welke medewerkers in de toekomst 

vereist zijn, zowel in de termen van aantal als in 

termen van vaardigheden en competenties; 

plannen formuleren om aan die vereisten te 

voldoen; die plannen uitvoeren door 

rekrutering, selectie, training en ontwikkeling of, 

als dat nodig is, door afslanking (downsizing) en 

herstructurering; de nodige stappen 

ondernemen om de productiviteit te 

verbeteren; het verloop van medewerkers 

beperken en flexibiliteit in de tewerkstelling van 

medewerkers bevorderen  

Rekrutering en selectie De mensen aantrekken en werven die de 

organisatie nodig heeft 

 

 

HRM is verantwoordelijk voor het sturen van de 

medewerkers in de richting van de 

ondernemingsdoelstellingen door:  

 

 

Prestatiemanagement  Betere resultaten voor de organisatie, teams en 

individuen verkrijgen door prestaties te meten, 

te beoordelen en bij te sturen op basis van 

vooraf bepaalde doelstellingen van de 

organisatie 

 

 

HRM stelt medewerkers in staat individuele en 

organisationele doelstellingen te realiseren door 

zorg te dragen voor hun ontwikkeling: 

 

Organisationeel en individueel leren Systematisch een lerende organisatie nastreven; 

medewerkers de nodige kansen bieden, zodat ze 

hun mogelijkheden volledig ontwikkelen 

 

Loopbaanmanagement De loopbaan van de medewerkers plannen, 

begeleiden en ontwikkelen 

 



HRM is verantwoordelijk voor het beleid dat de 

organisatie zal volgen inzake beloning (ook wel 

remuneratie genoemd): 

 

 

Functie-evaluatie Het belang van de verschillende functies 

vaststellen en tegen elkaar afwegen 

 

Beloning Salarissystemen en -structuren ontwikkelen en 

toepassen. De beloning verbinden met de 

inspanningen, resultaten, vaardigheden en 

competenties van de medewerkers 

 

Niet-financiële beloningen Medewerkers ook belonen door erkenning, 

meer verantwoordelijkheid, promotie en 

mogelijkheden om te groeien 

 

Secundaire arbeidsvoorwaarden Boven op het salaris zorgen voor een pakket 

secundaire arbeidsvoorwaarden waarmee de 

organisatie kan inspelen op specifieke 

behoeften van de medewerkers 

 

 

HRM heeft een belangrijke taak te vervullen 

inzake arbeidsverhoudingen en directe relaties 

met medewerkers:  

 

Arbeidsverhoudingen Formele en informele relaties met de 

vakbonden en hun leden onderhouden en 

sturen 

 

Participatie van medewerkers  Informatie verspreiden bij medewerkers en hun 

mening vragen over vraagstukken die voor beide 

partijen van belang zijn 

 

Communicatie Op zoken gaan naar informatie die medewerkers 

kan interesseren en die ook aan hen doorgeven 

 

  



HRM voorziet in een aantal diensten inzake 

gezondheid, veiligheid en persoonlijk welzijn: 

 

Gezondheid en veiligheid Gezondheids- en veiligheidsprogramma’s 

ontwikkelen en implementeren.  

 

Persoonlijk welzijn Ondersteunende diensten aanbieden en 

medewerkers bijstaan bij persoonlijke 

problemen  

 

 

HRM heeft ook een aantal administratieve 

verantwoordelijkheden: 

 

Tewerkstellingsprocedures Procedures ontwikkelen die promotie, 

overplaatsing, discipline, ondermaats presteren, 

klachten en ontslag behandelen en 

reglementeren; duidelijke beleidslijnen 

opstellen over vraagstukken zoals gelijke 

kansen, culturele en raciale diversiteit, 

ongewenste intimiteiten, pesten op het werk, 

druggebruik; ervoor zorgen dat de legale en 

sociale verplichtingen van de organisatie 

worden vervuld  

 

HR-informatiesystemen Een (computergestuurd) HR-informatiesysteem 

dat kan helpen bij het nemen van beslissingen, 

opzetten en beheren 

 

 

Stoley:  

HRM is een specifieke benadering van personeelsbeleid, die ernaar streeft competitief voordeel te 

halen en te behouden door het op een strategische wijze inzetten van sterk betrokken en bekwame 

medewerkers, en hierbij gebruik maakt van een scala aan personeelstechnieken.  

 

 

 



1.4 De rollen van HR-managers  
Personeelsbeleid: o.i.v. maatschappelijke, economische en technologische veranderingen van 

reactieve beheers-afdeling naar proactieve, adviserende HR-afdeling die nauw verband houdt met de 

strategie van een organisatie.  

= verantwoordelijkheid deels bij lijnmanagers (coachende en generalistische HR-afdeling)  

 

!veranderende bedijrfsomgeving! → metamorfoses in de HR-functie  

- Dave Ulrich  

VUCA:  

o Volatility 

o Uncertainty 

o Complexity  

o Ambiguity  

 

Een organisatie moet bij uitstek vanuit haar eigen unieke kerncompetenties vertrekken om 

een competitief voordeel te hebben op de concurrentie.  

Kerncompetenties  

= zijn het geheel van bekwaamheden en technologieën dat een bedrijf in staat stelt de consument een 

bepaald voordeel te verschaffen.  

Ex. Snellere dienstverlening 

Ex. Hogere financiële flexibiliteit om overnames te doen…  

➔ Bedrijfsprocessen zo organiseren dat ze optimaal bijdragen tot kerncompetenties  

 

➔ Nieuwe activiteiten HR-manager  

= naast klassiek operationele HR-activiteiten (beloning, selectie en training) OOK kijken hoe 

verschillende activiteiten kunnen bijdragen tot de strategie, de kerncompetenties en 

uiteindelijk de resultaten van de organisatie.  

 

Volgens Ulrich: 4 rollen/deliverables HR-manager 

1. strategieën uitwerken 

2. een efficiënte administratie ontwerpen 

3. medewerkers ontwikkelen en betrekken bij de organisatie  

4. verandering mogelijk maken  



 

 Kwadrant  

 

 

x-as = continuüm van procesgerichte aanpak enerzijds en een mensgerichte aanpak anderzijds 

y-as = tijdsaspect; langetermijnstrategie tot aandacht naar dagelijkse operationele taken  

 

1) De strategische rol:  

DOEL: HR-strategieën en -activiteiten op 1 lijn brengen met ondernemingsstrategie.  

HR-directeur = strategische partner in organisatie DOOR deelname aan strategieformulering + 

door afvragen hoe strategie in praktijk kan worden gerealiseerd + DOOR ontwikkeling-activiteiten 

die strategie ondersteunen.  

Voornaamste taak HRM: ondernemingsstrategie vertalen in ondersteunende HR-activiteiten  

vb. innovatieve strategie van onderneming ondersteunen door beoordelingssysteem te 

ontwerpen dat mensen beoordeelt op lange termijn.  

Voorbije jaren: veel aandacht aan verandering HR-fucntie in strategische rol: roep om meer 

‘strateeg’ en ‘businesspartner’ te worden = verkeerd begrepen (alsof dat de enige rol voor HR 

functie was) → gevaar: andere HR-rollen verwaarloosd.  

2) De administratieve expert: 

De voornaamste taak die hier voor HRM is weggelegd, is een efficiënte administratie en infrastructuur 

uitbouwen.  

~traditionele functie HRM: ontwerpen + implementeren efficiënte HR processen rekrutering, 

selectie, training, beoordeling, beloning en begeleiding werknemers in organisatie.  

➔ Rol = teruggeschroefd + afgewezen in huidige strategische perspectief + creëert soms 

belangrijke waarde voor organisatie.  

HR-professionals moeten administratieve efficiëntie zien te bereiken op twee gebieden: 

− GEBIED 1: eigen HR-processen zo efficiënt mogelijk laten verlopen.  



Vb: Door gebruik te maken van internettechnologie kan het rekruterings- en 

selectieproces bijvoorbeeld vlugger en goedkoper (e-recruitment en e-assessment).  

Vb: De HR-manager kan er ook voor opteren om een aantal HR-processen, zoals 

beloning en administratie, uit te besteden aan een extern bureau (HR-outsourcing) als 

dit efficiënter is voor de organisatie.  

− GEBIED 2: bestaande processen vereenvoudigen: HR reengeneering 

 Kortom, om effectief te kunnen zijn in de rol van administratief expert, moet de HR-

afdeling continu streven naar een verbetering van de eigen processen 

 

3) De verdediger van de medewerkersrol  

= betrokkenheid HR-professionals bij dagelijkse problemen, aangelegenheden en behoeften 

werknemers.  

Deliverables: grotere betrokkenheid + beter ontwikkelde competenties bij medewerkers  

→ tijd waar medewerkers werden beschouwd als kapitaal van organisatie: HR moet ervoor zorgen dat 

kapitaal ‘rendabel blijft DOOR op actieve manier betrokkenheid en competentie te ontwikkelen bij 

werknemers = significant voordeel op financiële resultaten van onderneming.  

Belangrijkste activiteiten = luisteren + antwoorden op vragen en behoeften medewerkers + zoeken 

naar middelen hiervoor.  

Oog voor behoeften van organisatie + individuele medewerker = HR-professional – > employee 

champion 

 

4) Transformatie en verandering te begeleiden en te stimuleren:  

Met transformatie bedoelen we een fundamentele cultuurverschuiving binnen de organisatie. 

Verandering = mogelijkheid onderneming om ontwerp en implementatie van initiatieven te 

verbeteren + doorlooptijd verkorten.  

Bijdrage HR-manager = ontwikkelen van nodige veranderingsbekwaamheid in de organisatie → 

‘change agent’: proces ontwerpen en begeleiden waardoor organisatie op soepele wijze verandering 

kan ondergaan.  

Belangrijkste activiteiten: problemen identificeren en kaderen + vertrouwensbanden opbouwen met 

betrokkenen + problemen oplossen + actieplannen opstellen en begeleiden.  

Vb: De HR-manager zal bijvoorbeeld tijdens fusies een voortrekkersrol vervullen. Hij dient te voorzien 

welke conflicten kunnen optreden tussen de verschillende bedrijfsculturen, hoe je die conflicten kunt 

oplossen en hoe de organisatie ervoor kan zorgen dat medewerkers zich ook kunnen identificeren en 

verbonden voelen met het ‘nieuwe’ bedrijf.      



 

 

 

 

 

 

 

 

Samengevat is het basisidee van Ulrichs model dat om een volwaardige businesspartner te worden in 

de moderne onderneming, HRM vier gelijkwaardige rollen hoort te vervullen.  

Die vier rollen hebben alle gedurende een bepaalde periode het HR-denken gedomineerd.  

o 80: nadruk herstructurering en fusies → HR-directeur = ‘change agent’ 

o Eind 90: HR professional: strategisch partner 

• Ulrich: alle modellen evenveel aandacht + integratie → slechts zo = HRM toegevoegde waarde 

voor resultaten bedrijf.  

Hoewel Ulrichs model theoretisch erg elegant is, draagt het toch enkele inherente paradoxen in zich.  

➔ Zo zijn de rollen van strategisch partner en verdediger van medewerkers vaak moeilijk 

te verzoenen 

− Strategisch partner = deel hoger management + in extreme vorm vervreemden 

medewerkers: ‘verrader werknemersbelangen’  

− Verdediger medewerkers: niet meer serieus genomen door collega-topmanagers: 

vervreemding van hoger management WANT ‘geen oog voor businessrealiteit, 

langetermijnperspectief + enkel begaan werknemerswensen’ 

• Op een vergelijkbare manier komen de rollen van change agent en administratief expert vaak 

in botsing.  

 De integratie van de vier HR-rollen in een geïntegreerd HRM is dus een 

evenwichtsoefening. 

Meer recente publicatie: 5 rollen 

1. Strategische partner + change agent = 1 rol  

2. Ontwikkelaar van human capital (talent in organisaties ontwikkelen)  

3. HR-leider 

4. management van bedrijfsinfrastructuur 

5. management van de medewerkers  

 



 

1.5 Overzicht van HRM-modellen  
Er bestaan verschillende manieren om HRM te benaderen. Verschillende auteurs hebben dan ook een 

eigen HRM-model ontwikkeld. Al die auteurs geven in deze modellen hun eigen visie weer op de 

sleutelelementen van HRM, hoe het verband houdt met de ondernemingsstrategie en wat de link is 

met de prestaties van de onderneming.  

1.5.1 Michiganmodel  
Een van de meest gedocumenteerde concepten in HRM is het matching model van HRM: ook vaak 

het Michiganmodel genoemd.  

• Het model benadrukt in de term HRM vooral de ‘resources’:  Het stelt dat je werknemers moet 

beheren zoals de andere resources in de organisatie.  

➔ Dat betekent dat je medewerkers zo voordelig mogelijk moet aanwerven, dat je ze 

spaarzaam moet gebruiken en zo veel mogelijk moet ontwikkelen. Mensen managen 

moet dus op dezelfde manier gebeuren en aan dezelfde eisen voldoen (bijvoorbeeld 

kwaliteit en efficiëntie) als alle andere managementprocessen in de organisatie.  

= Bij de vormgeving van het personeelsbeleid moet je maximale afstemming op de 

organisatiestrategie nastreven. → De effectiviteit van de organisatie is namelijk afhankelijk 

van de mate waarin een sluitende ‘fit’ of ‘match’ gerealiseerd wordt tussen ‘human resource 

strategies’ en ‘business strategies’. 

 

De systemen die Fombrun e.a. (1984) het belangrijkst vonden om die match te bereiken zijn: selectie, 

beoordeling, beloning en ontwikkeling (zie figuur 1.5).  

Die vier domeinen van het personeelsbeleid moeten elkaar versterken en onderling consistent zijn. 

Verder dienen ze expliciet verband te houden met de ondernemingsstrategie.  

 De belangrijkste managementopdracht bestaat er dus in de formele structuur van 

de organisatie en de verschillende HR-systemen zo op elkaar af te stemmen dat ze 

de strategische doelen van de organisatie maximaal ondersteunen. 

 

In de jaren tachtig ontstonden enkele variaties op dit thema van ‘strategische fit’:  

Een van de duidelijkste bijdragen werd geleverd door Schuler & Jackson (1987): het zogenaamde New 

Yorkse model.  

➔ Eenvoudig gesteld: de auteurs identificeerden een aantal strategieën die 

ondernemingen kunnen nastreven, zoals kwaliteitsverbetering, innovatie en 
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kostenbeheersing. Vervolgens geven ze een overzicht van HRM-praktijken die die 

strategieën kunnen ondersteunen.  

 

= Het is dus telkens de taak van de HR-managers om strategische keuzes te maken in 

de implementatie van HRM-activiteiten, zodat die maximaal de 

ondernemingsstrategie ondersteunen.  

= ‘behavioral consistency’.  

Vb.   Zo moet bijvoorbeeld een organisatie die sterk gericht is op innovatie, een gedrag bij de 

organisatieleden ‘losweken’ waarin creativiteit, een langetermijnperspectief, een hoge mate van 

coöperatie, aandacht voor zowel het proces als de resultaten, bereidheid tot het nemen van 

risicobeslissingen en een hoge tolerantie voor onzekerheid centraal staan. Om die op innovatie gerichte 

gedragingen aan te moedigen, zijn dan de volgende HR-beleidslijnen gewenst:  

(1) ontwerp functies zodanig dat er veel interactie en samenwerking is tussen verschillende groepen 

      en individuen 

(2) gebruik prestatiebeoordelingssystemen die groepsprestaties belonen en aanmoedigen 

(3) gebruik een beloningssysteem dat gebaseerd is op interne rechtvaardigheid in plaats van op de 

      marktwaarde van de medewerkers 

(4) leg de nadruk op een breed loopbaan pad om de ontwikkeling van uiteenlopende vaardigheden 

      aan te moedigen. 

Op deze manier stelden Schuler & Jackson (1987) verschillende HRM-praktijken op, die telkens 

aansluiten bij een bepaalde strategie. De sterke relatie tussen HRM en bedrijfsstrategie is dan ook de 

belangrijkste verdienste van het Michiganmodel.  

De invulling van de diverse domeinen in dit model is niet nieuw in vergelijking met het klassieke 

personeelsmanagement. Wat we wel als een vernieuwing kunnen beschouwen, is dat het belang en 

de meerwaarde van personeelsbeleid zo gepresenteerd worden dat er een grotere kans is dat het 

als cruciaal domein erkend wordt door het topmanagement van organisaties. 

1.5.2 Harvardmodel 
Een tweede (minder rationele en voorschrijvende) visie op HRM dook op aan de Harvard Business 

School. Dat model werd voor het eerst geformuleerd door Beer e.a. (1984) en heeft een grote aanhang 

gevonden in Europa.  

= Het richt zich meer op de ‘zachtere’ kant van strategisch management.  

= Omdat die benadering zijn wortels heeft in human relations (zie boven), benadrukt het meer het 

‘human’ in de term Human Resource Management.  

= In deze benadering wordt een meer algemene benadering van HRM gehanteerd: het gaat om alle 

managementbeslissingen en acties die de aard van de relatie tussen de organisatie en de 

werknemers beïnvloeden. 

 



Klassieke problemen in verband met HRM ➔ oplossen wanneer general managers een visie 

ontwikkelen op de wijze waarop ze hun werknemers willen betrekken bij en ontwikkelen in de 

organisatie.  

<-> personeelsbeleid herleid wordt tot een geheel van ongecoördineerde activiteiten, elk overheerst 

door de eigen traditie.  

 De ‘strategische link’ tussen de bedrijfsstrategie en Human Resource Management wordt dus 

ook in dit Harvardmodel nagestreefd.  

Het model gaat ervan uit dat er verschillende belanghebbenden zijn zoals aandeelhouders, het 

management, verschillende werknemersgroeperingen, de vakbonden, de overheid en de 

gemeenschap waarin de onderneming haar plaats heeft.  

 Hoewel het management de overhand heeft, wordt het belang van de eisen van de 

verschillende eigenaars en werknemers erkend. Behalve op de belangen van de stakeholders 

wordt ook gewezen op het belang van situationele factoren (kenmerken personeel, 

organisatiestrategie, organisatiecultuur, arbeidsmarkt, technologie, wettelijk kader) als 

componenten van de context waarin HRM plaatsvindt. 

De inhoud van HRM is gerelateerd aan vier beleidsdomeinen.  

= Elk domein vertegenwoordigt een aantal belangrijke taken waaraan managers aandacht moeten 

besteden.  

= Over die vier beleidsdomeinen moet de leiding van de onderneming een onderling consistente visie 

ontwikkelen. → Het belang van consistentie wordt, met andere woorden, ook in dit model 

beklemtoond.  

 

1) HR-stroom:  

= In het eerste beleidsveld is HRM verantwoordelijk voor het geven van vorm en richting aan 

de in-, door- en uitstroom van personeel.  

Vb:Daarbij denken we aan activiteiten zoals rekrutering, selectie, plaatsing, promotie, 

beoordeling, assessment, opleiding en ontslag.  



 

= Op dat gebied is een consistent beleid gewenst= een beleid dat afgestemd is op de strategie 

van de organisatie zowel als op de verwachtingen en belangen van de werknemers (hun 

carrière, werkzekerheid enzovoort). 

 

2) Beloningssystemen:  

= Het beloningssysteem zendt een inhoudelijke boodschap uit naar de werknemers over het 

soort organisatie dat het management wil creëren of behouden en het gedrag dat van 

werknemers verwacht wordt.  

= Daarnaast zijn de activiteiten uit dit beleidsdomein erop gericht om medewerkers op alle 

niveaus in de organisatie aan te trekken, te motiveren en te behouden.  

➔ Ook hier geldt dat beloningssystemen in overeenstemming moeten zijn met de strategie, 

met de verwachtingen van werknemers en met andere HR-instrumenten.  

! Deze beloningssystemen zijn echter ruimer dan alleen maar het remuneratiesysteem!  

Vb: Een ander voorbeeld is een ge-degen loopbaanmanagement. Door medewerkers uitzicht 

te bieden op een interessant en uitdagend carrièrepad, kun je eveneens medewerkers aan-

trekken, motiveren en behouden. 

 

3) Werknemersinvloed:  

In tegenstelling tot het Michiganmodel wordt er in het Harvardmodel veel aandacht besteed 

aan de invloed van werknemers.  

− De auteurs van dit model gaan ervan uit dat er in elk bedrijf twee cruciale 

belangengroepen of ‘stakeholder parties’ zijn: het management en de diverse groepen 

van werknemers (of hun vertegenwoordigers).  

= Centraal in dit model staat de overeenstemming (‘consensualism’) tussen de verschillende 

belangengroepen. Hun stelling is dat de creatie van een belangenovereenstemming tussen 

werknemers en leiding – dat wordt erkend als een van de belangrijkste doelen van HRM – 

afhankelijk is van de hoeveelheid invloed die werknemers in de onderneming wordt 

toebedeeld. Daarbij wordt niet zozeer gedacht aan de formele medezeggenschap in de raad 

van bestuur of de ondernemingsraad, maar veeleer aan de invloed van werknemers op de 

werkplek en tijdens de uitvoering van hun werk. 

 

4) Werksystemen:  

= sluit ten slotte nauw aan bij het vorige beleidsdomein.  

= Dit domein beslist over het ontwerp van de arbeidsorganisatie, de verschillende functies en 

taken en de manier waarop mensen, informatie, technologie en activiteiten georganiseerd 

worden. 

  



➔ Hier wordt een traditioneel werksysteem in scherpe tegenstelling met een ‘high-

commitment work system’ geplaatst:  

Volgens het Harvardmodel moeten bij het ontwerp van werksystemen de belangen en doelen van de 

leiding en die van de werknemers een gelijkwaardige rol vervullen. Uiteindelijk is dat bepalend voor 

de mate waarin de medewerkers hun bekwaamheden optimaal kunnen benutten en ook voor de mate 

waarin ze zich betrokken voelen bij de doelen en de strategie van de onderneming. Er wordt dan ook 

gepleit voor de ontwikkeling van zogenaamde high commitment work systems waarin werknemers 

gestimuleerd worden hun bekwaamheden te ontwikkelen en verantwoordelijkheid te dragen voor de 

uitvoering van hun taken.  

Vergelijken van het Michigan- en het Harvardmodel:  

• Harvardmodel: meer aandacht aan bijdrage + rol werknemer → zorgvuldig organisatie-en taak 

ontwerp = commitment van werknemers aan doelen en strategie onderneming.  

• Michiganmodel: nadruk bedrijfsstrategie: werknemers moeten zich in gedrag en houding aan 

eisen van de strategie aanpassen.  

 

Uit figuur 1.6 kunnen we concluderen dat de beleidsdomeinen volgens het Harvardmodel tot de 

volgende vier gevolgen leiden: 

1) Competentie: In welke mate is het HR-beleid in staat tot het aantrekken, behouden en ontwikkelen 

van medewerkers met bekwaamheden, vaardigheden en kennis die de organisatie en maatschappij 

nu en in de toekomst nodig hebben? 

2) Betrokkenheid: In welke mate is het HR-beleid in staat om werknemers aan te trekken en te 

behouden met de bekwaamheden die de organisatie nodig heeft? In welke mate slaagt het beleid erin 

om die werknemers ‘emotioneel’ aan de organisatie te binden? 

3) Congruentie: Welke mate van congruentie/overeenstemming realiseren het HR-beleid en zijn 

activiteiten als het gaat om diverse personeelsgeledingen (zoals management en medewerkers), de 

relatie tussen organisatie en maatschappij, de relatie tussen werknemer en gezin en de relatie met de 

persoonlijke doelstellingen van het individu? 

4) Kosteneffectiviteit: Welke doeltreffendheid en efficiëntie vloeien voort uit het gevoerde HR-beleid 

als het gaat om loonkosten, arbeidsvoorwaarden, verloop, ziekteverzuim, stakingen enzovoort? 

Op lange termijn zouden deze vier aspecten uiteindelijk moeten leiden tot  

- een beter individueel welbevinden,  

- tot een hogere effectiviteit van de organisatie en  

- tot maatschappelijk welzijn.  

Een kleine kanttekening bij dit model is dat het toch ook wel een prescriptief karakter heeft. Het 

beschrijft immers vooral gewenste effecten en resultaten. 

1.5.3 ‘Europees’ contextueel model van HRM  
In algemene zin kunnen we een samenvatting geven van enkele gemeenschappelijke aspecten van de 

al besproken HR-modellen (Harvard, New York en Michigan) die in de Verenigde Staten geformuleerd 

werden.  
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= DOOR grote nadruk op strategische integratie: modellen meer nadruk op implementatie van 

strategie dan formuleren van goede strategie → men gaat ervan uit dat HRM slechts belangrijk wordt 

zodra de ondernemingsstrategie is geformuleerd.  

= Meeste benaderingen erkennen dat HRM en strategie van elkaar kunnen leren → MAAR strategische 

aspecten blijven bijna onveranderd in implementatieproces. WANT mensen kunnen zich vlugger 

aanpassen dan ondernemingsstrategieën → match mens en strategie in 1 richting bekeken van 

organisatiestrategie naar HRM activiteiten die specifieke gedragingen uitlokken bij medewerkers die 

uiteindelijk resulteren in verhoogde organisatieprestaties.  

De Amerikaanse modellen benadrukken ook de dominantie van het perspectief van de organisatie. 

In Europese (internationale) modellen en praktijken wordt meer rekening gehouden met 

omgevingsfactoren en wordt minder causaal geredeneerd. Europese modellen integreren dan ook 

kenmerken zoals cultuur en wetgeving, eigendomsstructuur, vakbonden en overlegsystemen in het 

HRM-concept. 

De bovenstaande kritiek op de Amerikaanse modellen werd ook geformuleerd door Hendry en 

Pettigrew (1990). Hun meest fundamentele kritiek was tweevoudig: 

• Strategie mag je niet zien als een vaststaand gegeven op basis waarvan HRM gemakkelijk kan 

worden gekneed. Het is goed mogelijk dat veranderingen in structuur, cultuur of andere domeinen 

van HRM de strategische verandering voorafgaan en daardoor bepalen hoe de organisatie over 

strategie denkt. 

• Veranderingen in strategie en HRM gebeuren op lange termijn. Het veranderingsproces op zich is 

dus minstens even interessant als de inhoud van de verandering. HRM-systemen moeten niet 

ontworpen worden op een te rationele manier als duidelijk blijkt dat de processen die zulke 

systemen beïnvloeden allesbehalve rationeel zijn. 

Hendry en Pettigrew (1990) verdedigen zelf een contextueel model van HRM, dat soms – naar 

analogie van het Michigan- en het Harvardmodel – wordt aangeduid als het model van de Warwick 

Business School.  

➔ Zij bestudeerden meer dan twintig belangrijke organisaties.  

➔ Met hun uitgebreide onderzoek wilden ze het verband nagaan tussen strategische 

veranderingen en transformaties in de wijze waarop leiding wordt gegeven (Hendry & 

Pettigrew, 1986, 1990).  

Visie HRM: activiteiten HRM mogen niet onder 1 noemer gevangen worden → organisaties 

verschillende paden om zelfde eindresultaat te bereiken → mechanistisch model waarbij HR-beleid 

en -instrumenten afgestemd worden op ondernemingsstrategie, doet tekort een complexe manier 

relatie strategie en HRM.  

Hendry & Pettigrew (1986) onderscheiden verschillende factoren die deze complexe relatie kunnen 

beïnvloeden: 

• Zo zijn er een aantal externe factoren uit de omgeving die dit afstemmingsproces beïnvloeden: 

zijn socio-economische, technische, politiek-juridische en competitieve factoren enerzijds en 

krachten in de externe omgeving anderzijds, via controlemechanismen, zoals 

organisatiestructuur, kunnen we de factoren uit de externe context concreter bepalen.  



• Daarnaast zijn er een aantal factoren uit de interne context van de organisatie: zoals de 

organisatiecultuur, de structuur, politiek en leiderschap, taaktechnologie, 

ondernemingsresultaten en de geschiedenis van de organisatie.  

• Ten slotte is er nog de HRM-context zelf, waarbij de rol, definitie, organisatie en specifieke HR-

resultaten een soms onontwarbaar kluwen vormen.  

Op hun beurt worden deze factoren dan nog beïnvloed door de inhoud van de 

ondernemingsstrategie en de HRM-inhoud.  

 De uitkomst van al die verschillende beïnvloedende factoren is dat we niet zomaar kunnen 

spreken over ‘matching’ en ‘afstemming’ van het HR-beleid op de ondernemingsstrategie.  

Hendry & Pettigrew (1990) stappen af van chronologisch en causaal redeneren. Volgens hen kan een 

verandering in ondernemingsstrategie immers worden voorafgegaan door een verandering in 

omgevingsfactoren of in het HR-beleid. Elk van die factoren kan op zijn beurt de andere elementen uit 

het model beïnvloeden. 

Zo blijkt uit hun talrijke gevalstudies dat structurele veranderingen vaak een noodzakelijke voorloper 

zijn van strategische verandering, doordat de machtsbasis van bepaalde belanghebbenden die de 

bestaande of huidige strategieën ondersteunen, afgezwakt of weggeveegd wordt.  

= Veranderingen in de onderneming – door overnames, fusies, een drastische vernieuwing van het 

directieteam, het binnenhalen van nieuwe technologieën, nieuwe productvereisten, een veranderde 

arbeidsmarkt of een veranderende vraag bij klanten – zijn vaak de eerste aanleiding tot het ontstaan 

van nieuwe of veranderde HRM-activiteiten.  

 Dus nog voor er een nieuwe ondernemingsstrategie geformuleerd en geïmplementeerd is, 

worden er al een aantal veranderingen in HRM-activiteiten vastgesteld.  

Het patroon van HRM wordt vervolgens meer openlijk als ‘strategisch’ erkend op het moment dat de 

organisatie:  

(1) de verhoogde complexiteit van de omgeving erkent  

(2) het belang van het menselijke potentieel inziet 

(3)de HRM-activiteiten herstructureert en herbenoemt door terug te kijken naar de eerste 

     veranderingen en de patronen die daarbij optraden. 

In die zin kan HRM op iets langere termijn bijdragen tot het creëren van een nieuwe strategie en het 

initiëren van verandering. Daardoor wordt het managen van structurele en culturele verandering, als 

noodzakelijke voorloper van het realiseren van strategie, een cruciale HRM-activiteit. HRM wordt 

daarbij dus niet langer benaderd als een enkelvoudige eenrichtingsactiviteit. Organisaties kunnen 

verschillende wegen volgen om hetzelfde eindresultaat te bereiken. 

 

Ook deze auteurs hebben hun inzichten visueel voorgesteld in een ‘contextueel’ HRM-model (zie 

figuur 1.7).  

• We treffen er verschillende elementen aan uit het Harvardmodel: de vier beleidsdomeinen en de 

externe en interne context.  
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• Daarnaast vestigen ze de aandacht op de unieke rol van de HRM-functie in termen van 

verantwoordelijkheden, haar waargenomen competentie over een reeks van activiteiten en de 

wijze waarop de functie is georganiseerd. 

 

1.6 Het toenemende belang van meten: HR Analytics    
Als HRM-managers willen meebeslissen op het hoogste niveau in de organisatie, moeten zij: 

(1) de bijdrage van HRM aan de verschillende andere strategische partners, zoals marketing, 

financiën, productie, logistiek en research & development duidelijk kunnen maken; en  

(2) moeten zij dat doen in de taal die de onderneming spreekt, namelijk in kwantitatieve 

termen. 

Investeringen in mensen worden dan vooral gemeten om na te gaan hoeveel ze de organisatie 

opbrengen = Return on investment (ROI) van HR-processen.  

• Het motto is: HRM moet de ‘intangibles’ (de immateriële ontastbare aspecten) meetbaar én 

bestuurbaar maken en aantonen dat die aspecten een hefboom vormen voor de harde 

businessresultaten. 

De tendens om naar de eigen bedrijfsprestaties te kijken, werd gelanceerd door Kaplan en Norton 

(1992). Zij introduceerden de balanced scorecard (strategie-kaart) 

= een strategische methode om bedrijfsprestaties te meten, die rekening houdt met immateriële 

activa.  

Kaplan en Norton (1996) argumenteerden met succes dat de waardering en de resultaten van 

ondernemingen met meer (en ook moeilijker meetbare factoren) rekening moeten houden dan 

alleen maar louter financiële en boekhoudkundige factoren.  

➔ De term balanced (‘uitgebalanceerd’) verklapt al dat die benadering aandacht besteedt 

aan tastbare én niet-tastbare aspecten, en aan financiële en niet-financiële maten.  

 



➔ De meetpunten, worden onder vier secties gerangschikt:  

▪ financieel perspectief,  

▪ klantenperspectief,  

▪ intern businessperspectief en  

▪ innovatief en leerperspectief.  

(In bijlage 1.11 geven we een voorbeeld van zo’n balanced scorecard.) 

Ondanks de voordelen merkten organisaties al snel dat de balanced scorecard ook zwakten had.  

• Een probleem was dat ze niet geschikt was om personeel gebonden factoren te meten. → 

bezorgde HR-managers nogal wat problemen: de gemeenschappelijke taal waarin alle 

bedrijfsprocessen werden gemeten, was niet geschikt voor het meten van HRM-activiteiten. 

 Daarom werden instrumenten zoals de HR-scorecard ontwikkeld (Becker e.a., 2001; Fitz-Enz 

& Davison, 2002; Phillips, 1997). 

Bij een HR-scorecard is de kernvraag 

= hoe HR ervoor kan zorgen dat het bedrijf over het personeel en de personeelssystemen beschikt om 

de bedrijfsstrategie te verwezenlijken.  

= op transparante en consistente manier brengen van complexe interacties tussen klanten, 

medewerkers en technologie-en productiefactoren om bedrijfsstrategie te realiseren.  

HR-impact aanduiden: specifieke terminologie.  

In figuur 1.8 geven we de verschillende componenten van zo’n HR-scorecard schematisch weer. 

1) eerste term is HR deliverables.  

Dat begrip refereert aan een geheel van HR-resultaten dat direct verband houdt met de 

bedrijfsstrategie en dat ertoe bijdraagt om die strategie te realiseren. Voor een hotelketen kan dat 

bijvoorbeeld zijn: meer winst boeken door het verder uitbouwen van trouwe en tevreden klanten via 

investeringen in breed inzetbaar en klantvriendelijk personeel. 

Er zijn twee soorten HR deliverables:  
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− 1.1) Het eerste type zijn de HR performancedrivers:  Dat zijn cruciale personeelsgerelateerde 

vaardigheden en bekwaamheden (in dit voorbeeld de brede inzetbaarheid en 

klantvriendelijkheid van het hotelpersoneel).  

− 1.2) Het tweede type betreft de HR enablers: Die laatste modereren (versterken en/of 

verminderen) het effect van de HR performancedrivers. Dat betreft HRM-praktijken die 

onlosmakelijk verbonden zijn met het succes van het bedrijf.  

Een voorbeeld ter ondersteuning van een brede inzetbaarheid van hotelpersoneel is een 

beloningssysteem waarbij het salaris wordt bepaald door de breedte van de vaardigheden die iemand 

bezit (de zogenoemde skillbased pay) of een trainingsysteem waarbij het hotelpersoneel elkaars 

vaardigheden leert (de zogenoemde crosstraining). Een ander voorbeeld is een cultuur van continu 

leren bij het hotelpersoneel. 

 

2) De laatste term is het zogenoemde HR doables.  

In tegenstelling tot HR deliverables verwijst dat begrip naar HR-aspecten die eenvoudig te meten zijn, 

maar die niet bijdragen tot het bereiken van de strategie.  

Voorbeelden zijn het aantal uren gevolgde training, het percentage mensen dat een ontwikkelingsplan 

opstelt of de duur van een rekruteringscyclus. HR doables worden ook wel efficiëntiematen genoemd. 

Voor elk van die componenten worden HR-maten (25 maten is het maximum) ontwikkeld. Bij een HR-

scorecard moet de klemtoon liggen op effectiviteit/impactmaten (de performancedrivers) en niet op 

efficiëntiematen (de HR doables). 

Bijdrage van HR: sinecure 

→ welke maten moeten gebruikt worden? & Wanneer worden de effecten gemeten?  

HR-metrics 

= veeleer descriptieve kwantitatieve HR-maten.  

= cijfermatig beeld over de toestand in het verleden 

 Ex: rapportage over het absenteïsme of engagement binnen een bedrijf 

HR-analytics 

= veeleer voorspellende maten met een sterke link naar organisatieprestaties 

= HR-metrics worden in verband gebracht met businessmetrics(klantentevredenheid of financiële 

prestaties), om zo als basis te dienen voor optimalisaties 

 

 



1.7 kritische beschouwingen  
Guest (1990) kritiek: HRM-beweging parallel met American Dream: VS = land van onbeperkte 

mogelijkheden: door hard werken + voortdurende inspanning = succesvol. Founding fathers en 

transformationele leiders hoofdrol.  

➔ Met zachte HR-model: AM droom : HRM legenden die erop gericht waren ideaal te 

versterken = veranderd in mythen die negatieve kanten werkelijkheid verbergen 

(tegelijkertijd fabrieken gesloten = geminimaliseerd als voorbijgaand en vervelende 

bijkomstigheid te wijten aan individuele fouten.   

‘Like the myths of the cowboy and the wild west which served to obscure the reality of the massacre 

of the Indians, so HRM can serve to obscure the assault on the union movement in the USA.’ (Guest, 

1990, p. 393) 

 Kortom, de optimistische visie op HRM staat vaak in schril contrast met de stijgende 

werkloosheid en de hoge faalniveaus van ondernemingen.  

Of zoals Guest stelt:  

‘HRM is an optimistic but ambiguous concept, it is all hype and hope.’ 

 Bovendien worden die faalniveaus ook vaak verbloemd omschreven met termen als 

‘downsizing’, ‘rightsizing’, ‘de-hiring’, ‘decruiting’, ‘headcount reduction’, ‘letting-go’, ‘payroll 

adjustment’ of ‘rebalancing’ (Verburg & Den Hartog, 2008).  

 Daarom wordt soms gezegd dat HRM ook staat voor ‘Human Reduction Management’.  

Hoewel deze kritische beschouwingen al twintig jaar geleden werden geuit, zijn ze nog steeds actueel, 

zoals dit citaat van Lawler (2008, p. XV) illustreert: 

‘I am fed up with being told it, and I am not going to listen anymore! This outburst captures my reaction 

to hearing executives say how important their employees are. Sounds good but in many organizations 

there’s an enormous gap between the rhetoric and the reality.’ 

Anderen (bijvoorbeeld Legge, 1995) bekritiseren HRM-auteurs omdat ze schrijven vanuit een causaal 

perspectief, waarbij ze de omringende wereld proberen te verklaren en voorspellen door 

wetmatigheden en oorzaak-gevolgrelaties bloot te leggen.  

− Het Michiganmodel wordt bijvoorbeeld voorgesteld als een causaal model, waarbij de 

afhankelijke variabele, namelijk ‘performance’, het ‘resultaat’ is van strategieën en 

activiteiten op het gebied van werving, ontwikkeling en beloning.  

− Het Harvardmodel of de territoriumkaart van HRM wordt bijvoorbeeld ook beschreven als ‘a 

broad causal mapping of the determinants and consequences of HRM policies’ (Beer & 

Spector, 1985).  

Causale assumpties <-> woordgebruik binnen HRM: analyse HRM-artikelen: opvallend veel metaforen 

en spreekwoorden (vb. nieuwe kleren van de keizer, wolf in schaapskleren…) 

 = verhullen van de werkelijkheid die niet zo nieuw is.  

Ook tegenstellingen: oud vs. Nieuw, impasse vs. Perspectief… 



→ HRM benaderd als ‘product’ dat moet worden verkocht: redeneren in termen van verdedigers, 

verkondigers, dwarsliggers, afvalliggen…  

Alsof HRM ~overtuiging.  

 Kortom, dit metaforische woordgebruik strookt niet met de causale assumpties. 

 

• Andere partijen in organisatie: kritische kanttekeningen rol HR.  

o HR-mensen: verwijt: teveel richten op eigen rol en activiteiten in zoektocht om 

meerwaarde t.o.v. business te bewijzen 

o Society for Human Resources Management SHRM: teaching note: pamflet geformuleerde 

kritiek bespreekbaar te maken + inspelen.  

 

Hammond vat de frustratie van businessleaders kernachtig samen in vier kritieken:  

(1) HR streeft naar efficiëntie in plaats van naar de creatie van toegevoegde waarde voor de 

organisatie 

(2) HR werkt niet echt ten dienste van het personeel 

(3) de top begrijpt niet wat HR zegt, en vice versa 

(4) (de laatste kritiek laten we onvertaald) ‘HR people aren’t the sharpest tacks in the box.’ 

1.8 wetenschappelijk bewijsmateriaal  
In het begin van personeelsmanagement 2 algemene tendensen 

1) Praktijk gedreven 

2) Geen eigen theoretisch kader 

De verwante disciplines (arbeidspsychologie, organisatiepsychologie…) kenden wel economische bloei 

waardoor deze disciplines domineerden.  

Het HRM domein was gefragmenteerd: men keek vooral naar afzonderlijke aspecten  

- Rekruting  

- Selectie 

- Beloning  

- … 

➔ Aanzienlijke kennis rond afzonderlijke processen  

Nu kijkt men meer naar het volledige plaatje, een bredere visie: strategisch HRM 

= hoe verschillende HRM-activiteiten kunnen worden geïntegreerd en hoe HRM bijdraagt aan de 

korte- en langetermijneffectiviteit van de organisatie.  

Mark Huselid 



= pioniers die de invloed van HRM-systemen op de effectiviteit van de organisatie 

bestudeerde  

= verschillende HRM-praktijken kunnen de organisatie een significant competitief voordeel 

opleveren  

Enkele anders studies:  

- Functieverrijking en realistic job preview leiden tot minder verloop in organisatie 

- Effectief vakbondsbeleid, uitgebreide rekruteringsinspanningen, trainingsprogramma’s 

leiden tot hogere productiviteit. 

- Prestatiebeloning en trainingsprogramma’s leiden tot betere financiële resultaten. 

Huselid’s kritiek op bovenstaande studies: (tweevoudig)   

1. Richting effecten niet nagegaan: bedrijf succesvol door HRM inspanningen of is dat het 

gevolg van succesvol bedrijf?  

2. Onderzoeken: telkens slechts 1 HRM praktijk bekeken: beter meerdere samen bekijken 

HRM praktijken houden met elkaar verband en versterken elkaar  

➔ Huselid: zelf studie met meerdere HRM praktijken: resultaten tonen richting aan: HRM 

praktijken leiden tot minder personeelsverloop, grotere productiviteit en financieel. → 

nut van investeren in HRM  

MAAR 

o Toch werd in deze studie geen bewijs geleverd voor resultaten van interne fit 

(afstemmen van praktijken op elkaar) en externe fit (HRM praktijken sluiten nauw 

aan bij bedrijfsstrategie)  

 

◼ Nieuwe studie van Huselid: onderscheid tussen 2 soorten HRM activiteiten: 

Technische HRM activiteiten 

o Traditionele HRM activiteiten 

o Hoge mate van standaardisatie  

o Rekrutering, selectie, training 

o Ruime toepasbaar 

Strategische HRM activiteiten 

o Recente innovaties  

o Activiteiten waardoor bedrijf doelstellingen kunnen bereiken 

o Verfijnde toepassingen (flexibele organisatievormen, op teamwerk gebaseerde 

taakontwerpen, programma’s gericht op kwaliteitsverbetering, empowerment 

van de werknemers, strategische beloningssystemen, monitoring- en 

ontwikkelingsplanning voor managers, flexibele planningsprogramma’s) 



o Niet op ruime schaal toepasbaar  

o Weinig richtlijnen, werkwijzen en criteria  

o Strategische beloningsystemen, teamwerk bevorderende programma’s…  

 

Resultaten onderzoek:  

o Relatie tussen strategisch HR praktijken en  

▪ Productiviteit 

▪ Cashflow 

▪ Marktwaarde  

o GEEN relatie tussen technische HR activiteiten en ondernemingsprestaties 

▪ Aangezien deze praktijken zo breed toepasbaar zijn en vele bedrijven de 

kneepjes al kennen is het moeilijk om via technische HR activiteiten nog 

competitief voordeel te halen.  

o Bedrijven staan veel verder met technische HRM-activiteiten en niet met 

strategische HRM-activiteiten  

- Kritieken op Huselid:  

o Gebruikte een beperkt aantal vragen 

o Slechts 1 persoon gecontacteerd om info ter verzamelen 

INTUSSNENTIJD:  

Meta-analyse: bevestigde het significante verband tussen HRM-activiteite en betere bedrijfsprestaties 

 Toename van een standaarddeviatie in strategische HRM-activiteiten is geassocieerd met een 

toename van de winstgevendheid met 126 percent.  

o Toonde niet aan dat investeringen in HRM causaal leiden tot meer ROI  

INTUSSENTIJD 

Overzichtsstudie van zowel crosssectionele als longitudinale studies: effect in beide richtingen 

= inderdaad een causaal verband & een minder sterk omgekeerd verband  

o Hoe beïnvloeden HRM-praktijken nu precies de organisatieresultaten? ‘black box’  

INTUSSENTIJD 

Studies tonen aan dat HRM een kernmechanisme is om medewerkers te sturen naar voor de 

organisatie en omgeving gewenste gedragingen, wat dan leidt tot betere organisatieprestaties  

! wel cruciaal dat de op elkaar afgestemde HRM-activiteiten positief gepercipieerd worden !  

 Verschil: menselijk kapitaal (voortvloeit uit jarenlange HRM-inspanningen : ‘emergent 

proces’) en menselijk potentieel (aangeworven in de organisatie)  



 Medewerkers hebben een niet te imiteren competitief voordeel!  

ANDERE STUDIES:  

Belang van lijnmanagers in de implementatie van HRM-activiteiten ; hoe meer kennis van HRM en 

‘reilen en zeilen’ van de organisatie des te vlotter en effectiever de implementatie  

Gedetailleerd meten leidt tot betere prestaties: 

“What gets measured gets managed and what gets managed gets accomplished”  

Welke kwantitatieve HR-maten de organisatie het best kan verzamelen:  

o Efficiëntie: meest gebruikt, zie Doables, maar hebben niet altijd een significant 

verband met de strategische rol van HR 

o Effectiviteit 

o Impact  

1.9 Trends 

1.9.1 Evidence-based HRM  
= je leidt principes af uit het beste beschikbare wetenschappelijke onderzoek in een specifiek domein, 

waarna je die principes toepast in de praktijk  

! managers bleken in de realiteit meestal eerder te vertrouwen op hun eigen ervaring, dogma’s, 

gewoonten, intuïtie, hypes en ideologieën  

“we are all entitled to our own opinions but not to our own facts” 

➔ Als er nog geen bewijsmateriaal beschikbaar is, kunnen organisaties zelf casestudy’s en 

veldexperimenten opzettten om systematisch de effecten van een specifieke HR-

techniek na te gaan  

= onderzoekscultuur! Waarbij innovatie wordt aangemoedigd  

Center for Evidence-Based Management:  

Ontwikkeling en promotie van evidence-based management via onder meer didactische tools en 

toegang tot systematic reviews of meta-analyses  

1.9.2 Big Date en e-HRM  
IT-gebaseerde toepassingen waarmee het personeelsmanagement gegevens, databestanden en 

kennis over de medewerkers op een systematische manier kan opslaan, bewaren en weergeven 

Ex: PeopleSoft, SAP  

= Human Resource Management Systems (HRMS) 

= Human Resource Information Systems (HRIS) 

= e-HRM  

1 . Lijnmanagement beter in staat stellen tot het nemen van verantwoordelijkheid voor HRM → 

eenvoudig toegankelijke personeelsinformatie voor lijnmanagement  



2. Reductie van de administratieve werkbelasting van HR afdeling 

3. organisatie kan slechts diepgaand kennis en begrip van de human resources van een organisatie 

krijgen als de organisatie toegang heeft tot alle vormen van informatie en als die informatie ook kan 

worden aangewend om strategische beslissingen te nemen 

!! alle gegevens en informatie bijhouden heeft slechts nut als de informatie ook effectief gebruikt 

wordt om beslissingen te onderbouwen 

!! inbreuken op de privacy  

1.9.3 HR-outsourcing  
= HR activiteiten uitbesteden aan externe bedrijven 

1. Outtasking (outsourcen van 1 taak) 

2. Cosourcing (zowel interne HR activiteit als Extern bureau werken samen)  

3. Business proces outsourcing (volledige bedrijf outsourcen).  

1.9.4 talentmanagement  
1. alles draait rond talent  

= kenmerken van individuen die rechtstreeks impact hebben op de strategie van de organisatie en 

waarop individuen substantieel van elkaar verschillen  

 

2. identificatie van cruciale posities en cruciale werknemers (high potentials en high performers)  

= o.b.v. strategische waarde worden werknemers ingedeeld in drie segmenten:  

A-players 

= werknemers met kenmerken die rechtstreeks van strategisch belang zijn en waarop vele 

werknemers substantieel van elkaar verschillen 

B-players 

= werknemers met kenmerken die slechts onrechtstreeks/ondersteunend van belang zijn om de 

strategie te realiseren en waarop vele werknemers niet substantieel van elkaar verschillen 

C-players 

= werknemers met kenmerken die van weinig strategisch belang zijn  

 

3. meer middelen investeren in medewerkers waarvan ze een strategisch rendement verwachten 

KORT SAMENGEVAT:  

- Systematische identificatie van kernmposities in de organisatie die rechtstreeks bijdragen 

tot het concurrentievoordeel van de organisatie 

- De ontwikkeling van een talentenpool van werknemers met veel potentieel en 

uitstekende prestaties om deze kernposities in te vullen 



- De ontwikkeling van e gedifferentieerd HR-architectuur om dit alles te realiseren 

1.9.5 Duurzaam HRM  
= sustainable HRM 

= pleidooi om de mens meer centraal te stellen  

= proactief een mensbeleid uitbouwen met nadruk op de positieve zaken op het werk in plaats van de 

negatieve aspecten  

Ex. Het Nieuwe Werken; dat aan personeelsleden de kans biedt om flexibel tijd- en plaatsonafhankelijk 

te werken en de eigen functie zelf vorm te even (jobcrafting)  

Ex. Sterker accent op informeel leren en netwerkleren en de grotere verantwoordelijkheid van 

personeelsleden bij het zelf plannen en op hun maat uitbouwen van hun loopbaan 

Ex. Een groter ecologisch bewustzijn van organisaties  

Ex. Acties vanuit de onderneming voor de brede gemeenschap (corporate social performance)  

 

  



H2: Job -en ompetentiemodelling 

2.1 Inleiding 
→ Vroeger: functiestudie en functieanalyse (jobanalysis) = om activiteiten en taken in kaart te 

brengen. 

→ Nu: werk in organisaties = meer dynamischer  minder vaste omlijning: dus work analysis: zowel 

traditionele functiestudietechnieken als competentiemodelling.  

→ Het Nieuwe Werken  

= medewerkers krijgen meer zeggenschap over hoe, wanneer en waar ze hun taken concreet invullen. 

In dit geval primeren de resultaten en het behalen van overeengekomen objectieven.  

Industriële maatschappij Kennisintensieve maatschappij 

Juncties Rollen en processen  

Stabiliteit Adaptability, agility, learning ability 

Arbeid, kapitaal en grondstoffen Kennis en diensten 

Individu Teams en netwerken 

Activiteiten en taken Resultaatsgebieden 

Hiërarchische structuren Platte structuren 

Nationaal Globaal 

Gestructureerde organisaties Projectmatige/virtuele organisaties  

 

→ Minder job analysis, meer work analysis  

= omvat traditionele functiestudietechnieken EN competentiemodeling  

2.2 Bouwstenen 
Nu volgen de vier bouwstenen die onderliggend zijn aan elke techniek van work-analysis. 

1. discriptoren 

2. informatiebronnen 

3. informatieverzamelingsmethodes 

4. analyse-eenheden  

2.2.1  Descriptoren 
→ Inhoudelijke rubrieken waarmee we iemands werk beschrijven en analyseren noemen we 

descriptoren.  

→Die kunnen we indelen in 3 grote groepen: 

1. Taken en verantwoordelijkheden 

2. Psychologische vereisten 

3. Contextuele aspecten 

 

 



Volgende descriptoren vallen binnen deze categorieën:  

- taken 

- kennis, vaardigheden, attitudes, persoonlijkheidstrekken (‘competenties’) 

- verantwoordelijkheden 

- bijdrage functie/taken aan de organisatiestrategie 

- plaats in organogram 

- vereiste diploma’s en opleidingen 

- machines, gereedschap, hulpmiddelen, technologie 

- omgevingsfactoren(vb. Lawaai, koude) 

- afgeleverde producten en diensten 

- prestattie- en kwaliteitsstandaarden 

- verwachte toekomstige veranderingen 

2.2.2  Informatiebronnen 
→ Informatie over werkdescriptoren kunnen we het best verkrijgen via ‘subject matter experts’ 

(SME’s). SME’s zijn: 

→ Personen die al lange tijd concrete ervaring met de functie hebben, zoadat ze vertrouwd zijn met 

de ins en outs van de functie  

- Functiehouders 

• Moet op zijn minst 6 maanden de job uitoefenen 

• Geloofwaardig, al kunnen ze soms informatie verdraaien (‘misschien heeft dit invloed op 

mijn salaris’) 

• Kunnen soms activiteiten moeilijk verbaliseren (“het is zo logisch!”) 

• Ze zijn niet altijd gemotiveerd: kost tijd  

→ Oplossingen:  

1. steun van management krijgen voor funcitestudieproject 

2. doel bevraging duidelijk meedelen 

3. functiehouders korte training geven 

4. alleen bereidwilligen inschakelen 

5. geen functiehouders gebruiken wanneer hun antwoorden later worden gebruikt om hun 

salaris te bepalen  

 

 



- Leidinggevenden 

• Direct leidinggevende zijn een uitstekende bron omdat zij aan de functiehouders vertellen 

wat ze moeten doen en hen daarop beoordelen 

• Goed in vergelijkende oordelen  

Problemen:  

• Hebben vaak weinig tijd, zeker als topmanagement geen signaal geeft dat deelname aan 

de bevraging belangrijk is 

• Zeggen vaak ‘hoe het zou moeten gebeuren’ ipv ‘hoe het echt gebeurt’ 

 

- Hr-specialist/HR-consultant 

• Kan intern zijn of extern(ingehuurd) 

Voordelen:  

• Kent de voor-en nadelen van diverse analysetechnieken 

• In staat om alle functies op dezelfde betrouwbare manier in kaart te brengen en te 

beoordelen (soms moet hij/zij alle functies in een bedrijf/organisatie in kaart brengen) 

• Neutrale partij 

Nadelen:  

• Heel duur, vooral een externe omdat die nog vertrouwd moet geraken met de specificiteit 

en diversiteit van de functies in de organisatie) 

 

- Technische experts 

• Als het gaat over complexe technische functies 

• Communiceren via virtuele netwerken met elkaar 

 

- Klanten 

• Interne klanten (werknemers van andere units binnen een organisatie) -> werknemers 

van een specifiek team bevragen over de belangrijke taken van andere teams 

• Externe klanten soms bevragen omdat klantgerichtheid een belangrijke maatstaf is 

 

 

 

 



- Wetenschappelijk onderzoek 

• Interbeoordelaarsbetrouwbaarheid het hoogst bij specialisten (rond .90). Het daalt bij 

ongetrainde personen, zoals functiehouders en leidinggevenden. De correlatie tussen 

functiehouders en leidinggevenden op gebied van taken is zelfs aan de lage kant. Het stijgt 

als ze moeten oordelen over grotere entiteiten zoals taakclusters  

• Werknemers met hogere cognitieve vaardigheden,  

- betere prestatieniveaus en  

- meer werkervaring  

→ zijn betere beoordelaars, bij functiestudies 

• Hoe meer informatie, hoe hoger de kwaliteit van de beoordeling 

Deze studies beschrijven de betrouwbaarheid. Men kan ook de validiteit van de verkregen informatie 

nagaan vb. Correleren van de tijd die men besteedt aan een taak en de tijd die men beweert te 

besteden aan een taak. Dit verschilt nogal.  

→we kunnen best verschillende informatiebronnen gebruiken. 

2.2.3  Methodes van informatieverzameling 
- Observatie 

• Gewoon observeren 

• Video-en audiotapes 

• Vragen wat een persoon op dat moment doet 

• Participerende observatie: zelf uitvoeren om taken/functies beter te begrijpen 

- Interview 

• kwalitatief 

• Gestructureerd: vragen over taken en vereiste eigenschappen 

• Minder gestructureerd: vragen functie te beschrijven in termen van wat hij doet, hoe hij 

het doet, met welk doel en met welke materialen/middelen 

• Individuele interviews zijn duur/tijdsintensief, daarom misschien kiezen voor 

groepsinterviews(functiehouders, leidinggevenden, technische experts  technical 

conferences)  

- Vragenlijst 

• Kwantitatief 

• Snel en voor grote groepen 

• Kan geografisch wijd gaan 

• Gestructureerd (groot aantal taken beoordelen op kenmerken zoals bestede tijd, belang, 

frequentie,..) 



 

- Logboek of dagboek 

• Wordt niet vaak gebruikt 

• Wanneer het werk moeilijk te observeren is 

• Aantekeningen (bv via apps) op regelmatige tijdstippen 

• Meestal houdt een personeelslid een dagboek bij gedurende 2-3 weken  

 

- Computers 

• Computers en computersimulaties zullen in de toekomst aan belang winnen om 

werkprocessen in kaart te brengen 

 

- Bestaand materiaal 

• Materiaal dat al aanwezig is in het bedrijf vb. Bestaande functiebeschrijvingen, 

instructieboeken, rapporten van ongevallen, schema’s, organogrammen, handboeken 

over bepaalde beroepen, trainingsmappen en prestatiebeoordelingen  

Conclusie: elke methode heeft zijn voor – en nadelen. Ideaal als we verschillende methodes kunnen 

gebruiken. 

Methode Voordelen  Nadelen  

Observatie - We zien wat iemand doet in 
tegenstelling tot wat hij zet te doen 
 

- Geschikt voor observeerbare 
psychomotorische taken, vooral 
wanneer personen het werk of de 
taken niet goed kunnen beschrijven 
 

- Observatie biedt 
aanknopingspunten voor interview 

- We kunnen alleen waarneembare 
gedragingen vaststellen.  
 

- Niet geschikt voor functies met veel 
mentale processen 

 
- Aanwezigheid van observator kan 

de activiteiten beïnvloeden, 
waardoor de verkregen informatie 
niet representatief is. 

- Vereist getrainde observator met 
kennis van vakjargon  

Interview - Individuen zijn snel bereid zich te 
laten interviewen 
 

- Vooral geschikt voor functies met 
veel mentale processen 

 
- Levert kwalitatieve informatie op 
 

- Tijdrovend, en dus duur 
 

- Soms weinig standaardisatie 
 

- Sociaal wenselijk: werknemers 
kunnen hun taken opblazen  

Vragenlijst - We kunnen een groot aantal 
werknemers bereiken 
 

- Een vragenlijst opstellen is duur 
(vragen ontwikkelen, instructies 
schrijvne, uittesten) 
 



- Vergt relatief weinig tijd van de 
werknemers 
 

- Levert kwantitatieve informatie op 

- Medewerking bij invullen vereist 
(lage respons is mogelijk) 
 

- Ook hier gevaar van sociale 
wenselijkheid 
  

Logboek - Goedkoop en gemakkelijk te 
realiseren 

- Vergt weinig voorbereiding 

- Als het nieuwe eraf is, wordt het een 
sleur 
 

- Onvolledig/retrospectief invullen 
 

Bestaand materiaal - Materiaal is voorhanden 
 

- Interessant als extra informatie bij 
andere methodes, want tamelijk 
‘objectief’  
 

- Statisch (bestaande en vorige 
situatie worden enkel bevestigd)  

 

2.2.4  Analyse-eenheden 
We kunnen werk op 5 niveaus analyseren gaande van holistisch tot zeer specifiek. We beschrijven ze 

hier in die volgorde: 

1. Functie: heel globaal, richt zich op alle taken en opdrachten vb. De functie van secretaresse 

2. Opdrachten: analyse van de hoofdverantwoordelijkheden. Voor een secretaresse vb. E-mails 

verwerken, brieven en rapporten typen,.. 

3. Taken: elke opdracht kan onderverdeeld worden in taken vb. E-mails verwerken kan 

onderverdeeld worden in ‘post sorteren’, ‘post openen’ en ‘e-mails beantwoorden’ 

4. Elementen: er wordt geanalyseerd hoe men een bepaalde werkmethode kan toepassen om 

het gewenste resultaat te bekomen vb. De taak ‘de post verdelen over de verschillende vakjes’ 

kan men opdelen in 2 elementen: 1) de post op datum sorteren en 2) in bakjes leggen 

5. Bewegingen: welke bewegingen een personeelslid moet verrichten bij het uitvoeren van de 

taken 

2.2.5  Conclusie 
4 grote foutenbronnen: 

1. Sociale vergelijkingsprocessen  

vb. Bij groepsinterviews is er groepsdruk als een consensus vereist is. In groep is er ook lagere 

motivatie om zich in te spannen. 

2. Zelfpresentatieprocessen zoals impressie management en sociale wenselijkheid 

 

3. Informatieverwerkingsproblemen: overload aan informatie zorgt ervoor dat heuristieken (vb 

stereotypen) gebruikt worden of geen fijn onderscheidt meer kunt maken tussen diverse 

inhoudelijke werkaspecten of vereisten 



 

4. Externe factoren zoals (on)tevredenheid van de functiehouder 

→ om deze foutenbronnen te reduceren opteert men voor een combinatie van twee of meer opties 

binnen een bouwsteen 

→ Welke descriptoren we gaan gebruiken hangt af van onze doelstelling. Dit geldt ook voor het 

analyseniveau en van praktische overwegingen (tijd, kosten en beschikbare werknemers)  

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

analyse 
Technieken van functiestudie kunnen kwantitatief(metrisch) of kwalitatief(narratief) zijn.  

1ste dimensie:  

→ Kwantitatief is met beoordelingsschalen en kan statistisch verwerkt worden, zo kan men functies 

eenvoudig vergelijken. Bij kwalitatieve technieken kan men enkel global vergelijken. 

Voordeel: 

- functies eenvoudig met elkaar vergelijken  

→ Kwalitatief; functies kunnen dan slechts globaal met elkaar worden vergeleken  

 

2de dimensie: (type descriptoren)  

→ Work-oriented/taakgeoriënteerde technieken: accent op de beschrijving taken en activiteiten.  

= functiebeschrijving: de nauwkeurige vaststelling en de systematische, gedetailleerde 

beschrijving van de inhoud en omstandigheden van alle activiteiten in een functie. Dit is 

gemaakt in samenwerking met functiehouders en personen nauw in verband met de functie. 

= descriptief en legt het zwaartepunt op observeerbare en gedragsmatige activiteiten  

→ Worker-oriented/persoonsgeoriënteerd: analyse van brede menselijke gedragingen die 

verbonden zijn aan functieactiviteiten =  algemene functieaspecten beschrijven de persoon in temren 

van perceptuele, interpersoonlijke, mentale en fysieke activiteiten. 

= Functieanalyse: systematisch bepalen van alle eisen die een functie aan zijn beoefenaar stelt  

en de mate waarin die eisen gesteld worden 

• Steunt op functiebeschrijvingen 

• Gericht op menselijke kwaliteiten  

• Zowel kwalitatief(welke eisen?) als kwantitatief(in welke mate?)  



Een functieanalyse is deductief (er worden zaken uit afgeleid) en dat verhoogt de kans op 

vertekeningen (fig. p.79). 

2.3.1  Functional job analysis (FJA) 
Ontwikkeld door Sidney Fine en steunt op de premisse dat alle functies in meer of mindere mate 

betrekking hebben op data, people en things.  

→ gegevens(data): symbolen of abstracte entiteiten vb. Woorden, cijfers en ideeën. Hier zijn 

mentale resources nodig.  Activiteiten:  

vb. Synthetiseren, analyseren en vergelijken.  

→ mensen(people): bv. Klanten en collega’s. Hier zijn interpersoonlijke resources nodig. 

Activiteiten  

vb.  Onderhandelen, consulteren en mentoring.  

→ dingen(things): tastbare voorwerpen zoals computers, machines en cementzakken. Fysieke 

resources nodig. Activiteiten  

vb. Machines bedienen en aangeven. 

In elk van die drie domeinen onderscheid men nog verschillende niveaus. Dit levert een driedelig 

model op (fig. p.84).  

FJA: geen accent op resultaat MAAR op manier uitvoeren werk  taken en activiteiten: work-

oriented/taakgeoriënterd.  

Wel vragen naar resultaat van werk, enkel om taken in kaart te brengen.  

Een taakbeschrijving moet specifiek omschrijven:  

- Wie 

- Welke activiteit 

- Directe resultaat 

- Hulpmiddelen, materiaal…  

- Instructies.  

→ HR-specialist, HR-consultant of SME’s: beoordelingsschalen: in welke mate heeft 

taakbeschrijving betrekking op data, people and things? Van minst tot meest complex.  

+ beoordelen relatieve betrokkenheid op elk van die domeinen. (uitgedrukt in percentage)  



Vb: (p86)  gegevens(niveau 2: kopiëren; 50% betrokkenheid), mensen(niveau 2: informatie; 40% 

betrokkenheid), dingen(niveau 1a; 10%betrokkenheid).  

 

Voordelen: 

• FJA dient ook als uitgangspunt om persoonskenmerken te bepalen in andere HR-

toepassingen bv selectie 

• FJA heeft een uitgebreid, gestandaardiseerd en kwantitatief karakter 

Nadelen:  

• grondige training vereist en tijdsintensief 

• Wet. Onderzoek: Bevestiging voor de drie domeinen en de onderliggende 

constructen(niveaus). Geen evidentie voor de hiërarchie van de niveaus 

2.3.2  Taakvragenlijst (fig. p.88) 
→ Task inventory  

→ Bevat een groot aantal taken, nadruk op wat werknemer doet 

→ Taakgeoriënteerd, i.t.t. FJA gaat er minder aandacht uit naar hoe en waarom de functiehouder dit 

doet 

→ Taken worden verzameld door observatie, technische achtergrondmateriaal en interviews 

→ Zodra de taken zijn verzameld worden ze gegroepeerd in logische clusters van bij elkaar horende 

taken 

→ Hierna moeten een grote groep functiehouders (en hun leidinggevenden) elke taak uit de 

vragenlijst beoordelen op een aantal schalen: vb.: 

- Hoe belangrijk is de taak om uw functie uit te voeren? 

- Hoeveel tijd besteedt u om de taak uit te voeren? 

- Hoe frequent voert u de taak uit?  

- Hoe zwaar zijn de gevolgen als een taak niet goed wordt uitgevoerd? 

- Hoe moeilijk is het om de taak uit te voeren? 

- Hoelang durt het om de taak onder de knie te krijgen? 

• Onderzoeken welke taken het hoogst scoren 

• We selecteren de taken die bv. Gemiddeld hoger dan 4 scoren en een standaarddeviatie van 

hoogstens 1 hebben. A.h.v. deze taken bepalen we dan uiteindelijk de vereiste kennis, 

vaardigheden en attitudes. 

 

 

 



Voordeel:  

- kwantitatief 

Nadeel:  

- tijdsintensieve voorbereiding. –door de specificiteit van de taken moet voor elke functie een 

andere vragenlijst opgemaakt worden 

2.3.3  Job element method (JEM) 
Ontworpen door Ernest Primoff. Start niet met opsomming van taken en activiteiten. Focus ligt op het 

identificeren van kenmerken van zeer goede personeelsleden en is daarom worker-

oriented(persoonsgeoriënteerd). Kenmerken worden elementen genoemd(=/ elementen van analyse-

eenheden) die verwijzen naar kennis, vaardigheden, bekwaamheden, interesses en 

persoonlijkheidstrekken (tabel p.90). 

 

Men vraagt SME’s kenmerken te identificeren die zeer goede personeelsleden bezitten. Daarna 

moeten SME’s elk van deze kenmerken beoordelen op vier specifieke schalen: 

1. De mate waarin nog net aanvaardbaar presterende personeelsleden het kenmerk bezitten 

2. De mate waarin met het kenmerk zeer goede personeelsleden geïdentificeerd kunnen worden 

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

bezitten 

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

 

• Onderzoeken welk kenmerken cruciaal zijn -> gebruiken als basis voor HR-technieken bv selectie 

• JEM slaat taakspecificatie over en concentreert zich op het afleiden van persoonskenmerken op 

grond van functietitel -> gelijkaardig met competentiemodeling 

Voordeel:  

- minder tijd nodig 

Nadeel:  

- weinig gestructureerd en gestandaardiseerd -> zomaar in het wilde weg(zonder 

taakbeschrijving) persoonskenmerken identificeren. De methode scoort inderdaad laag op 

betrouwbaarheid (andere panels van SME’s identificeren dikwijls andere persoonskenmerken 

voor exact dezelfde functie) 

2.3.4  Narratieve taak-en functiebeschrijving 
Bekomen door interview met de functiehouder en zijn leidinggevende. 

Functie beschrijven in termen van ‘wat, hoe, met welk doel, met welke middelen’… 

→ Narratieve taakbeschrijving : commentaar medewerker herschreven en ingedeeld in verschillende 

taken. Meestal 10 tot 20 taken geïdentificeerd. 

Inhoud van de functie voor iedereen begrijpelijk maken . 



Voorbeeld van een narratieve taakbeschrijving van een sociaal werker 

1. Stelt vragen aan de cliënt, noteert de antwoorden op het aanvraagformulier 

2. Gebruikt daarbij kennis over gesprekstechnieken en geschiktheidscriteria 

3. Bepaalt de geschiktheid van de kandidaat om de aanvraag te vervolledigen 

4. Beslist of andere hulp moet worden ingeroepen 

5. Legt de regels uit 

6. Evalueert informatie na huisbezoek en observaties 

→ Narratieve functiebeschrijving: Ook specificatie van persoonskenmerken per taak of over alle taken 

heen. Deze worden gebruikt als input bij diverse HR-technieken zoals selectie, prestatiebeoordeling 

of training. 

2.3.5  Kritische incidententechniek 
→ Nadenken over specifieke voorbeelden waarin medewerkers zich heel aanvaardbaar of heel 

onaanvaardbaar gedroegen. (6 tot 12 maanden geleden) 

→ kritische incidenten zijn dus actuele , significante en specifieke voorbeelden van efficiënt en 

inefficiënt gedrag bij vroegre of huidige werknemers  

 

Flanagan (1954) : kritisch incident moet aan 3 voorwaarden voldoen 

1. Volledige omschrijving context 

= Wat heeft geleid tot het gedrag van de medewerker of het probleem?  

2. Gedrag (de ondernomen acties) van de medewerker in kaart brengen 

3. Gevolgen gedrag 

Gevaren: 

1. ritische incidenten ->snel associatie met uitzonderlijke rampen. 

2. SME’s focussen te vaak op eigenschappen (‘toonde veel initiatief) ipv op gedragsmatige 

beschrijvingen 

3. Incidenten representatief voor functie? Te situatiegebonden? 

 

Strategieën bedenken kritische incidenten aan te moedigen: 

→ Gebruik van prompts: vragen met als doel situaties op te roepen  

‘Denk aan een situatie waarin iemand heel goed gepresteerd heeft’  

‘Denk aan een situatie waarin iemand ook iets helemaal anders had kunnen doen’  

→ Laptops inzetten –> typen > schrijven 

→ Domeindeskundige op gemak -> duidelijk maken inhoud en niet spelling van de incidenten 

→2 sessies plannen: 



->eerste sessie: spontaan opschrijven wat in hen opkomt 

->tweede sessie: op basis daarvan aandacht voor competenties die nog niet aan bod zijn 

gekomen 

Dan deze kritische situaties vertalen naar algemene taken. 

= uitgangspunt om vereiste persoonskenmerken vast te stellen. 

Nadeel 

- Situatie gebonden; is dit wel representatief voor de functie?  

2.3.6 Persoonlijkheidsgebaseerde methodes 
→ In opmars door opkomst customer service en teamwork, de voorgaande technieken slechts 

beperkte aandacht aan de vereiste persoonlijkheidskenmerken. 

Focus niet op taken maar op functie in algemeen. WN survey: in welke mate effectieve prestaties in 

een job specifieke persoonlijkheidsfactoren vereisen. 

Voorlopig 3 persoonlijkheidsgebaseerde technieken: 

1. Personality-related position requirements form 

2. NEO Job-profiler 

3. Performance Improvement Characteristic Checklist 

=>  Steunen op de big five 

Vooral als aanvulling op een andere methode. Wetenschappelijk valide. Echter: mensen vaak 

persoonlijkheidskenmerken belangrijk waar ze zelf hoog op scoren. 

2.3.7 Occupational Information Network (O-net) 
→ Geen techniek van functieanalyse maar databank waarin functies al zijn beschreven en 

geanalyseerd. 

→Gestructureerde vorm van de Dictionary of Occupational Titles (DOT, bevatte 12 000 beroepen) O-

net bevat op dit moment 1102 functies. 

bv ‘registered nurse’ -> generieke beschrijving. 

 

→ Inhoudelijke kenmerken:  

=  kennis, vaardigheden, persoonlijkheidsfactoren en ervaring.  

+ per functie: ook info werkcontext, arbeidsomstandigheden, functie-imago en technologie.  

Voordeel: 

- Alle functies vergelijken op grond van deze aspecten  

- Inhoudelijke info afkomstig van verschillende SME’s. Constant geüpdatet. 

Nadeel:  

- slechts generieke beschrijving. Functietitels kunnen per organisatie anders worden ingevuld. 



2.4  Nadruk op strategische competenties: competentiemodeling 

2.4.1  Oorsprong en definitie competenties 
De hierboven klassieke technieken van functieanalyse bekritiseerd. 

→ Tijdsintensief en duur: informatie verzamelen,  contact leggen met de informatiebronnen, 

interviewen, informatie verwerken. 

→ Geen rekening houden met strategie organisatie. Wat draagt functie bij tot de competitieve 

effectiviteit van de organisatie? 

=>Antwoord: COMPETENTIEMANAGEMENT 

 

Oorsprong in 2 verschillende domeinen: 

→ Organisatieliteratuur over kerncompetenties: 

Strategic competencies. Pakket bekwaamheden en technologieën dat een bedrijf in staat stelt de 

consument een bepaald voordeel te verschaffen.  

Bv. expertise van een bedrijf op het gebied van gentechnologie. 

 

→ Managementliteratuur over individuele competenties (McClelland) 

Onderliggende eigenschap van een persoon, die resulteert in effectieve prestaties in een functie en 

die zowel een motivatie, karaktertrek, vaardigheid, een aspect van zijn zelfbeeld of van zijn kennis kan 

zijn. 

 

Ijsbergmodel van competenties: 

→ Vaardigheden en kennis gedeelte dat boven water uitsteekt = duidelijk observeerbaar + 

beïnvloedbaar via training en ontwikkeling.  

→ Onderliggende competentieniveaus: sociale rol, zelfbeeld, karaktertrekken en drijfveren = latent 

vermogen tot presteren in taak op wijze die objectief waarneembaar is + tot op zeker hoogte aan te 

leren.  



Vb: communicatie, prestatiegerichtheid, klantgerichtheid, teamwork, leiderschap, planning, business 

awareness, flexibiliteit, problemsolving. 

2.4.2  Proces van competentiemanagement 
→ Meeste organisaties bestaand competentieraamwerk als basis. Dat raamwerk deelt competenties 

in clusters in. Bv. Het triarchische model van Wood & Payne. 3 metaclusters (‘sociale kracht’, 

‘denkkracht’, ‘daadkracht’). 

Elke metacluster bevat verschillende competenties. 

→ Wetenschappelijk onderzoek: 8 metacompetenties onderliggend aan alle 

competentieraamwerken: 

1. leiden en beslissen 

2. ondersteunen en samenwerken 

3. interageren en presenteren 

4. analyseren en interpreteren 

5. ontwerpen en conceptualiseren 

6. organiseren 

7. aanpassen 

8. ondernemen 

 

→ Per competentie ook gedragsindicatoren. Deze hangen af van niveau (juniormanagement, 

middlemanagement, seniormanagement)   

 

Sommige organisaties eigen competentieraamwerk. 

→ zelf lijst van competenties opstellen, in clusters indelen en gedragsmatig definiëren => via 

focusgroepen of interviews met functiehouders. Vooral verzamelen kritische incidenten -> accent ligt 

op effectieve prestaties 

 



→ Kerncompetenties: top-down <-> functiestudie: bottom-up. 

Bij bepaling fungeren de strategie (missie) van de organisatie en marktprognoses als vertrekpunten. 

= basis van vergadering tussen HR-directeur en sleutelfiguren 

= leidinggevende en functiehouder: consensus over individuele competenties  

Ex. Via Competency Sort Cards  

 

→ Organisaties: onderzoek in welke mate personeel competenties bezit? Beantwoordt aan 

competentieprofiel?  niet meer work analysis, maar prestatiebeoordeling: evaluatie door 

leidinggevende via vragenlijst.  

= Kan ook: ontwikkelingsgericht assessmentcenter: zwakke en sterke punten in kaart brengen  

lacunes via gap-analyse.  

 

Competentieprofielen en bijbehorende evaluatie vormen een hoesteen voor andere HR-technieken 

Ex. Selectie, prestatiebeoordeling, training; soms zelfs beloning!  

2.4.3  Verschillen met functiestudie 
→  Iedereen in een bedrijf werkt naar dezelfde doelstellingen toe. 

→ Qua descriptoren minder tot geen aandacht voor traditionele taken, eerder vaardigheden, 

kennissen attitudes.  

→ Individuele competenties worden afgeleid  uit de functie en de kerncompetenties. 

→ Minder rigoureus en diepgaand  

→ ‘Watered-down version of traditional job analysis’: minder informatieverzamelingsmethodes en 

minder SME’s bevraagd. Kleine groep experts bepalen de competenties. 

→ Weinig onderzoek naar betrouwbaarheid, nochtans competenties bepalen is subjectief 

→ Competenties worden als meer functioneel beschouwd voor ontwikkelingsgerichte HR-activiteiten  

<-> Functiestudie wordt als meer instrumenteel beschouwd voor beoordelingsgerichte HR-activiteiten 

 



 2.4.4  Kritiek op competentiemanagement 
Bedrijven laten vaak de voorafgaandelijke stap van functiestudie vallen en kiezen voor competenties. 

→ Terminologische verwarring: wat zijn competenties precies? Latente karaktertrekken? 

Vaardigheden? Kennis? <-> constructhelderheid (precies omschreven en toetsbare constructen)  

→ Hoog niveau van abstractie geformuleerd => multidimensionaal 

→ Nauwelijks empirisch bewijsmateriaal: 

Nog niet bewezen dat we via competenties meer kunnen meten dan met de al beschikbare 

constructen zoals intelligentie of persoonlijkheid. 

• Organisaties gebruiken bijna allemaal zelfde individuele competenties, terwijl je die 

bedrijfsspecifiek moet bepalen om dat specifieke voordeel op de concurrentie te halen 

• Niet eenvoudig om eenduidig eigenschappen af te leiden op grond van 

functiebeschrijving. SME’s dikwijls niet eens. 

→ Sommige auteurs: aandacht competentiemanagement revival van Tayloriaanse principes: obv 

excellente medewerkers: identificeren welke gedragingen optimaal zijn  aanleren ‘ideale’ 

gedragingen: kritische incidentenmethode = hier time-and-motionstudie voor hogere functies.  

Kwaliteitsrichtlijnen bij competentiemodeling 

1. Top-downbenadering 

2. Organisatiecontext in overweging 

3. Competentieprofielen linken aan doelstellingen organisatie 

4. Mogelijke toekomstige ontwikkelingen en vereisten in rekening 

5. Aanvullen met benaderingen uit functiestudie 

6. Bestaande competentieraamwerken als basis 

7. Zowel fundamentele (over functies heen)  als technische (functiespecifieke) competenties 

8. Competenties gedragsmatig definiëren en per niveau  



9. Aangepaste abstractieniveau hanteren (aantal, clustering in metacompetenties) 

10. Taal van de organisatie gebruiken bij opstellen en beschrijven competenties 

11. Diagrammen en grafieken om raamwerk te communiceren 

 

2.5  Nadruk op de mentale processen: COGNITIEVE TAAKANALYSE 
- Kenniseconomie 

- Teamwork  coördinatie en interdependentie in besluitvorming  

- Machines/robots/technologie → andere eigenschappen  

→ Cognitieve taakanalyse beoogt in te spelen op die trends. Inzicht verwerven in mentale activiteiten 

( strategieën, processen, kennisstructuren) die experts gebruiken om hun functie uit te oefenen. 

‘Hoe’ ipv ‘wat’ zoals in gedragsmatige taakanalyse 

→ Aanvulling op gedragsmatige technieken omdat ze uitgaat van informatie die al verzameld werd via 

de andere methodes. Specifieke taken verder uitgediept. 

Vb. : Functie van veiligheidspersoneel op luchthaven: 

via cognitieve taakanalyse pogen na te gaan op grond van welke criteria beslist om bepaalde bagage 

aan nader onderzoek te onderwerpen. Enorme mentale bibliotheek van ‘röntgenfoto’s’, waarmee ze 

alles kunnen identificeren dat door de scanner gaat. 

5 fasen in proces 

1. Exploratie en definitie van wat we precies willen analyseren 

2. Specifieke strategieën om kennis uit te lokken 

3. De activiteiten zelf om kennis uit te lokken  

4. (interviews met experts EN novices , kritische beslissingsanalyses, verbale think aloud 

protocollen, process-tracingtechnieken) 

5. Analyse gegevens 

6. Representatie resultaten (lijst met belangrijke cognitieve aspecten = verbaak en/of flowcharts 

= visueel) 

 

Toepassingen 

->Vooral militaire context en veiligheidssector 

->Sport (raftingleiders) 

->Geneeskunde (bv anesthesisten) 

->Justitie (bv rechters) 

Nadelen 



->Duur 

->Tijdsintensief 

->Schaars onderzoek naar validiteit 

2.6  Relevantie voor HRM 
Gegevens uit de work analysis kunnen een fundamenteel kader vormen voor alle andere HR 

technieken. In onderstaande figuur zijn de diverse toepassingsgebieden weergegeven. 

Figuur 2.11, p112 

2.6.1  Rekrutering en selectie 
Beschrijving taken, mentale processen en vereiste competenties = uitgangspunten om de te meten 

constructen bij selectie te bepalen en om gepaste selectieprocedures te kiezen.  

→ vooral bij sample-based technieken 

→helpt bij opstellen personeelsadvertenties  

2.6.2  Training en ontwikkeling 
Training en ontwikkeling binnen gebruik: functiestudie, cognitieve taakanalyse en/of 

competentiemanagement = onmisbaar.  

→ Macro: inzicht in meest uitgevoerde taken en mentale processen en competenties = noodzakelijk 

→ opleidingsstrategie.  

→Micro: technieken work analysis kunnen dienen voor ontwikkeling concrete training.  

2.6.3  Functiewaardering en beloning 
Info over taken = basis beloning.  

Ordening functies bedrijf volgens criteria: ordeningscriteria waarmee relatieve waarde functie kan 

worden bepaald: classificatie functiewaardering = salarisniveaus obv klassieke functiestudie.  

2.6.4  Prestatiebeoordeling 
Basis beoordeling personeel: info over vereiste activiteiten = uitgangspunt prestatiemaatstaven.  

2.6.5  Loopbaanmanagement en successieplanning 
Functiestudie en competentiemanagement = toepassingsmogelijkheden op gebied van 

loopbaanmanagement.  

→ goede fit tussen de persoon en de rol die die persoon uitoefent binnen een organisatie  

2.6.6  Functiedesign 
Informatie over taken en competenties = werk herstructureren  takenhomogenisering = taken van 

zelfde functie van gelijkaardige moeilijkheidsgraad.  

OF jobenrichmentprogramma’s: functie uitbreiden en heterogeniseren.  

= vanuit mechanische of motivationele redenen, maar ook uit meer relationele en proactieve 

elementen  



2.6.7  ergonomie en veiligheid 
Voor een goede veiligheid en werk efficiëntie is het belangrijk dat voor die toepassingen een analyse 

op het niveau van denkprocessen, elementen en bewegingen verricht wordt. 

Ex. Betere beveiliging, complexe taken vereenvoudigen…  

2.6.8  Horizontale en verticale integratie 
→  Horizontale integratie = organisaties gebruiken competenties om verschillende HR- domeinen op 

elkaar af te stemmen. 

→ Verticale integratie = individuele competenties integreren met kerncompetenties van de 

organisatie. 

2.7  Trends 

2.7.1  Het nieuwe werken (HNW) 
= plaats en tijdonafhankelijk werken:  

→ Results Only Work Environment (ROWE): gestelde resultaten behalen: jobcrafting of jobsculpting: 

functie zelf vormgeven.  

→ Functiebeschrijvingen: taken en activiteiten in detail = haaks op HNW 

→ vereiste competenties = van grootbelang, taken niet. = Meer dynamisch functiebegrip: belangrijk 

om werk van mensen in organisatie te analyseren.  

2.7.2  Van Jobdesign naar jobcrafting  
→ veranderingen in een functie die werknemers aanbrengen met de bedoeling om de functie voor 

zichtzelf te verbeteren 

→ bewuste, opzettelijke en merkbare afwijkingen van de vooraf opgestelde taak die de medewerker 

zelf ten goede komen  

2 oriëntaties:  

1. ontplooiingsgericht/ promotion focused  

= gericht taken of relaties uitbreiden om zo hun doel beter te bereiken 

 

2. vermijdinggericht karakter/ prevention focused  

= focussen op een paar vertrouwde relaties en deze te verdiepen, terwijl bij een 

preventiegerichte vorm van taakcrafting iemand bewust multitasking vermindert zonder dat 

dit de productiviteit ondermijnt  

→ soms: medewerkers mogen zelf hun functietitel kiezen 

Ex. Manager van eerste indrukken IPV receptionist 

Ex. Director of chaos IPV eventmanager  

Voordeel 

- minder emotionele uitputting en verveling (burn-out en bore-out)  



2.7.3  Strategic job modeling 
→ De-jobbing zorgt ervoor dat het in kaart brengen van taken van jobs minder belangrijk wordt!  

DOEL: competenties bepalen die vereist zijn voor effectieve prestaties in functies die nog niet bestaan.  

= predictief (en niet meer descriptief)  

→ brede missie van bedrijf als basis  hieruit competenties van toekomst bepalen.  

→Analyses en projecties van toekomstige veranderingen  

→ Visioning = medewerkers in bedrijf komen samen om te brainstormen over diverse toekomstige 

scenario’s voor het bedrijf  

= Hoe beïnvloed dit het werk in het bedrijf en welke competenties zullen er nodig zijn  

Recent ontwikkeld: weinig empirisch onderzoek.  

2.7.4 Machine learning en functieanalyse  
→ Een groot aantal functiebeschrijvingen, samen met de latere SME-beoordelingen van de vereiste 

kennis, vaardigheden en andere kenmerken, per functie ingevoerd in computermodellen en gezocht 

naar algoritmes die deze twee kunnen linken  

→ Tijds -en kostenbesparing  

→ Functievereisten kunnen snel geüpdatet worden 

  



H3: Rekrutering en employer branding 

3.1  Inleiding 
Rekrutering en selectie = staffing = strategisch belang OMDAT het de  productiviteit en 

winstgevendheid positief beïnvloed.  

3.2  Terminologische afbakening 
Rekrutering en werving  

= aantrekkelijkheid organisatie centraal 

 = alle activiteiten die organisatie uitvoert met als primair doel het identificeren en aantrekken 

potentiële werknemers. Fases: 

- Fase 1: identificeren en overtuigen 

Organisatie richt naar de sollicitantenpopulatie/doelgroep met gewenste eigenschappen + 

individuen zoeken naar organisaties die voor hen aantrekkelijk zijn = screening om aantal 

potentiële sollicitanten en werkgevers te reduceren.  

- Fase 2: overtuigen om sollicitant te blijven 

Sollicitantenpool bestaande uit de aangetrokken individuen die daadwerkelijk gesolliciteerd 

hebben: uitgebreide info zoeken over resterende mogelijkheden = meer interpersoonlijk 

contact  einde van de fase = definitieve keuze organisatie. DOEL: interesse moet blijven, 

sollicitanten mogen niet afhaken.  

- Fase 3: overtuigen om in te gaan op de aanbieding  

De geselecteerden beslissen of ze de aanbieding aanvaarden.  

(zie figuur 3.1 pag 127) = overtuigen.  

3.3  Relevantie van rekrutering 
-> instroom:  Bepaalt wie binnenkomt: eigenschappen sollicitanten bepalen latere prestaties en 

behoefte aan training.  

->  War for talent: laatste jaren moeilijkere invulling vacatures; organisatie moet zich aantrekkelijk 

voorstellen  zie knelpuntberoepen: vacature te lang open = nadelige gevolgen.  

!! Grexit: toenemende aantal pensionerende en een kleiner aanbod jonge werkkrachten  in de 

toekomst zal het enkel moeilijker worden!  

+ toename van het aantal jobs door digitalisering !  

→ overheid: vergroten van het totale arbeidsaanbod (niet-werkenden, omscholen van 

werkzoekenden…)  

 

 

 

 



Oorzaken knelpuntberoepen  

1. oorzaken aan de vraagzijde 

2. oorzaken aan de aanbodszijde 

3. omgevingsfactoren  

4. oorzaken bij de intermediairen  

! nadelige gevolgen voor huidige medewerkers: staan onder druk, moeten extra werk verrichten…  

3.4  Rekruteringsmodellen 
1. De signaaltheorie:  

besluitvormers = geconfronteerd met onvolledige info: info waarover ze wel beschikken 

gebruiken ze als signaal om afleidingen te maken over ontbrekende info  

Bv. als sollicitanten een beperkte kennis hebben over een organisatie gaan ze de 

rekruteringsactiviteiten waarmee ze te maken hebben hanteren als signaal voor belangrijke 

kenmerken in de organisatie.  

2. De objectieve –factorentheorie: Sollicitatiebeslissingen obv objectieve kenmerken organisatie 

(vb. salaris, doorgroeimogelijkheden…)  

→ Beide theorieën = universalistisch: gaan ervan uit dat bepaalde factoren een job aantrekkelijk 

maken, los van de kenmerken van een bepaalde persoon.  

→ Besluitvormingstheorieën gekoppeld over manier waarop mensen objectieve factoren gebruiken 

om tot beslissing te komen.  

1. De verwachtingstheorie (‘expectancy theory’):  

mensen kiezen jobs die hoog scoren op attractiviteit: ze verwachten beloning voor inspanning.  

= goed in het voorspellen van de jobkeuze, maar niet in dat van de sollicitatiebeslissingen  

2. De generalizable decision processing theorie:  

initiële screening job obv niet-compensatorische kenmerken.  

= mensen wijzen jobs af die niet aan bepaalde minimumeisen voldoen, ongeacht de andere 

kenmerken ervan  

3. Subjectieve-factorentheorie:  

kenmerken job afwegen aan persoonlijke waarden: interactionistische benadering die 

aansluit bij 2 ruimere theorieën: 

a. Het ASA-model: Attractie, Selectie, Attritie (=natuurlijk verloop). De basisassumptie is 

dat verschillende soorten organisaties, verschillende soorten mensen aantrekken, 

selecteren en behouden.  steeds minder verschillen binnen een organisatie 

(=homogeneity hypothesis). 

! soms is het slim en nodig om de cyclus te doorbreken !  



b. Persoon-omgevingfit-theorie: deze theorie stelt dat sollicitanten zich meer 

aangetrokken voelen tot organisaties die compatibel zijn met hun eigen persoonlijke 

kenmerken. Zowel persoon-jobfit als persoon-organisatiefit zijn gerelateerd aan de 

aantrekkelijkheid van een organisatie, maar persoon-jobfit is belangrijker naarmate het 

rekruteringsproces vordert.  

3.5  Uitkomsten van rekrutering 
prehire-uitkomsten 

Effectiviteitsuitkomsten: 

De kwantiteit en de kwaliteit van de sollicitante 

→ kan je meten aan de hand van indicatoren in elk van de drie fasen van het rekruteringsproces: 

- fase 1:  

kijken naar het aantal sollicitanten per vacature bv. via een jobsite kan je bijhouden hoeveel 

keer een job advertentie wordt aangeklikt. (kwantiteit) & in welke mate past hun cv binnen 

de vacaturevereisten (kwaliteit)  

- Fase 2:  

hoeveel kandidaten haken er af tijdens het selectieproces?  

- Fase 3:  

hier verwijst de kwantiteit naar het aantal aanvaarde jobaanbiedingen en de eigenschappen 

van de aangeworven kandidaten reflecteren hun kwaliteit. 

Ook kan je de organisatieattractiviteit van een organisatie bijhouden, zodat de 

rekruteringsactiviteiten of hun imago kunnen bijgestuurd worden.   

 

Sluit aan bij employer branding 

= organisaties hechten belang aan het imago dat ze uitstralen als werkgever en gaan dit meten, zowel 

bij hun eigen medewerkers als bij potentiële sollicitanten  

Efficiëntie uitkomsten: 

Hierbij wordt gekeken naar hoe snel vacatures vervuld worden. 

Spillover: 

Effecten rekrutering manifesteren op andere domeinen: vb. persoon die onrechtvaardig wordt 

behandeld bij sollicitatieperiode = beslissen product nooit meer te kopen.  

Posthire-uitkomsten 

Kwaliteit: prestaties nieuwe werknemers = belangrijke maatstaf: m.b.t. kwantiteit: kijken naar 

percentage aangeworven kandidaten die na 3 j nog steeds in organisatie werkt.  



3.6  Klassieke rekrutering 
Klassieke rekrutering bestaat uit het bepalen van een specifieke doelgroep, het kiezen van een 

rekruteringsboodschap en het opstellen van een rekruteringskanaal. 

3.6.1  Doelgroep 
Identificeren sollicitantenpopulatie: d.m.v. job- en competentiemodelling = ontdekken cruciale  

kenmerken → rekrutering afstemmen op doelgroepen = targeted recruitment.  

 

= belangrijke implicaties voor het opstellen van de rekruteringsboodschap en de keuze van het 

rekruteringskanaal → goede kennis van voorkeuren en gedragingen van de doelgroep!  

3.6.2  Boodschap 
Bepalend voor attractiviteit: arbeidsvoorwaarden liggen in principe vast maar organisatie heeft 

speelruimte in wijze waarop inhoud, positieve aspecten en details worden beschreven.  

Die ruimte wordt gecreëerd door factoren zoals  

• het feit dat de sollicitant doorgaans niet over alle relevante informatie beschikt 

• de subjectiviteit die inherent is aan het beschrijven en beoordelen van de vacaturekenmerken  

• en de flexibiliteit van de hedendaagse functiebeschrijvingen. 

Wenselijk: inhoud rekruteringsboodschap: opnemen job-en organisatiekenmerken opnemen die 

belangrijk zijn voor de doelgroep.  

Uit de meta-analyse van Chapman e.a. blijkt bvb dat de functie-inhoud, de werkomgeving en het 

imago de grootste invloed uitoefenen op de aantrekkelijkheid van de organisatie als werkgever. 

Verder hebben ook locatie, salaris, secundaire arbeidsvoorwaarden (bvb aanvullend pensioen), 

promotiemogelijkheden en de bekendheid van de organisatie een significant effect op de 

organisatieattractiviteit. 

Kwantiteit, kwaliteit en efficiëntie = belangrijke rekruteringsuitkomsten  rekruteringsboodschap 

moet vereiste profiel bevatten = zelf inschatten van geschiktheid = belangrijke voorbereiding 

selectieproces.  

Barber en Roehling onderzochten de verbale reacties van potentiële sollicitanten op diverse 

hypothetische personeelsadvertenties die varieerden qua type en hoeveelheid informatie.  

Meer info + specifiekere info = aantrekkelijker.  

Ongewone, unieke info = grote invloed!  

Mate realistisch vs. Rooskleurig  problematiek Realistic Job Preview RJP: korte termijn betere 

uitkomsten als je het niet doet, maar lange termijn: overdreven optimistisch = negatieve effecten: 

verwachtingen die niet vervuld worden = verminderde jobtevredenheid, betrokkenheid en prestatie 

en verhoogde intentie om organisatie te verlaten.  

OOK: ethische bezwaren ivm voorliegen kandidaten( kader 3.1 p 130) 



NADEEL RJP: korte termijn vermindering organisatieattractiviteit = niet altijd negatief: mogelijheid 

betere inschatting fit organisatie = kans terugtrekken recruteringsproces  afname sollicitantenpool 

MAAR kwaliteit neemt toe.  

Praktische richtlijn: niet elk negatief aspect in detail uitleggen Wel behoeden voor optimistische 

verwachtingen bij toekomstige werknemers.  

Recente studies onderzochten de Expectation Lowering Procedure (ELP) als alternatief voor de 

klassieke RJP.  

RJP = positieve +negatieve informatie job en organisatie: doel = correct beeld van de specifieke job en 

organisatie. 

ELP: onrealistische verwachtingen van sollicitanten: beter realistisch beeld intrede  

ELP biedt een aantal voordelen tov RJP:  

• Kan worden toegepast op brede waaier van verschillende job: niet inhoudsspecifiek.  

• Niet negatief gesproken over organisatie + onmiddellijke inwerking op verwachtingen 

Resultaten: ELP vergelijkbare resultaten als RJP: lagere verwachtingen voor aanwerving + grotere 

jobsatisfactie + minder verloop nieuwe werknemers.  

3.6.3  Kanaal 
Kanalen,bronnen of media: goede kennis doelgroep belangrijk: afstemming op kenmerkende media-

en werkzoekgedragingen.  

In eerste instantie kunnen we een onderscheid maken tussen interne en externe rekrutering.  

- Bij interne rekrutering worden bestaande medewerkers aangemoedigd om te solliciteren voor 

de vacature.  

- Bij externe rekrutering probeer je sollicitanten aan te trekken die op het moment van de 

vacature niet voor de organisatie werken.  

Bij de keuze voor interne of externe rekrutering moeten we rekening houden met de mogelijke voor- 

en nadelen van elke strategie. Die pro’s en contra’s hebben we schematisch weergegeven in tabel 3.3 

(zie hieronder). 



Een combinatie van de twee benaderingen is mogelijk en zelfs wenselijk. 

De externe rekruteringskanalen kunnen verder worden ondergebracht in twee grote categorieën: 

formele en informele kanalen.  

Bij formele kanalen maken werkgevers hun vacatures openlijk bekend, zodat iedere potentiële 

kandidaat de kans krijgt om te solliciteren (op papier). Formele rekruteringskanalen omvatten o.a.: 

1. Advertenties. De organisatie maakt de vacature bekend via de media, waarop potentiële 

kandidaten vervolgens kunnen reageren en solliciteren.   

Meestal nationale en regionale kranten en tijdschriften als medium, maar soms ook 

personeelsadvertenties op radio en televisie. 

2. Eigen website en jobsites. Organisaties kunnen hun vacatures op hun eigen website plaatsen 

of op een gespecialiseerde jobsite (zoals Monster of Stepstone) waar meerdere organisaties 

hun vacatures publiceren. 

 

3. Sociale media.   

Ex. LinkedIn en Facebook  

 

4. Jobbeurzen. Deze richten zich vaak op een specifieke doelgroep van werkzoekenden, zoals 

laatstejaarsstudenten, inwoners bepaalde regio of leden van minderheidsgroepen.   

Meerdere organisaties nemen eraan deel en hebben elk een stand waarbij je informatie kunt 

verkrijgen over de organisatie en over specifieke jobs. 

 

5. Publieke bemiddelingsdiensten. In iedere regio is er een officiële instantie waaraan formele 

vacatures verplicht moeten worden gemeld (bvb VDAB in Vlaanderen, UWV WERKbedrijf in 

Nederland).  

De bemiddelende functie houdt in dat vraag en aanbod (van arbeid) op elkaar worden 

afgestemd. M.a.w.: aan werkzoekenden worden vacatures aangeboden en aan organisaties 

met vacatures worden mogelijke kandidaten voorgesteld. 



 

6. Uitzendbureaus. De organisatie huurt via een uitzendbureau een tijdelijke arbeidskracht in, 

wat in bepaalde gevallen kan leiden tot een vaste aanstelling. 

 

7. Wervings- en selectiebureaus. Consultancybureaus, selectiebureaus, executive-

searchkantoren (ook headhunters genoemd) en outplacementagentschappen gaan voor de 

organisatie op zoek naar een geschikte kandidaat voor een bepaalde vacature.  

Zij richten hun communicatie over de vacature op een selectie van personen die het meest in 

aanmerking komen.  

Bij informele kanalen maken werkgevers hun vacatures niet algemeen bekend. Dat impliceert dat niet 

iedere potentiële kandidaat de kans krijgt om te solliciteren. Informele wervingskanalen zijn o.a.: 

1. Eigen personeel. De organisatie maakt de vacature bekend onder haar eigen medewerkers, 

niet met de bedoeling dat ze zelf zullen solliciteren, maar wel om de vacature te verspreiden 

onder familie en kennissen.   

De sollicitanten die via dat kanaal worden bereikt, zijn dus doorverwezen of aanbevolen door 

een huidige medewerker (employee referral). 

 

2. Spontane sollicitatie. De kandidaat solliciteert spontaan bij de organisatie (walk-in), dus niet 

naar aanleiding van een bekendgemaakte vacature. 

 

3. Wervingsreserve. Spontane sollicitaties worden vaak gebruikt om een wervingsreserve aan te 

leggen, die wordt aangesproken wanneer er wel vacatures zijn.   

Ook goede kandidaten uit vorige selecties die toen niet in aanmerking kwamen, kunnen in de 

reserve terechtkomen. 

 

4. Vroeger personeel. Soms neemt de organisatie contact op met vroegere medewerkers die 

ondertussen elders relevante ervaring hebben opgedaan (rehire). DUS belangrijk om goede 

relaties te onderhouden met capabele werknemers die de organisatie verlaten, vaak om 

elders hun competenties verder te ontplooien.  

Niet alle kanalen vallen strikt binnen één van deze twee grote categorieën.  

Campus recruitment: formele en informele contacten –> vb. bedrijfsstage die leidt tot werving.  

Meer dan 1000 BE privéorganisaties: spontane sollicitaties = meest gebruikte recruteringskanaal.  

Recruteren in eigen beheer = plaats 2  plaats = rekrutering uitzendkantoren en publieke bemiddelling.  

NE: publiceren vacatures op eigen website = meest ingezet  personeelsadvertenties ob jobsites + 

informele relaties.  

 

Effectiviteit: informele > formele WANT via informeel: beter presteren, minder afwezig, meer 

motivatie en meer tevreden + minder turnover.  



Verder blijkt dat informele kanalen een positieve invloed uitoefenen op de aantrekkelijkheid van de 

organisatie voor (potentiële) sollicitanten.  

Voor die bevindingen kunnen we vier alternatieve verklaringen formuleren, die alle (deels) bevestigd 

werden in empirisch onderzoek. 

1. De realistische-informatiehypothese: mensen meer accuratie info over inhoud: vorm 

zelfselectie  eisen functie afgewogen tov eigen vaardigheden en interesses: meer uitgebreide 

en realistische info dan personeelsadvertentie.  

 

2. De tweede theoretische uitleg, de individuele-verschillenhypothese: verschillende 

rekruteringskanalen = verschillende individuen: medewerkers bezorgd eigen reputatie = niet 

zo maar iedereen aanbevelen maar eerst prescreening:  

 

3. In de derde plaats kan de mediarijkheid (‘media richness’) van de verschillende 

rekruteringskanalen een verklaring bieden voor hun effectiviteit. Rijke media = beter geschikt 

voor complexe info + mogelijkheid 2waycommunicatie (verbale en nonverbale signalen) 

Informele kanalen = meer face-to-face: rijkste medium.  

 

4. Ten slotte wijzen Cable en Turban op het belang van de credibiliteit van rekruteringskanalen. 

Hoe meer credibel of geloofwaardig de informatiebron wordt gepercipieerd, hoe groter het 

effect ervan. Credibiliteit = 2 componenten:  

a. Expertise = mate kanaal info geeft die nuttig is voor potentiële sollicitanten in 

zoektocht naar job. 

b. Betrouwbaarheid = kanaal verstrekt info die eerlijk en accuraat is; betrouwbaarder = 

positieve gevolgen.  

 

Credibiliteitsperspectief: alternatieve indeling externe rekruteringskanalen: raamwerk start niet bij 

organisatie MAAR bij sollicitant: potentiële sollicitanten kunnen ook info halen uit bronnen die niet 

onder de controle van de organisatie vallen.  

DIMENSIE 1: mate waarin informatiebron door organisatie kan worden gecontroleerd (van 

personeelsadvertentie tot mond-tot-mondcommunicatie)  

DIMENSIE 2: mate waarin potentiële sollicitant informatie verwerft door persoonlijk zelf een aspect 

van de organisatie te ervaren (experiëntieel: vaak sprake van persoonlijk contact) vs. Indirecte info via 

diverse media (informationeel). 



Informele rekruteringskanalen:  

• veel voordelen (in het bijzonder: employee referrals)  

• mogelijk nadeel: mensen die men (via via) kent: leveren sollicitanten op met vergelijkbare 

kenmerken: fit positieve gevolgen voor organisatieattractiviteit MAAR lange termijn: 

diversiteit en vernieuwing tegengaan 

DUS wenselijk: zowel informele als formele rekruteringskanalen hanteren.  

Personeelsadvertentie 

Wetenschappelijk onderzoek = schaars MAAR algemene kenmerken: moet aandacht van potentiële 

kandidaten trekken  rekrutering = deel van marketing: personeelsadvertentie = vb. persuasieve 

communicatie.  

AIDA-model (Kotler) toepassing personeelsadvertentie:  

• de aandacht te trekken (Attention) 

• de interesse te wekken (Interest) 

• het verlangen aan te wakkeren (Desire)  

• en tot actie aan te zetten (Action).  

Uiterlijk: aandacht trekken door: nieuwe, creatieve vormen, humor, formaat (‘bigger is better’), 

plaatsing (oneven pagina’s beter dan even pagina) en kleuren, lettertypen en opvallend, herkenbaar 

logo.  

Inhoud: rekruteringsboodschap moet voldoende, specifieke, unieke en realistische info bevatten over 

job en organisatie die belangrijk zijn voor doelgroep die men wil aantrekken.  

AIDA: voorbeeld:  

• Aandacht trekken: aantrekkelijke functietitel 

• Interesse wekken: boeiende beschrijving organisatie en functie-inhoud 

• Verlangen aanwakkeren: aantrekkelijk aanbod  

• Tot actie aanzetten: duidelijke contactgegevens en richtlijnen voor indienen van sollicitatie.  



 

Onderzoek: inhoud en vorm beïnvloeden rekruteringsuitkomsten.  

Werk -en zoekervaring speelt ook een rol:  

• Onervaren werkzoekenden: meer afleiding door minder relevante vormelijke kenmekren  

• Ervaren werkzoekenden: inhoudelijke boodschap = doorslaggevende argument.  

 

Mond-tot-mondcommunicatie 

= interpersoonlijke communicatie over organisatie als werkgever of over specifieke jobs die 

gepercipieerd wordt als onafhankelijk van de rekruteringsactiviteiten van de organisatie.  

Vroeger: vooral aandacht voor employee referrals: bijzondere vorm mond-tot-mond.  

Nu: men erkent ook dat mond-tot-mond van niet-werknemers belangrijke gevolgen kan hebben voor 

aantrekkelijkheid als werkgever (positief of negatief).  

→ Belang neemt toe: sites bundelen relevante informatie die hoofdzakelijk onafhankelijk van bedrijf 

wordt opgebouwd en verzameld (niet strikt mond-tot-mond).  

→ Empirisch onderzoek: sterke invloed op organisatieattractiviteit: groter dan andere 

rekruteringskanalen.  

 

Negatieve mond-tot-mond > dan positieve: vooral als het in strijd is met informatie die verspreid 

wordt door rekruteringskanalen onder controle van de organisatie.  

Implicatie: credibiliteit v/d onafhankelijk gepercipieerde mond-tot-mondcommunicatie = belangrijke 

verklaring voor haar werking  organisaties doen er goed aan om positieve mond-tot-mond te 

bevorderen MAAR niet rechtstreeks te controleren: dus indirect via andere rekruteringsactiviteiten 

zoals campus recruitment, bedrijfsstages, relaties opbouwen met invloedrijke personen, opvallende 

advertentiecampagnes of employer branding.  

 



Positieve mond-tot-mond: vooral verspreid door personen met hechte band met sollicitant  familie 

en vrienden betrekken bij rekruteringproces door vb. open dagen. Of via eigen website of jobsites: 

‘refer a friend’ (soms beloning).  

Belang employee referrals: medewerkers actief betrekken bij rekrutering: medewerkers moeten op 

de hoogte zijn van vacante functies (soms bonus).  

Medewerkers: positieve mond-tot-mond om anderen te helpen goede job te vinden + omdat ze zelf 

tevreden zijn  op motieven inspelen bij verspreiden vacatures via medewerkers (vb. Help je familie 

hun droomjob te vinden).  

 

E-recruitment 

E-recruitment of rekrutering via internet kan verschillende vormen aannemen.  

 

1. Career-of recruitmentsite: zelfgemaakt: vacatures en andere informatie specifiek voor 

sollicitanten: uitgebreide voorstelling + mogelijke loopbanen worden geschetst + 

getuigenissen (employee testimonials).  

Employee testimonials: aantrekkelijkheid neemt toe + gebruik rijker medium = positieve 

invloed attractiviteit.  MAAR op website organisatie = minder geloofwaardig en aantrekkelijk 

dan op onafhankelijke sites (vb. FB)  credibiliteit en attractiviteit op rekruteringssites 

vergroten DOOR werknemers over zichzelf en werkervaringen te laten praten ipv over 

organisatie.  

2. Online vacatures: ook algemene jobsites + gespecialiseerde jobsites voor bepaalde doelgroep 

(vb. zorgberoepen).  

→ Kijken naar conversieratio = percentage van de bezoekers afkomstig uit een bepaald kanaal dat 

daadwerkelijk overgaat tot solliciteren  

Ook banners op veel bezochte sites (vooral voor doelgroep)  verwijzing naar vacature van 

organisatie op de eigen site of jobsite.  

VOORDEEL:  

• kandidaten snel en gericht zoeken naar geschikte jobs. 

• Meer informatie via internet dan via krantenadvertentie (vb. RJP in videoformaat) 

• Stuk goedkoper dan krantenadvertentie 

NADEEL:  

• kwaliteit sollicitanten lager door laagdrempeligheid van online solliciteren.  

Online solliciteren: gestructureerd vs ongestructureerd.  

• Ongestructureerd: werkzoekenden dienen zelf opgestelde motivatiebrief en CV in 

o groter aantal reacties MAAR kans dat slechts klein aantal werkelijk interessant is, 

terwijl grote verwerkingslast.  



o Elke sollicitatie = anders opgesteld: sommige in onvolledige, minder bruikbare 

vorm = moeilijker te vergelijken  

• Gestructureerd: online gestandaardiseerd sollicitatieformulier: organisaties sturen proces + 

ontvangen relevante biografische informatie in elektronische en uniforme vorm: meer 

inspanning gevraagd voor sollicitanten = drempel voor niet-serieuze kandidaten.  

Applicant Tracking System: alle kandidturen + positie in rekruterings-en selectieproces opvolgen 

→  berichten naar sollicitanten sturen (vb. om uit te nodigen of uiteindelijke beslissing mee te 

delen…) → VOORDEEL: informatie over kandidaten op centrale plaats geïntegreerd + continu 

elektronisch beschikbaar voor alle medewerkers die betrokken zijn bij aanwerving.  

3. Relationship marketing: organisaties pogen online een relatie aan te knopen en te 

onderhouden met veelbelovende potentiële kandidaten = candidate relationship 

management: CRM: werkzoekenden geven voorkeur jobs en krijgen relevante jobs in 

toekomst toegestuurd.  

= standaard aangeboden door jobsites MAAR meer en meer rekruteringssites van organisatie zelf 

bieden mogelijkheid aan, vooral publieke sector (ook om online evenementen vb. business game te 

organiseren).  

Onderzoek: inhoud + esthetiek + functionaliteit bepaalt effectiviteit.  

Sociale netwerksites 

De laatste jaren is het gebruik van sociale netwerksites (ook wel sociale media genoemd) zoals 

Facebook, Twitter, LinkedIn, Google+ en Yammer sterk toegenomen.  

≠ kortstondige hype = blijvend fenomeen.  

DOEL: online gemeenschappen/community’s ontwikkelen voor mensen met vergelijkbare interesses 

en activiteiten of mensen die geïnteresseerd zijn in interesses en activiteiten van anderen  

persoonlijke info delen + interageren.  

Groot aantal gebruikers + schat persoonlijke informatie.  

Recent onderzoek: zowel sollicitanten als organisaties maken gebruik van sociale media: voorkeur 

professioneel georiënteerde sites (vb. LinkedIn): schatten effectiviteit hoger in in vgl met sites die 

meer gelinkt zijn met de privésfeer.  

!! Potentiële kandidaten: toch meer traditionele jobsites.  

 

Sociale netwerksites: eerste rekruteringsfase (potentiële sollicitanten identificeren + vacatures 

bekendmaken) + ook om extra info over sollicitanten of background check bij geselecteerde 

kandidaten.  

Beoordelaars: obv reële sociale netwerkprofielen = betrouwbare en accurate conclusies trekken over 

persoonlijkheid, intelligentie en functieprestatie.  

Foto’s op sociale netwerksites = invloed op selectiebeslissingen (vb. alcohol gerelateerde foto’s = 

negatief effect op beoordeling en aanwerving van sollicitanten en startsalaris).  



Sociale netwerksites = ideaal medium voor mond-tot-mond + stimulatie employee referrals  eigen 

ervaringen in organisatie met anderen delen, werkgevers afraden of aanbevelen + interessante 

vacatures doorgeven.  

3.6.4  Timing 
= belangrijk voor succes.  

• Tijdstip= belangrijke invloed op effecten boodschap (vb. wervingscampagne 

laatstejaarsstudenten = effectiever als niet tijden examens of financiële profielen in maand 

januari want is afsluiting boekjaar).   

Turban en Cable: organisaties die later beginnen met rekruteren laatstejaars: minder 

sollicitanten of sollicitanten van lagere kwaliteit. 

• Snel laten opvolgen van rekruterings- en selectiefasen: minder geneigd om af te haken of op 

andere jobaanbiedingen in te gaan -> onderzoek vertragingen: meestal schrijven mensen die 

vertragingen toe aan zichzelf vs. ‘beste’ kandidaten: vertragingen door incompetentie 

organisatie (negatieve invloed organisatieattractiviteit)  tijdige respons = positieve invloed 

op organisatieattractiviteit 

• Als eerste job aanbieden = hogere kans dat kandidaat op aanbieding ingaat  kosten en 

onzekerheden van zoeken naar functie leidt ertoe dat mensen eerder concrete en zekere 

jobaanbieding zullen aanvaarden dan andere, onzekere aanbiedingen (mits voldoen aan 

minimumvoorwaarden).  (Zowel bij ervaren als pas afgestudeerden).  

Belang van timing: illustratie: anticyclisch rekruteren van organisaties = mensen rekruteren 

in periode van recessie (voorafgaand aan economische bloei) = betere kandidaten beschikbaar 

→ op lange termijn een strategisch voordeel tov concurrentie (bevestigd door WE onderzoek).  

Strategische personeelsplanning = continu voorbereiden, vormgeven en implementeren beleid 

rondom instroom, doorstroom en uitstroom personeel, waardoor personen met juiste kwaliteiten, 

kosten en flexibiliteit op juiste momenten aanwezig zijn op de juist eplaats in de organisatie, om de 

activiteiten te kunnen uitvoeren die nodig zijn om strategische doelen te behalen = voorspelling 

toekomstige kwantitatieve en kwalitatieve behoefte aan personeel obv gepland verloop, vrijwillig 

verloop-percentages uit het verleden, geplande groei van de organisatie, economische groei…  

→ Behoefte in vgl met kwantitatieve en kwalitatieve interne aanbod personeel = prjoectie van 

verwachte personeelstekorten + proactief naar oplossingen zoeken (nodig om vb. tijdig interne 

medewerkers op te leiden, tijdelijke arbeidskrachten, extern rekrutern…) 

Proactief rekruteren obv personeelsplanning = voldoende tijd voor goede rekruteringsstrategie om 

continuïteit van organisatie te garanderen (= niet zo als je reactief rekruteert).  

3.6.5  Rekruteerders 
= invloed op attractiviteit van organisatie: kenmerken en gedrag van leden organisatie waarmee ze in 

aanraking komt. = meestal rekruteerders: mogelijke verklaringen:  

1. Informatiewaarde: meer informatie, concreter, specifieker, realistischer 

2. Credibiliteit 

→ beide theorieën: toekomstige leidinggevende en directe collega’s = grotere informatiewaarde dan 

rekruteerder van de HR-dienst (direct contact met functie + grotere credibiliteit want rekruteerders 

zijn soms verweten dat ze vacatures ‘verkopen’) 



3. Signaaltheorie: signaal voor onbekende organisatiekenmerken (vb. vrouwelijk en allochtoon 

= diversiteit = aantrekkelijker of directieve rekruteerder = organisatie die mening van 

werknemers weinig op prijs stelt).  

MAAR niet altijd invloed rekruteerder op attractiviteit. 

→ Grotere invloed naarmate sollicitant over minder informatie beschikt (kan extreem vb. 

onbeleefde of ongepaste vragen = afhaken sollicitant)  

• Meta-analyse Chapman: effecten van demografische kenmerken = verwaarloos MAAR 

rekruteerdersgedragingen = wel significant (vriendelijk, competent, informatief en 

betrouwbaar) 

Empirisch bewijs voor signaalhypothese: gedragingen geen directe invloed op organisatieattractiviteit, 

wel indirect  percepties organisatie- en jobkenmerken.  

DUS: meer aandacht naar selectie en training rekruteerders: correct gedragen  = attractiviteit 

organisatie gunstig beïnvloeden.  

3.7  Employer branding  

3.7.1 Employer brand 
(employer brand management, employer brand marketing en HR-marketing) 

Marketing metafoor 

- Sollicitant = consument 

- Werkgever = producent 

- Job = product 

- Sollicitatiebeslissingen en jobkeuzes= aankoopbeslissingen 

Gelijkenissen marketing – rekrutering 

- Competitieve markt 

- Beperkt aanbod van individuen aantrekken  uitverkoren producent/ WG ( employer choice) 

worden 

- Overtuigende communicatie 

Vb marketingconcept= merkconcept 

- Organisaties met een sterk merkimago of employer brand worden verkozen boven 

organisaties met een negatief of zwak imago als werkgever. 

→ Beter onthouden   

→ Sterkere emotionele betrokkenheid  

→ Positieve invloed op sollicitatiebeslissingen en jobkeuzes  

→ Betere ondernemingsprestatie  

 



3.7.2 employer branding  
Techniek: als organisatie een aantrekkelijk WG-imago opbouwen en een band creeëren tss WG en 

talent dat die WG wil rekruteren en behouden. 

= het promoten – binnen zowel als buiten het bedrijf – van een duidelijk beeld van datgene wat een 

onderneming verschillend en aantrekkelijk maakt als werkgever  

 

Aspecten/fasen: 

1. Employer Value proposition : concept van aanbod, centrale boodschap, gewenste imago als 

WG 

2. Internal branding / living the brand 

Het waarmaken van het centrale concept binnen de onderneming  

3. External branding :  

*extern marketing van centrale boodschap  gewenste doelgroep sollicitanten bereiken 

* = creëren of wijzigen van de reële imagopercepties van de beoogde doelgroepen 

*boodschap verspreiden via formele & informele rekruteringskanalen ( mond-tot-mond, advertentie, 

WNgetuigenissen, bedrijfsbezoeken)  

persoonlijke informatiebronnen: zekerder over beeld, moeilijker te overtuigen door bijkomende 

rekruteringsactiviteiten  onpersoonlijke info: minder zeker  vatbaarder om gepercipieerd imago te 

sturen 

4. Internal branding of living the brand: intern marketing van centrale boodschap.  Voorwaarde 

: boodschap moet deel uitmaken van de organisatiecultuur. 

 

Raakpuntenmodel (Mosley):  employer brand moet tot uiting komen in elk mogelijk raakpunt van de 

medewerkers ( zie figuur) 

1. Employer Branding: 

aanwezig in dagelijkse 

gedragingen & ervaringen, 

in overeenstemming met 

kernwaarden en- 

competenties vd organisatie 

vb. Leidinggevenden die gedrag en 

communicatie afstemmen op 

employer brand en EB zo 

waarmaken. 

2. HR-domeinen vormen 

mogelijk raakpunt met de 

medewerkers 



3.7.3 Imagoaudit  
- Employing branding succesvol toepassen door: 

- Imagopercepties van interne en externe doelgroepen in kaart brengen  

- Ook kijken naar het imago van directe concurrenten  

= om je te kunnen onderscheiden!  

Instrumenteel-symbolisch raamwerk:  

• WG-imago bestaat uit instrumentele dimensies, die verwijzen naar concrete & objectieve 

kenmerken van de job van de organisatie( bv salaris, functie-inhoud, promotiemogelijkheden) 

• Symbolische betekenissen, subjectieve en abstracte eigenschappen vd organisatie ( prestige, 

oprechtheid, competentie) 

→ metaforen: ‘ met welk dier associeer je de organisatie? Welke tekst zouden we op de grafsteen vd 

organisatie plaatsen? Waarom?’ 

→ gemakkelijker om organisaties te onderscheiden van de symbolische op basis van studies in de 

bankensector (logisch: niet veel instrumentele verschillen tussen banken)  

• Symbolische als instrumentele imagodimensies zijn gerelateerd aan de aantrekkelijkheid vd 

organisaties als WG, sollicitanten en huidige MW 

 

Stap 1: goed inzicht in het huidig imago en dat van de concurrentie een noodzakelijke voorwaarde om 

een waardevolle value proposition te kunnen ontwikkelen. Focus: eigenschappen vd organisatie 

aantrekkelijker maken 

Stap 2 & 3: op basis van een grondige imagoaudit verwerven we inzicht in de discrepanties tussen het 

huidige en het gewenste imago en kunnen we gericht acties ondernemen om het employer brand 

intern en extern waar te maken.  

- unbranding: percepties over employer brand ontkrachten 

- unbranding: aanpassen 



3.7.4 Third-party employer branding  
→ Werkgeversimago wordt ook beïnvloed door bronnen onafhankelijk van de organisatie   

Ex. Mond-op-mond communicatie  

Ex. Glassdoor   

Ex. Rankings die organisaties met elkaar vergelijken op vlak van attractiviteit  

= Third-party employment branding  

= alle communicatie of classificaties door partijen die niet rechtstreeks door de organisatie 

gecontroleerd worden en die het imago van organisaties als werkgever beïnvloeden, veranderen of 

van elkaar differentiëren  

Voordeel  

- credibiliteit 

- vergelijkbaarheid  

3.8  Alternatieve sollicitantenpopulatie 
= kiezen om individuen te rekruteren die minder gezocht worden door andere organisaties  

3.8.1 Diverse sollicitantenpopulatie 
Aantrekken kan belangrijke gevolgen hebben voor de rekruteringsuitkomsten: 

• Niet uitsluiten van mensen op basis van geslacht, leeftijd, seksuele oriëntatie, nationaliteit, 

religie of hanidcap → meer sollicitanten aantrekken (kwantiteit) 

 

• Kwaliteit  verbetert: betere groepsprestatie (kwaliteit) 

• Efficiëntie: Minder middelen om sollicitanten aan te trekken die niet  tot elke organisatie 

behoren 

• Personeel+ klanten diverser → hogere verkoop en grotere kantentrouw (spillover) 

• Kanalen die gericht zijn op de doelgroep: impressiemanagementtechnieken. Op die manier 

creëer je perceptie dat organisatie belang hecht aan diversiteit  + effect op 

organisatieattractiviteit 

 

Assertieve impressiemanagementtechnieken: proactieve manier de waarde die de organisatie hecht 

aan diversiteit over te brengen aan de doelgroep door middel van advertenties of afbeeldingen op de 

website.  

4 types van diversiteitsbeleid die organisaties op rekrutering en selectie kunnen toepassen: 

1. Gelijkekansenbeleid:  

het bieden van gelijke kansen 

2. Kansbevorderend beleid:   

diverse gekwalificeerde sollicitanten te hebben door trainingsprogramma’s te 

organiseren 



3. Tiebreakbeleid:  

bij gelijke kwalificatie sollicitanten, bij voorkeur de kandidaat uit de doelgroep wordt 

geselecteerd 

4. Quotabeleid:   

kandidaat uit doelgroep > andere kandidaten verkiezen, zelfs wnnr ze minder 

gekwalificeerd zijn. Kandidaat moet minimale vereiste competenties bezitten.  

1 & 2 aantrekkelijker dan 3 & 4.  

 

Andere assertieve tactieken die aantrekkelijkheid van diverse doelgroep kunnen vergroten: 

1. Rekruteren via versschillende kanalen- campus recruitment: contact opbouwen met 

scholen waar diverse doelgroepen sterker aanwezig zijn, jobbeurzen 

2. Succes omtrent diversiteit benadrukken in rekruteringsboodschappen 

3. Maatschappelijk verantwoord ondernemen:  waarde die org hechten aan diversiteit, bv 

evenementen sponseren voor minderheidsgroepen 

4. Rekruteerder maakt zelf deel uit doelgroep 

 

Defensieve impressiemanagementtechnieken: reactief op vroegere discriminatie of gebrek aan 

diversiteit → organisatie toont aan dat ze andere koers willen opgaan: acties door selectieprocedures 

met discriminatie weg te werken.  

W-EU arbeidsmarkten worden krapper, vooral voor knelpuntberoepen: 

1. Buitenlandse WN aantrekken 

2. Organisatie / afdeling vertrekt naar ander land waar er meer geschikt personeel is. 

3.8.2  minder gekwalificeerde sollicitantenpopulatie 
Indien iemand moeilijk vinden, kan organisatie een opleiding voorstellen.  

2 overwegingen: 

• Rekruteerder moet afwegen welke vaardigheden en kennis vereist zijn voor bepaalde job  

• Rekruteerder moet bepalen welke competenties een merknemer op relatief eenvoudige wijze 

kan verwerven via training + welke competenties hij/zij voor indiensttreding moet hebben.  

3.9  Arbeidsvoorwaarden: 
= objectieve kenmerken van de organisatie & de job, is erg aangrijpend en aantrekkelijk (ex. Hogere 

salarissen, meer vakantiedagen, flexibele werktijden)  

! alle mogelijke gevolgen op voorhand in kaart brengen 

Verschillende overwegingen: 

1. Zaken wijzigen die invloed hebben op attractie van een doelgroep: vb. functie-inhoud, 

werkomgeving, imago, locatie, salaris, voordelen en promotiemogelijkheden = positieve 

invloed op aantrekkelijkheid organisatie en jobs. 



2. Bepalende factoren die makkelijker te wijzigen zijn dan anderen (vb. kindercrèche vs. 

Locatie wijzigen)  

3. Concurrentie kan arbeidsvoorwaarden kopiëren (voorkeur gaat naar moeilijke kenmerken 

vb. innovatie, openheid, optrekken salaris is makkelijk…)  

 

Noodzakelijke voorwaarde:  

• Sollicitanten op de hoogte brengen vd wijzigingen-perceptie 

Perceptie kan afwijken van objectieve realiteit: indien mensen denken dat ze slecht loon krijgen, 

terwijl gemiddeld zouden krijgen → perceptie inwerken ipv op arbeidsvoorwaarden!! 

3.10  Strategiekeuze 
vacature komt vrij: functie schrappen, outsourcen, invullen met interim-personeel,… 

Korte samenvatting strategieën zie schema: 

4 strategieën om aantrekkelijkheid van job te vergroten 

1. de klassieke rekruteringsactiviteiten  

2. employer branding 

3. zich richten op een alternatieve sollicitantenpopulatie 

4. de arbeidsvoorwaarden  

 

Algemeen:  

→ verbeteringen  aanbrengen in klassieke rekrutering als strategie relatief lage kosten/risico’s 

inhoudt. &  Impact op rekruteringsuitkomsten: laag 

→ overige 3 strategieën: hogere kosten/risico’s, grotere impact op de uitkomsten  

 



Bij de keuze van voor een geschikte strategie: rekening houden met een aantal beïnvloedende 

factoren ( zie hierboven) 

 

Laatste: belangrijk om de rekruteringsuitkomsten te evalueren, zodat je: 

• Nodig om wijzigingen aan te kunnen brengen  

• Rekruterinsproces optimaliseren + input verkrijgen voor toekomstige 

rekruteringsbeslissingen.  

3.11  Trends 

3.11.1  ‘Strange’ rekruteringsmethodes 
→ ongewoon kanaal (prentbrief) zorgde voor meer en hogere opgeleide sollicitanten dan een 

veelvuldig kanaal ( e-mail) 

→ zorgt voor positieve gevolgen (kwaliteit en kwantiteit) 

→ Creatief & met doelgroep in het achterhoofd   

bv. zoals google, mystery bill board langs de snelweg, oplossing leidt naar een website  

bv. Recruitment games: bv bij l’oréal, Hays, M15 (kandidaat spionnen) 

→ vallen op, gelden als realistische job preview en toetsen spelenderwijs de kennis/vaardigheden van 

de sollicitant 

3.11.2  Personalisatie ( ‘customization’) 
• rekruteringsactiviteiten afstemmen op de individuele kenmerken en voorkeuren van 

sollicitanten 

• vooral bij e-recruitment ( geautomatiseerd en kostenefficiënt) : kwantiteit daalt, kwaliteit 

stijgt van sollicitantenpool 

2 vormen: 

1. personalisatie op grond van fit-informatie:  

op maat gemaakte informatie wordt verstrekt over de objectieve fit tss de potentiële 

sollicitant en de organisatie en de job; gebeurt adhv vragenlijst (persoonlijke kenmerken) 

2. configurele personalisatie:  

de weergave va  informatie over de fit met de organisatie en de job aangepast aan individuele 

voorkeuren van de potentiële sollicitant.  

 

Beide vormen van personalisatie: 

• beïnvloeden significant de organisatieattractiviteit. Vacature met gepersonaliseerde 

informatie wordt langer bekeken, beter onthouden → wijst op een diepere verwerking 

• leiden tot kleinere, maar betere ‘fittende’ sollicitantenpools; indiv met de laagste fit minder 

geneigd om te solliciteren. Effecten sterker indien website ethisch goed is (gebruik van kleur, 

lettertype, foto’s etc) → Inhoud + vorm van rekruteringssites belangrijk 



3.11.3 Candidate experience  
→ kandidaten voor een job die worden afgewezen, hebben wel ervaring met de organisatie en haar 

rekruteringspraktijken   

= bepaald hoe zij de organisatie zien  

= bepaald of zij in de toekomst nog zullen proberen solliciteren (signaaltheorie)  

= bepaald wat ze vertellen of online posten over de organisatie (mond tot mondcommunicatie   

= bepaald of ze in de toekomst nog producten zullen kopen van de organisatie  

= SPILLOVER EFFECT (kan positief of negatief zijn)  

Voordeel: 

• info over jobs en organisatie makkelijk terug te vinden  

• geen onnodige informatie bevragen  

• bevestiging krijgen  van sollicitatie  

• stappen volgen elkaar snel op in het selectieproces  

• waardevolle feedback 

  



H4: Selectie en assessment  

4.1 Inleiding  
Citaat uit het Oude Testament (zie p. 179) = een van de oudste teksten over selectie.  

Klassieke selectiemodel → 3 belangrijke fasen : 

1. FASE 1 :  

Kenmerken van een functie worden grondig in kaart gebracht => resultaat : functiebeschrijving en 

competentieanalyse (essentiële taken die een persoon krijgt, bedrijfscontext..) 

 

2. FASE 2 :  

Selectietechnieken inzetten (om individuele kenmerken van kandidaten te meten) 

 

3. FASE 3 :  

De informatie die tijdens de selectie over de persoon verzameld is wordt vergeleken met de kritische 

functievereisten (≈ resultaten uit fase 1 en fase 2 met elkaar vergelijken) => deze vgl mondt uit in een 

uitspraak en rapport over de geschiktheid van de kandidaat.  

 

Deze 3 fase kunnen we onderbrengen in het model van Binning & Barrett (1989)  

 

> bovenste blokken : hypothetische begrippen 

> onderste blokken : empirische metingen  

> de pijlen duiden veronderstelde relaties aan 

 

> centraal blok = criteriumdomein = job performance die we willen voorspellen => job performance : 

alle gedragingen en uitkomsten die samen de waarde van de persoon voor de organisatie uitmaken. 

(niet rechtstreeks waarneembaar) 

Analyse van het prestatiedomein => leidt tot : doordachte keuze van eigenschappen waarvan je 

verwacht dat ze vereist zijn voor goede functieprestaties. + bijdrage tot succes van de onderneming. 

=> maw : selectieconstructen worden gespecifieerd die de criteria kunnen voorspellen.  

 



 

4.2  Criteriumdomein: Wat is functieprestatie?  
→ Begin van selectie = bepalen criteriumdomein → criteriumdomein : alle gedragingen en uitkomsten 

die samen de waarde van de persoon voor de organisatie uitmaken 

→ Belangrijke ontwikkeling : onderzoek naar wat ‘goed presteren’ nu precies inhoudt. → ’90 : Project 

A, door John Campbell en collega’s. Ze analyseerden een groot aantal functies. Recente updates 

bevestigden de volgende 8 brede factoren, die je vindt over functies, organisaties en sectoren heen :  

1. Functiespecifieke taakbekwaamheid :   

mate waarin de persoon de kerntaken of de technische taken kan uitvoeren die in de functie 

centraal staan en die duidelijk verschillen van andere functies.  

2. Communicatie :   

de bekwaamheid van een persoon om te kunnen communiceren, onafhankelijk van de inhoud.  

3. Initiatief, doorzetting en inspanning :   

mate waarin de persoon doorzettingsvermogen en intensiteit toont bij het uitvoeren en 

afwerken van taken.  

4. Bevordering van teamprestaties :   

de mate waarin de persoon bepaalde gedragingen toont, zoals anderen helpen of een goed 

rolmodel zijn voor anderen.  

5. Organisatie van teamprestaties :   

gedragingen om een team te coördineren. Bv. de planning en verdeling van de werklast over 

het team.  

6. Leiderschap en supervisie :   

focust op gedrag dat erop gericht is om de prestaties van directe medewerkers te beïnvloeden 

en op niveau te houden. → deze factor omvat leiderschapsgedragingen + coaching + 

empowerment.  

7. Management en beheer :   

handelt vooral over de organisatie van de opdrachten van directe medewerkers. → dit uit zich 

in plannen en organiseren, informatie verspreiden, doelen stellen, voortgang bewaken, 

middelen toekennen, bemannen en processen sturen.  

8. Antiproductief gedrag :  

intentioneel vermijden van gedragingen die negatieve gevolgen kunnen hebben voor de 

organisaties, zoals overtredingen van procedures of diefstal.  

 Deze factoren worden ingedeeld in 3 grote gedragsgebieden :  

1. taakgedrag 

2. contextueel gedrag 

3. antiproductief gedrag 

➔ deze indeling geldt over functies, organisaties, sectoren en landen heen.  

 



 

1. Taakgedrag 

= gedrag dat verband houdt met het volbrengen van de taken en verantwoordelijkheden die 

geassocieerd zijn met een bepaalde functie. 

 → dit facet verwijst naar de Functiespecifieke taakbekwaamheid van Campbell.  

2 kenmerken :  

1. de activiteiten moeten formeel erkend worden als elementen van de functie  

2. de activiteiten moeten bijdragen tot de technische kern van de onderneming  

  

2. Contextueel gedrag 

= draagt niet bij tot de technische kernprocessen van de organisatie, maar bevordert het sociale 

klimaat en de psychologische sfeer van een organisatie 

≈ extra-rolgedrag (gedrag dat verder gaat dan de formele functievereisten, maar niet altijd expliciet 

wordt beloond) 

 

5 brede clusters van contextueel gedrag of extra-rolgedrag :  

1. Altruïsme:  

bv. collega’s helpen wanneer hun werkbelasting te groot wordt.  

2. Consciëntieus gedrag: zoals netheid, stiptheid   

bv. geen extra pauzes nemen, altijd op tijd zijn.  

3. Sportmanship:   

behouden van een positieve attitude → slaat op de manier waarop medewerkers 

omgaan met incidentele ongemakken. 

4. Hoffelijkheid:  

handelt over het informeren van leidinggevenden en medewerkers  

Bv. mate waarin de medewerker rekening houdt met anderen als hij een beslissing 

neemt 

5. Burgerzin:   

wijst op de verantwoordelijke participatie in het politieke leven van de organisatie. 

Bv. vergaderingen bijwonen en interne mailings van de organisatie lezen.  

 

3. Antiproductief gedrag 

= elk intentioneel gedrag van een lid van de organisatie dat door de organisatie wordt beschouwd als 

tegengesteld aan de doelstellingen van de organisatie.  

≈ dark side van de organisatie → het is negatief gecorreleerd aan taakgedrag en contextueel gedrag.  



Robinson & Bennett : ‘Antiproductief gedrag kan variëren naargelang de ernst van het gestelde gedrag 

(van triviaal tot ernstig) en de entiteit op wie het gericht is (organisatie vs interpersoonlijk).    => 

overzicht van antiproductieve gedragingen vind je in tabel 4.1 op p. 183 

4.3  CRITERIUMMATEN : HOE METEN WE FUNCTIEPRESTATIE? 
→ volgende stap : uitdrukken van het prestatiedomein in meetbare criteria. → hoe kunnen we nagaan 

of iemand goed presteert van zodra hij/zij is aangenomen? 

= Niet eenvoudig om goede criteria te kiezen wél erg belangrijk WANT een selectieprocedure kan nooit 

meer valide zijn dan de geldigheid van het gekozen criterium.  

1. Ondubbelzinnige maatstaf voor het slagen in de functie vastleggen 

→ moeilijk om te zeggen wat iemand moet kennen, kunnen en willen doen om te slagen => 

redenen tot slagen zijn niet altijd duidelijk te definiëren.  

+ slagen van de persoon zelf is meestal geen dichotoom gegeven.  

 

2. Arbitrair oordeel  

→ Wat is slagen? = beleidsbeslissing leidinggevenden 

> formeel vastgelegd in een reeks doelstellingen (missie van de organisatie) 

> informeel als een algemeen doel of in vage algemeenheid.  

MAAR prestatiecriteria kunnen na verloop van tijd ook veranderen = dynamische criteria  

 

3. Criteriummaten worden in 2 groepen gedeeld :  

1. Objectieve criteriummaten 

Bv. productiegegevens en personeelsgegevens → vaak beschikbaar in de database van het 

bedrijf, door opkomst van HR-informatiesystemen w zo’n gegevens veel frequenter 

bijgehouden en met elkaar verbonden.   

Vb’en van personeelsgegevens : data over het verloop van personeel, overplaatsingen en 

mutaties.  

Vb’en van productiegegevens : data over prestaties per tijdseenheid zoals geproduceerde 

eenheden, aantal verkochte eenheden, salaris obv commissie of stukloon. + gegevens over 

de kwaliteit vd productie : hoeveelheid afval, kosten van mislukt werk, fouten van codificatie 

of classificatie, teruggezonden verkochte goederen… 

Nadelen : 

• weinig gezegd over gevraagde competenties → bv. functie van secretaresse, objectieve 

maten : aantal woorden dat ze kan typen per minuut, aantal gemaakte fouten MAAR ook 

moeilijker objectief te meten aspecten zoals vriendelijkheid bij het beantwoorden van 

telefoongesprekken, initiatief nemen om problemen zelfstandig op te lossen … maken deel 

uit van succesvolle functieprestaties van secretaresses. 



Oplossing : steunen op functiebeschrijvingen, competentieanalyses, 

verantwoordelijkheidsbepalingen en doelstellingen.  

• contaminatie → dit betekent dat de criteriummaat factoren bevat die buiten de controle van 

de beoordeelde persoon vallen.  

Typische voorbeeld : ‘verkoopcijfers van een verkoper’ = als het vertrouwen van de 

consument in de economie minder hoog is, dalen de verkoopcijfers en daar kan de verkoper 

weinig aan veranderen.  

• sommige criteria zijn gewoonweg deficiënt → ze omvatten bepaalde essentiële aspecten van 

de functie niet.  

Figuur 4.2 op p. 185 : grafische weergaven van begrippen criteriumdeficiëntie en –contaminatie 

 

2. Subjectieve criteriummaten 

Gaat over de beoordelingen van de manier waarop personeelsleden presteren. → deze 

beoordelingen moeten betrekking hebben op de competenties die cruciaal zijn voor de 

functie.  

Objectieve en subjectieve criteriummaten kunnen niet verwisseld worden, ze vullen elkaar 

veeleer aan. → correlaties tussen objectieve en subjectieve mate zijn tussen de .20 en .39  

=> daarom verzamelen we beter zowel objectieve als subjectieve criteria.  

4.4  SELECTIECONSTRUCTEN : WELKE KENMERKEN ZIJN 

VOORSPELLERS?  
→ bespreking van de instrumenten of tools waarmee we voorspellen.  

Er is slechts een beperkt aantal constructen dat we kunnen gebruiken om voorspellingen te doen. => 

die constructen kunnen we wel via diverse selectietechnieken meten. Bv. iemands algemene mentale 

vaardigheid kunnen we bepalen via een psychologische test of via een interview 

4.4.1  Algemene mentale vaardigheid 
Discussie over de vraag of we de structuur van de cognitieve mogelijkheden moeten karakteriseren 

als een algemene factor of als meervoudige afzonderlijke factoren.  

1. Algemene intelligentiefactor of g-factor 

→ gemeenschappelijk aan diverse intelligentietests = latente of hypothetische 

individuele verschillen die manifest zijn wanneer individuen taken uitvoeren die te 

maken hebben met de actieve manipulatie van informatie.  

2. Specifieke intelligentiefactoren (s) 

→ eigen aan een bepaalde test   

bv. verbaal begripsvermogen, woordvlotheid, geheugen, ruimtelijk inzicht of 

perceptuele snelheid.  



Onderliggende structuur van intelligentie w meestal als hiërarchisch 

geconceptualiseerd → de driestratumtheorie van intelligentie (Carroll) : structuur van 

intelligentie die bestaat uit 3 niveaus van specificiteit :  

1. algemeen (g-factor)  

2. breed (7 brede factoren) 

3. nauw 

4.4.2  Kennis en ervaring 
→ Iemands kennis refereert aan een specifieke verworvenheid, het resultaat van datgene wat het 

individu met zijn capaciteiten heeft gedaan. → onderscheid tussen declaratieve en procedurele  

kennis : 

- Declaratieve kennis : het weet hebben van specifieke feiten, principes of relaties tussen die feiten 

en principes  

- Procedurele kennis : weten hoe je dingen moet doen (vaardigheden) 

Ander onderscheid :  

- Algemene kennis, ingedeeld naargelang het onderwijs → basisniveau < lager niveau < middelbaar 

niveau < hoger niveau < academisch niveau 

- Specifieke kennis : betrekking op specifieke ervaringsgebieden of voor beroepen op kenmerkende 

opgaven. → het gaat om kennis en vaardigheden die gebonden zijn aal bepaalde sectoren  

- Restcategorie : kennis en vaardigheden die resulteren uit de uitoefening van bepaalde beroepen 

of uit bijzondere levensomstandigheden. Bv. verblijf in het buitenland vanwege de taal 

 

Interessante taxonomie over werkervaring (Tesluk & Jacobs) → 3 componenten onderliggend aan 

werkervaring :  

1. Kwantitatieve component : de duur van de ervaring + de hoeveelheid ervaring Bv. 

anciënniteit + aantal uitgeoefende jobs 

2. Kwalitatieve component : de aard van de ervaring Bv. de complexiteit van de taken 

uitgevoerd in een bepaalde job 

3. Interactiecomponent : belang van densiteit en de intensiteit van ervaringen → bv. de 

ervaringen van iemand die tijdens zijn eerste werkjaar voor veel uitdagende situaties heeft 

gestaan, zal fundamenteel verschillend zijn van die van een andere persoon, die tijdens zijn 

eerste werkjaar slechts met een beperkt aantal uitdagingen werd geconfronteerd. + ook de 

timing van specifieke complexe ervaringen speelt een rol.  

=> elk van die componenten van ervaring is meetbaar op 5 verschillende analyseniveaus :  

1. taak 
2. job 
3. team 
4. organisatie 
5. beroep 

 



4.4.3  Persoonlijkheid en motivatie 
Chaos in onderzoek naar persoonlijkheid → voor dezelfde persoonlijkheidstrekken w vaak andere 

namen gebruikt. + variatie in gebruikte persoonlijkheidsvragenlijsten.  

Nu : consensus over 5 onderliggende persoonlijkheidsfactoren = Big Five →  dit 5-factorenmodel is 

bruikbaar voor verschillende persoonlijkheidsvragenlijsten, verschillende typen beoordelingen én ook 

in de meeste culturen.  

BIG FIVE 

1. Extraversie : vlotheid id omgang, dominantie, ambitie, positieve emotionaliteit en zoeken van 

prikkels. 

2. Vriendelijkheid : samenwerking, vertrouwen, meegaandheid en aangenaamheid.  

3. Emotionele stabiliteit : gebrek aan angst, vijandigheid, depressie en twijfels over de eigen 

persoon. 

4. Consciëntieusheid : betrouwbaarheid, prestatiegerichtheid, zorgvuldigheid en planmatigheid.  

5. Openheid : intellect, creativiteit, ongedwongenheid, vrijheid en breeddenkendheid.  

4.4.4  Emotionele intelligentie 
Goleman → definitie van emotionele intelligentie :  ‘een combinatie van niet-cognitieve vaardigheden 

en persoonlijkheidstrekken die je kunt meten via zelfrapportage.’  = deze definitie vormde de basis 

van het trek- of mixed model van emotionele intelligentie.  

Wts onderzoek = sceptisch over die benadering omdat het construct te sterk overlapte met 

persoonlijkheidsfactoren.  

Nu : wts’ers zijn het er over eens dat we emotionele intelligentie moeten definiëren als een combinatie 

van emotionele vaardigheden zoals in het ability-model van emotionele intelligentie => grondleggers 

van dat model zeggen dat EI bestaat uit 4 vaardigheden : 

1. het vermogen om eigen emoties en die van anderen te herkennen ; 

2. die emoties onderling te onderscheiden ; 

3. die informatie te gebruiken om eigen denken te leiden ; 

4. die informatie te gebruiken om eigen handelen te leiden 

De meeste onderzoekers aanvaarden volgende definitie van EI : ‘de vaardigheid om emoties te 

herkennen, uit te drukken, te gebruiken in denkprocessen en te reguleren in zichzelf en anderen.’ 

SAMENGEVAT : EI = een facet van intelligentie gerelateerd aan het verwerken (percipiëren, begrijpen 

of reguleren) van emotionele informatie.  

4.4.5  Belangstelling 
Interesse/belangstelling kan op vele domeinen tot uiting komen bv. keuze van hobby’s, beroep.. => 

dit zorgde lange tijd voor verwarring en empirisme. MAAR laatste jaren : uniform theoretisch kader : 

het RIASOC-model van Holland → 6 brede dimensies : realistisch, intellectueel, artistiek, sociaal, 

ondernemend en conventioneel.  

Idealiter = fit tussen omgeving en het individu.  



1. Realistisch menstype 

- werkt graag met dingen, gereedschap, machines, planten en dieren 

- goed technisch inzicht, is handig, houdt van lichamelijke inspanning 

- gedrag : praktisch en doortastend 

- beroepen : automonteur, bouwkundig opzichter, landbouwer.. 

2. Intellectuele menstype 

- houdt van studeren en nadenken 

- logisch denken, goed in wiskunde en natuurkunde 

- gedrag : verstandelijk, kritisch en nieuwsgierig  

- beroepen : bioloog, chemicus, natuurkundige, medisch specialist, geoloog.. 

3. Artistieke menstype 

- liefst bezig met creatieve en kunstzinnige werkzaamheden 

- rijke fantasie, beeldende kunst, literatuur of muziek 

- gedrag : gevoelig, origineel en individualistisch 

- beroepen : componist, musicus, kunstschilder, binnenhuisarchitect, toneelspeler, 

schrijver. 

4. Sociale menstype  

- werkt graag met mensen 

- goede contactuele vaardigheden  

- gedrag : tactvol, zorgzaam, sterk op anderen gericht 

- beroepen : leraar, maatschappelijk werker, psychotherapeut, logopedist, sociaal 

raadsman.. 

5. Ondernemende menstype  

- houdt van werkzaamheden in de handel, de politiek of het bestuur 

- goed leidinggeven, organiseren, overtuigend 

- gedrag : actief, zelfverzekerd, overheersend 

- beroepen : verkoper, bedrijfsleider, tv-programmaleider en bankdirecteur.  

6. Conventionele menstype 

- liefst met administratieve werkzaamheden bezig 

- houd van regelmaat, nauwkeurigheid, regels.  

- gedrag : correct en betrouwbaar 

- beroepen : boekhouder, secretaresse, belastingdeskundige, bankemployé, calculator.  



=> deze 6 interessethema’s w gerepresenteerd door 2 hogereordefactoren:  

1. mensen en dingen   

2. gegevens en ideeën 

4.4.6  Fit tussen persoon en organisatie  
Kristof : person-organization fit (p-o fit) = overkoepelend begrip dat verder verfijnd kan w in bv. 

person-job fit.  

Kristof onderscheidt 2 vormen van fit :  

- supplementary fit = handelt over relatie tussen enerzijds de fundamentele kenmerken vd org  

en anderzijds de kenmerken van het individu. => de stijl van de individuen die in een 

organisatie werken, moet overeenkomen met de stijl van de organisatie. ≈ komt overeen met 

ideeën van Holland over fit tussen een persoon en zijn omgeving  

- complementary fit = de mate waarin de organisatie en het individu behoeften hebben die door 

de andere partij worden vervuld. Mate waarin een individu die resources aanbiedt, draagt bij 

tot de complementary fit.  

(figuur 4.3 op p. 192 : grafische voorstelling van fit tussen persoon en org) 

4.4.7  Psychomotorische vaardigheden  
Functies h grote verscheidenheid van fysieke activiteiten en arbeidsomstandigheden → veel fysieke 

vereisten spelen dus een rol.  (sommige fties leiden tot groot energieverbruik <-> andere vereisen 

statische kracht <-> in nog andere functies wordt slechts met kleine objecten gewerkt) 

Taxonomie die al die variaties samenvat en daardoor de belangrijke structurele elementen 

identificeert die ten grondslag liggen aan fysieke taken => Fleishman : onderzoek naar onderliggende 

dimensies van psychomotorische vaardigheden. => resultaat : taxonomie met 2 categorieën, nl : 

1. psychomotorische dimensies 

2. dimensies van lichamelijke conditie 

Binnen de categorie ‘psychomotoriek’ kunnen we volgende dimensies onderscheiden :  

1. keuzereactietijd 

2. reactietijd 

3. bewegingssnelheid van ledematen 

4. bewegingssnelheid van vingers en pols 

5. vingervaardigheid 

6. handvaardigheid 

7. snelheidsbeheersing 

8. nauwkeurigheid 

9. coördinatie van ledematen 

10. vastheid van arm en hand 



Binnen de categorie ‘lichamelijke conditie’ zijn volgende specifieke dimensies te onderscheiden : 

1. statische kracht 

2. dynamische kracht 

3. explosieve kracht 

4. rompkracht 

5. mate van buigzaamheid 

6. dynamische flexibiliteit 

7. coördinatie van het lichaam 

8. evenwicht 

9. uithoudingsvermogen 

Hogan : toonde aan dat deze dimensies van lichamelijke conditie w gerepresenteerd door 3 

hogereordefactoren :  

1. musculaire sterkte 

2. cardiovasculair uithoudingsvermogen 

3. bewegingskwaliteit 

4.5 VOORSPELLENDE INSTRUMENTEN: WELKE SELECTIE-

INSTRUMENTEN ZIJN ER? 
Nadat selecteurs het prestatiedomein, de criteria en de constructen hebben bepaald => constructen 

daadwerkelijk meten! = concrete operationalisaties van de constructen.  

4.5.1  Onderliggend model : sign-model versus sample-model 
Globaal : 2 onderliggende modellen om selectietechnieken vorm te geven => beide benaderingen 

bieden een basis om de relatie te leggen tussen de persoon in de selectiesituatie en de persoon in de 

werksituatie. → de 2 benaderingen zijn complementair = ze sluiten elkaar dus niet uit, maar kunnen 

samen w gebruikt bij selectie.  

1. Sign-model of eigenschapsmodel 

→ in dit model willen we met selectietechnieken constructen zoals numerieke intelligentie, 

extraversie of nauwkeurigheid meten.  

Roe : deze benadering gaat uit van de veronderstelling dat er een soort wetmatig verband 

tussen de karaktertrekken van mensen en hun gedrag bestaat.  

→ deze benadering is obv het deductief-nomologisch principe  

Vb’en : cognitieve vaardigheidstests, persoonlijkheidsvragenlijsten en belangstellings-

vragenlijsten.  

 

 



2. Sample-model  

→ gaat uit van de redenering dat gedrag tijdens de selectie een goede voorspeller is voor 

toekomstig gedrag . 

→ doel : belangrijke, representatieve taken uit de functie na te bootsen en bij kandidaten een 

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

Roe : deze benadering is obv het principe van statistische generalisatie via het domein-steek-

proefprincipe. => uit het gedrag dat geobserveerd is in een bepaalde steekproef van situaties 

(selectietechnieken), wordt gegeneraliseerd naar gedrag in een groter domein (functie).  

Vb’en : arbeidsproeven, assessmentcenters en gedragsgerichte en situationele interviews.  

 

De 2 benaderingen zijn principieel verschillend : bij de sign-benadering is er een indirecte relatie tss 

een stabiele eigenschap van een kandidaat en zijn gedrag <-> bij de sample-benadering is er een direct 

verband tussen gedrag en gedrag.  

4.5.2  Sollicitatieformulier 
Meestal: gestandaardiseerde sollicitatieformulieren via internet (studies, werkgeschiedenis, posities, 

medische achtergrond, familiale gegevens…) = 1e selectie: MAAR niet selectie enkel op basis hiervan 

= blinddiagnose = niet valide → 1e instantie: enkel feitenmateriaal, liefst geen motivatie of privacy-

vragen (meestal 15-20% niet juist). Nochtans: verstrekken onjuiste info = verbreken arbeidscontract 

→ arbeiders eenvoudiger formulier: beperkte versie als prescreening (langere versie als door selectie).  

 

Sollicitatieformulier in 1e instantie: biografische kenmerken tot test over vroegere ervaringen → 

vergelijken biografische kenmerken succesvolle vs onsuccesvolle medewerker = creatie van norm: 

poging tot voorspellen: steeds meer vervangen door constructgedreven benadering = bio vragen 

gelinkt aan constructen (vb. tabel p 183) = populairder in VS: goede voorspellers MAAR nadelen:  

• Geld en tijd 

• Veel vragen = inbreuk op privacy 

• Kandidaat =/= gezien 

Biografische vragenlijsten: steeds meer polsen naar concreet gedrag: vb. accomplishment records = 

voornaamste prestaties en realisaties in voorgaande functies beschrijven/competentie (volledige 

essays/competentie) 

 

Video-cv’s= webcamfilmpje/ competentie: later gekoppeld aan online sollicitatieformulier.  

Informatiewaarde traditionele CV opkrikken: passen in trend van personal branding: sollicitant 

verhoogt marktwaarde en employability DOOR sterkte sen realisaties in kijker te plaatsen (kan ook via 

internetpagina’s of sociale media)  

Ook portfolio.  

Organisaties op zoek naar info over toekomstige werknemers op internet → sociale netwerksites en 

blogs (vraag naar regulering!!)  



4.5.3  Referenties  
Mondelinge of schriftelijke informatie vragen over kandidaat: hoofddoel = verifiëren informatie (hoe 

meer feitelijke gegevens, hoe waardevoller) verschillende referentiegegevens: 

1. Personen die spontaal op verzoek van de kandidaat een aanbeveling doen 

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

3. Getuigschriften van vroegere werkgevers 

4. Getuigschriften van de school en diploma’s 

Spontane aanbeveling op verzoek kandidaat = vraag relatie → slechts bruikbaar als: adviseur zich 

ernstig kan compromitteren door aanbevelen slechte kandidaat.  

Ook bruikbaar: aanbevelingen leveranciers en familieleden met verantwoordelijkheden binnen 

organisatie.  

Minder: mensen buiten organisatie.  

Schriftelijk < waarde telefonische: gesprek = meer bijklanken → getuigschriften vorige werkgevers 

zeggen niet veel: context en politiek bedrijf erbij nemen.  

Periodes van herstructurering: vb. iedereen levende getuigschriften.  

WE onderzoek = schaars → referenties weinig betrouwbaar want missen standaardisatie + gevoelig 

voor mildheid van beoordelaar: bijna allemaal positief!  

Trends: meer en meer gedragsmatig werken + vragen om diverse personen op te geven (vroegere 

collega, leidinggevende of medewerker)  

= multisourcereferenties (vooral bij hogere functies) 

4.5.4  Kennistests 
Functie-gerelateerde kennis kandidaten: declaratief of procedureel.  

Voorspeller latere arbeidsprestaties: niet per se schriftelijk (ook interview: walk-through testing) 

4.5.5 Cognitieve vaardigheidstests  
Cognitieve tests = intelligentietests in de volksmond. Dit kan je indelen in 2 grote types: 

1. Mentale vaardigheid (Spearmans g-factor). Vooral verbale, numerieke en figurale opgaves 

2. Specifieke factoren. Verbaal begripsvermogen, woordvlotheid, ruimtelijk inzicht…  

Meestal: MP + strikte tijdslimiet: vgl met normgroepen (onderworpen aan strenge criteria van 

standaardisatie, betrouwbaarheid en validiteit).  

WE onderzoek = uitgebreid: cognitieve vaardigheidstests → Mentale vaardigheid = goede voorspeller 

opleidingsprestaties (ook bedrijfsopleidingen: .56) en voor functieprestatie (.54) 

Voorspelling over periode 5j → DUS baat bij slimmere mensen in dienst voor alle banen: belangrijke 

moderator = complexiteit functie: stijgende voorspellende validiteit bij complexiteit: maatstaven van 

specifieke intelligentie = marginale verbetering voorspellen van prestaties.  

NADEEL: negatieve perceptie testen: vooral bij hogere functies: ‘goede naam’ bedrijf schaden → 

tegoemoetkoming: bureaus die testen ontwikkelden met businessinhoud: verpakt in realistische 



aansprekende context: functierelevantie = bevorderd + gelijkwaardig aan traditionele 

vaardigheidstests want beide meten onderliggende constructen.  

Een tweede belangrijk nadeel is hun bias ten opzichte van minderheidsgroepen. Zwarten scoren 

gemiddeld 1,2 SD minder.  

4.5.6  Emotionele intelligentietests 
Er zijn 2 modellen, dit hebben we reeds gezien.  

1. Trekmodel = deze lijken erg op persoonlijkheidsvragenlijsten. De incrementele waarde van 

deze vragenlijsten is beperkt bovenop persoonlijkheidsvragenlijsten.  

2. Vaardigheidsmodel = deze hebben veel gemeen met de intelligentietests. MSCEIT!  

Deze testen zijn inderdaad positief gerelateerd aan intelligentie en zwak gerelateerd aan 

persoonlijkheidstrekken. Het kan wel de functieprestaties voorspellen bovenop persoonlijkheid en 

intelligentie maar niet bovenop een combinatie van deze 2…   

→ Ze worden slechts gebruikt voor beperkte selectiedoeleinden.  

4.5.7  Belangstellingsvragenlijsten 
Niet gebruikelijk → vaak bij schoolverlaters: vb. muzikale en artisiteke interesses: Self Directed Search 

= Beroepskeuze Zelfonderzoek: MAAR interesses correleren weinig met functieprestaties (.14) 

Betere voorspeller voor trainingsprestaties, verloop en jobstatisfactie  

DUS belangstelling = noodzakelijke, maar geen voldoende voorwaarde functieprestaties (dus meer bij 

counseling, loopbaanbegeleiding en outplacement) 

4.5.8  Persoonlijkheidsvragenlijsten 
Gestandaardiseerde vragenlijsten in MP: denken aan typische gedrag: wat meest van toepassing of 

afzonderlijke bewering op schaal → antwoorden vgl met normgroep.  

Sommigen te klinisch dus niet in selectieprocedure.  

De relatie tussen persoonlijkheid en functieprestaties is veel bestudeerd in de laatste eeuw. Het 

onderzoek viel uiteen in 2 fases: 

1. Langere periode (1900 – 1985): primaire studies waarbij de relatie tussen individuele schalen 

van talrijke persoonlijkheidsvragenlijsten en verschillende aspecten van functieprestaties 

onderzocht werden. Er werd geen verband gevonden en dit werd gedurende 25 jaar aanvaard. 

Lange tijd een discussie! Er werd dus meer belang gehecht aan de kenmerken van de situatie 

dan aan stabiele persoonlijkheidsfactoren.  

2. Sinds de jaren ’90 is dit veranderd! Een echte renaissance. 2 redenen hiervoor: 

- Bundelen van resultaten/ meta-analyses.  

- De Bigh Five fungeerde als uniform en theoriegedreven classificatiesysteem.  

Opvallend was dat in diverse functiegroepen consciëntieusheid een significante voorspeller was voor 

functieprestaties.  

Meer invloed op managers met autonome jobs < minder autnome jobs.  

Openheid = goed voor creativiteit en aanpassingsvermogen.  

Vriendelijkheid → customerservicejobs.  



PROBLEEM generieke vragenlijsten: antwoorden ~referentieraamwerk: sommigen binnen 

werkcontext vs. Persoonlijke leven → dus gecontextualiseerde phvragenlijsten: frame-of-reference = 

verhoogde betrouwbaarheid en voorspellende validiteit.  

VOORDELEN:  

• Weinig overlap met andere selectietechnieken: validiteit verhogen  

• Weinig verschillen balnen en zwarten  

NADELEN: 

• Antwoorden faken: sociale wenselijke antwooren MAAR validiteit niet fors verlaagd want 

sociaal wenselijk opstellen = goeie voorspeller succes in latere functie.  

• Slechte reacties: inbreuk privacy + niet functierelevant 

Laatste jaren: anderen oordeel geven over persoonlijkheid = gestandardiseerde en gestructureerde 

referentie: other reports : incrementele validiteit bovenop zelfrapportage.  

Zelfrapportage = ingeschatte identiteit <-> other reports = anderen reputatie persoon.  

4.5.9  Onderzoek naar fysieke geschiktheid 
Arts: algemeen vanuit dat iemand geschikt is, behalve voor beperkt aantal fundamentele fysieke 

activiteiten waarbij contra-indicaties aan het licht komen → kan in alle arbeidsomstandigheden 

werken tenzij contra-indicaties.  

Meestal: nieuwe job uitoefenen = fysieke integeriteit schaden?  

Niet beste kiezen, maar zeggen wie mag uitvoeren = GEEN rangschikking!!  

  



4.5.10  Interviews  
= meest gebruikt 90%: vaak enige middel dat gebruikt wordt om mensen uit te kiezen -> eenzijdige 

benadering van selecteren MAAR elke selectieprocedure moet een interview omvatten.  

 

Doelstellingen van het interview: 

- Informatie-uitwisseling.: info over kandidaat: opleiding, functieverleden… Sollicitant wil ook 

zo goed mogelijk zijn kwaliteiten tonen door info over zichzelf te geven+ sollicitatie nader 

toe te lichten.   

- Geschiktheid toetsen. Nodige kwalificaties? Hij wil de persoonlijkheid van kandidaat zo goed 

mogelijk aan te voelen. De sollicitant wil ook het klimaat van de organisatie aftasten. 

Sollicitant voeling krijgen in de betrokken werkomgeving 

- Persoonlijk contact. Interview -> persoonlijk karakter aan selectie => Gezicht van een 

selectie…  

- Presteren van functie en organisatie. Het geven van een juist, realistisch en volledig beeld 

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

(RJP). 

 

Belang doelstellingen afhankelijk van de conjunctuur en situatie arbeidsmarkt: job= schaars op de 

arbeidsmarkt -> interviewer meer job/ organisatie verkopen aan de kandidaat Omgekeerde is ook 

waar : vb in tijden van werkloosheid  

Interview = spel van 2 partijen: script wordt gevolgd  

 

Soorten interviews: interview, rekruteringsinterview (organisatie en functie verkopen aan 

kandidaten), sollicitatie-interview (kort interview obv CV ) -> best niet gebruikt worden voor selectie 

en rekrutering:  

Binnen de selectie-interviews maken we nog een verder onderscheid:  

- Het een-op-eeninterview 

- Het tandeminterview (met 2 interviewers) 

- Het panelinterview ( met een groepje interviewers)  

- Het serie-interview (interview met verschillende mensen (consultant, direct/ hogere 

leidinggevende)) 

 

Hoewel het traditionele live interview nog steeds bestaat, wordt meer en meer gebruik gemaakt van 

videoconferencing: hele wereld geïnterviewd kunnen worden 

MAAR: belangrijkste onderscheid selectie-interviews = ongestructureerd en gestructureerd.  

 



1. ONGESTRUCTUREERDE INTERVIEWS  

= Vrije interviews, ongestandaardiseerd of niet-directief = meer info dan alleen de feiten: kandidaat 

echt te leren kennen (andere persoon aanvoelen en begrijpen)→ vertrouwen!!  

- Interviewer een klimaat creëert waarin de geïnterviewde gemakkelijk kan spreken over 

zichzelf, zijn gevoelens/attitudes en zijn ideeën. 

- Onderwerpen die belangrijk zijn voor geïnterviewde zijn het meest van belang: elk interview 

verloopt anders 

- Evaluatie en interpretatie vermijden.  

- Kandidaat in ware gedaante leren kennen.  

- ALS gesprekspartners zelfde doel hebben kan niet-directief interview slagen 

- Voor kandidaten voor wie het vinden van werk vitaal (werklozen) is, is een vrij interview dan 

ook meestal doorspekt met impressiemanagement! -> belangen te ongelijk 

 

Een recent modeverschijnsel zijn bizarre vragen.(vb Hoeveel weegt een betonwagen?...) Vooral door 

bekende bedrijven (Apple) worden deze gelanceerd. Deze lijken absurd maar zijn weldegelijk 

functiegerelateerd. Men wil zo improvisatie en creativiteit toetsen. Onderzoek is nog aan de gang. 

-> vb van de sign-benadering bij selectie  

-> geen onderzoek naar voorspellende kracht van dit type vragen 

 

2. GESTRUCTUREERDE INTERVIEWS 

Dit is gepland, gestandaardiseerd en wordt geleid door de interviewer. Men weet op voorhand wat 

de inhoud van de gedachtenwisseling. Hij concentreert zich op datgene dat hij wil behandelen. 

Belangrijke vragen zijn natuurlijk in welke  mate ze hiervan kunnen afwijken en wat de structuur 

precies inhoudt. Interviews kunnen op verschillende manier gestructureerd worden. 

Aanpassingen aan het interview die erop gericht zijn de standaardisatie te vergroten, de interviewer 

te ondersteunen bij de keuze van interviewvragen en de reacties van de kandidaten te evalueren -> 

psychometrische kwaliteit van interview te verhogen 

Campion maakt verschillende indelingen. 

Er worden 7 manier onderscheiden om vragen te structureren: 

1. De mate waarin de vragen gebaseerd zijn op een grondige functie-analyse 

2. De mate waarin tijdens gesprekken dezelfde vragen worden gesteld 

3. het al dan niet toestaan van meer verdiepende vragen 

4. Het al dan niet stellen van betere vragen 

5. De duur van het interview of het aantal vragen 

6. De mate van controle op bijkomstige informatie 

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

Er worden ook 8 mogelijkheden onderscheid om het evaluatieproces te structureren: 

1. Het al dan niet scoren van elk afzonderlijk antwoord van de kandidaat of het gebruiken van 

meervoudige schalen 



2. Het al dan niet gebruikmaken van gedragsverankerde beoordelingsschalen 

3. De mate van gedetailleerd aantekeningen maken 

4. Het al dan niet gebruiken van diverse interviewers 

5. De mate waarin dezelfde interviewers gebruikt worden voor alle kandidaten voor één 

functie 

6. Het al dan niet evalueren van kandidaten tussen interviews 

7. Het al dan niet voorzien in training voor de interviewers 

8. Het al dan niet gebruikmaken van statistische procedures bij de combinatie van 

beoordelingen  

Ook wordt de indeling van Huffcutt & Arthur vaak gebruikt i.p.v. die van Campion.  

- Zij definiëren structuur als ‘de reductie in procedurele variabiliteit in het interview tussen 
kandidaten, wat vertaald kan worden in de reductie in de mate van vrijheid die de 
interviewer heeft tijdens het verloop van het interview’ (reductie in procedurele variabiliteit 
in interview tussen kandidaten). Structuur is een proces dat de variabiliteit (manier waarop 
kandidaten behandeld en geëvalueerd worden) systematisch reduceert.  

- 5 structuurdimensies worden door Huffcutt & Arthur geïdentificeerd.  

Voorgaande indelingen handelen over de manier waarop de interviewer het interviewproces kan 
structureren. Echter kan ook de inhoud gestructureerd worden. Dan moet de inhouden vooral 
gerelateerd zijn aan de te meten competenties.  

We kunnen zo 2 types competentiegerichte interviews gaan onderscheiden. 

1. Het situationele interview. Dit legt de klemtoon op hypothetisch gedrag gericht op de 
toekomst. Per competentie wordt een situatie voorgelegd. De kandidaten moeten zeggen 
wat ze zouden doen in een welbepaalde situatie. Gary Latham is de grondlegger van dit 
soort interview. Deze vindt zijn basis in de goal-settingtheorie. => Dit stelt dat intenties in 
relatie staan tot gedrag. De antwoorden van de kandidaten zouden dus voorspellen wat ze 



later in hun functie zullen doen. De interviewer deelt de situatie telkens mondeling mee en 
noteert kort het antwoord + beoordeelt de effectiviteit van de gemeten competenties. Soms 
gaat het om een gedetailleerde checklist met voorbeeldantwoorden. Ook kan men 
hypothetische vragen stellen zonder enige werkervering.  

a. Een nadeel is dat kandidaten dit soort interviews nogal eens saai en onpersoonlijk 
vinden in verhouding tot de ‘vrije babbel’. Het kan ook sociaal wenselijkheid in de 
hand werken.  

b. Situationele interviewvragen dienen daarom altijd een dilemma te omvatten! -> 
dilemma om sociaal wenselijke antwoorden te reduceren 

2. Tom Janz is de grondleggen van het tweede type. Dit is het patterned behavior description 
interview of behavior description interview = gedragsgericht/ competentiegericht interview. 
Het gaat om dezelfde benadering als hierboven, maar hier gaan de kritische situaties door 
de kandidaten zelf naar voren worden gebracht. Het gaat dus niet om hypothetische, 
toekomstige incidenten en vragen, maar situaties uit het verleden.  

a. De interviewer stelt de vraag naar wat de kandidaten werkelijk gedaan of nagelaten 
hebben in die situaties die ze in de eventuele toekomstige functie ook zullen 
meemaken. Als ze het al hebben meegemaakt, moet je zorgvuldig gaan 
doorvragen… Dit soort probing kan gebeuren via de STAR-techniek = Situatie, Taak, 
Actie, Resultaat. 

b. Iemans mogelijkheden inschatten obv gedragsvoorbeelden die uit gaan van de 
veronderstelling dat in het verleden gesteld gedrag toekomstig gedrag zal gaan 
voorspellen. Doordat de interviewer kan doorvragen, wordt de kans op sociaal 
wenselijke antwoorden sterk gereduceerd.  

c. Een nadeel is opnieuw dat ze het saai zullen vinden. Een ander nadeel is dat zulke 
interviews niet kunnen georganiseerd worden met kandidaten zonder enige 
werkervaring, aangezien die kandidaten moeilijkheden hebben om een 
functierelevante situatie te vertellen 

3. WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK NAAR GESTRUCTUREERD EN ONGESTRUCTUREERDE 
INTERVIEWS. 

Ongestructureerd interview is onderhevig aan diverse vormen van vertekening zoals 
beoordelingseffecten (halo-effect, mildheid, strengheid en contrasteffecten), irrelevante kenmerken 
van de kandidaat het oordeel van de interviewer beïnvloeden (vb. geslacht) en foutieve causale 
attributies van de interviewer. 



- Incorrecte interpretatie van de antwoorden van de kandidaten -> meestal bij onervaren 
interviewers 

- Door deze vertekeningen is de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid van het ongestructureerd 
interview lager dan bij het gestructureerd interview. Ook in de voorspellende validiteit 
scoort het ongestructureerd interview zwakker. Binnen de gestructureerde ligt de validiteit 
hoger bij de situationele interviews dan gedragsgerichte interviews, als men kijkt naar de 
voorspellende validiteit scoren ze hetzelfde. (uitz situationele interviews niet predictief 
valide zijn bij hogere functies) 

o Introductie van meer structuur in interviews blijkt een positief effect te hebben op 
de voorspellende validiteit van het interview 

- Verder werden er studies uitgevoerd naar de bevooroordeeldheid van interviews. Uit 
onderzoek bleek dat gestructureerde interviews minder bias ten opzichte van 
minderheidsgroepen vertoonden. 

o Gestructureerde interviews tot minder geschillen voor de rechtbank leiden dan 
ongestructureerde  

- Vrije interviews : grondige scholing, flexibiliteit en hoge zelfcontrole van de interviewer  

 

Samengevat: superioriteit van het gestructureerd interview boven het ongestructureerd interview 
op vlak van betere betrouwbaarheid, betere validiteit, meer onbevooroordeeldheid en toepasbaar 
op korte termijn. 

Zinvolheid ongestructureerd interview? 

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

verzamelen. 

2. Doelstelling interview: voorkeur gestructureerd wanneer we hoofdzakelijk info willen over 

verifieerbare feiten en competenties , als men als doelstelling heeft om de andere persoon 

zo goed mogelijk aan te voelen en minder pure informatiegaring is het 

ongestandaardiseerde interview zinvol. Selectie-interview beoogt natuurlijk beide. 

Multimodaal interview = gefaseerd interview; interviewer begint niet-directief , maar wordt 

directiever in de fasen waarin hij naar informatie over het curriculum vraagt en de competenties 

meet. Naar het einde toe worden de functie en organisatie aan de kandidaat gepresenteerd, waarbij 

er ook tijd wordt gemaakt om vragen van de kandidaat te beantwoorden. 

4.5.11 Work samples 
 

Work samples weerspiegelen een letterlijk onderdeel van de functie en bieden zo aan sollicitanten 

een representatieve steekproef van de taken die de persoon in zijn latere functie zal uitoefenen.  

Kenmerkend is dat de scores op die opgaven niet als individuele kenmerken worden 

geïnterpreteerd, maar direct worden gezien als voorspellingen van de geschiktheid voor de functie.  

Work samples kunnen ingedeeld worden (van relatief objectief naar relatief subjectief): 

1. Psychomotorische proeven (arbeidsproeven) die meestal een directe afspiegeling 
vormen van feitelijke werktaken. Men poogt een beperkt aantal aspecten van de 
functie na te bootsen. De uitvoering van de arbeidsproef is voorbeeldgedrag 



waarmee het toekomstig functioneren in het werk en de organisatie voorspeld kan 
worden. Veelal worden fysieke handelingen vereist.  

a. De uitvoering van arbeidsproef is voorbeeldgedrag waarmee toekomstig 
functioneren in het werk en de organisatie voorspeld kan worden 

2. Objectieve work samples prestaties gescoord op grond van bvb de benodigde tijd 
om de work sample uit te voeren, of van het aantal fouten. Gebeurt op grond van 
gestandardiseerde checklists. 

a. Observatie en beoordeling gebeuren door iemand die de functie of zelf 
uitoefent of zeer goed kent 

3. Work samples die relatief subjectief gescoord kunnen worden gericht op individuele 
of groepsbesluitvorming. Psychologische facetten weerspiegeld. Van de kandidaten 
wordt niet verwacht dat ze fysieke handelingen uitvoeren, maar dat ze beslissingen 
nemen, onderhandelen of discussiëren. Scoring via beoordeling tot stand. 
Veel voorkomende subjectieve work samples ingezet in het kader van 

assessmentcenter: 

▪ Postbakoefening: de kandidaten krijgen een hoeveelheid materiaal dat 
karakteristiek is voor het postvak van een manager; brieven, faxen, emails… 
Dikwijls verborgen verband tussen documenten, ook filler items (waardeloos 
materiaal) bevatten. In beperkte tijdslimiet moeten de deelnemers het 
materiaal doornemen, prioriteiten stellen, beslissingen nemen, agenda 
opstellen, acties voorstellen… 

▪ Fact-finding: bestaat meestal uit 3 fasen: 
1. De kandidaten krijgen een summiere probleemschets die ze niet 

kunnen oplossen met beperkte info 
2. Confrontatie met panel van zogenoemde resource persons aan wie 

ze beperkt maar de juiste vragen moeten stellen 
3. Voldoende info om probleem te kunnen op te lossen 

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

▪ Caseanalyse: de kandidaten ontvangen een korte realistische en relevante 
beschrijving van een probleem met een vrij uitgebreid dossier met cijfers, 
grafieken en tabellen. Men moet de situatie analyseren, data 
interpreteren… + rapport met aanbevelingen en conclusies schrijven 

▪ Mondelinge presentatie: 5 á 10 min praten over een zelfgekozen 
onderwerp of over een voorgeschreven businessprobleem waarna ze 
vervolgens een analyse en oplossing dienen te presenteren – met eventuele 
visuele hulpmiddelen (of in face-to-facesituatie met assessoren die 
‘moeilijke’ vragen stellen aan deelnemers) + kort schriftelijk rapport 

▪ Groepsdiscussie: 4-8 deelnemers: korte case/managementprobleem: 
oplossen en/of aanbevelingen, soms schriftelijk → Typerende problemen te 
maken met leidinggeven, beslissingen in het bedrijf, bedrijfscultuur, 
conflicten … -> tijdslimiet: assessoren observeren + registreren bijdragen 
van specifieke groepsleden: 2 types groepsdiscussie: met (individueel) of 
zonder (iedereen zelfde beschrijving) toegewezen rollen.  

 
 
 



Voordelen work sample: 

- Valide + minder scoreverschillen tussen rassen 
- Positieve reacties bij de kandidaten: face validity hoog omdat er een grote correspondentie 

is tussen de proef en wat ze in de functie zullen moeten doen 
- Grote overeenkomst tussen beoordelaars van work samples bij zogenoemde objectieve 

work samples 
 
Nadelen work sample: 

- Hoge ontwikkelingskosten 
- Weerspiegelen slechts een klein deel van het domein + functie specifiek (dikwijls per functie 

andere arbeidsproeven worden ontwikkeld) 
- Werkervaring nodig om proeven te kunnen uitvoeren 
- Multidimensionaal: welke constructen worden er nu precies gemeten? 
- Meting van maximum performance: je meet wat de persoon maximaal kan doen, maar dat 

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

4.5.12  Assessmentcenters 
= procedure, waarbij op systematisch wijze, met gebruikmaking van zowel groeps- als individuele 

oefeningen, tests en simulaties wordt geprobeerd die kwaliteiten vast te stellen die essentieel zijn 

voor een goede functie-uitoefening van een of meer medewerkers.  

Karakteristieken: 

- Deelnemers (=assessees) aan assessmentcenter doorlopen verschillende 
assessmentcenteroefeningen. 

- De opdrachten (= situationele tests) moeten afspiegeling zijn van situaties die relevant zijn 
voor de functie. 

- De beoordelaars of assessoren bij een assessmentcenter zijn meestal psychologen en 
lijnmanagers (lijnmanagers hiërarchisch 2 niveaus hoger dan kandidaten , niet alleen voer 
voor psychologen). 

o Bij assessmentcenter worden praktijkmensen uit de organisatie nauwer betrokken 
bij het vraagstuk van personeelsselectie en – beoordeling, omdat ze vaak goed op de 
hoogte zijn van functie en organisatie 

- Het accent ligt op het gedrag van de kandidaat en niet op wat hij zegt te doen of op hoe de 
beoordelaar dat gedrag interpreteert. Rollenspelers lokken dat gedrag uit. Assessoren 
beoordelen de kandidaat op competenties 

- Verschillende assessoren observeren en beoordelen de kandidaten.  
- De verschillende beoordelingen worden geïntegreerd via discussie tussen de verschillende 

assessoren waarbij men tot consensus probeert te komen. Men kan de beoordelingen ook 
statisch integreren (mechanische methode)(sinds 1989): dit leidt tot betere voorspellingen 
 

Assessmentcenter in enge zin = verzameling van subjectieve work samples. Zinvol om typische 

assessmentcenteropdrachten zoals rollenspel en groepsdiscussie aan te vullen met cognitieve 

vaardigheidstests en persoonlijkheidsvragenlijsten. 

GEEN assesmentcentertechnieken: panelinterviews of herhaalde interivews als enige gebruikte 

techniek; gebruikmaken van slechts 1 simulatie; gebruikmaken van diverse technieken (alle papier-

en-potloodtests); beroep op 1 beoordelaar; gebruikmaken van diverse simulaties zonder alle info te 

integreren.  



Assessmentcentermehotde (eerst gebruikt in de jaren 30): 1st bij rekrutering Duitse legerofficieren 

→ later: Britse en Amerikaanse leger. 

Jaren 60: toegepast op het bedrijfsleven  

Nu: 25% van de grote Vlaamse ondernemingen gebruikt ze regelmatig ~ Nederland. België / 

Nederland later dan VS en aantal andere Europese landen (Duitsland en Engeland) 

Alle selectieomgevingen: niet alleen gebruikt voor de industriële sector, ook onderwijskundig, 

militair en openbare organisaties.  In kleine bedrijven opvallend minder gebruikt. 

Je kan assessmentcentermethode voor diverse doelstellingen hanteren die parallel lopen met de 

verschillende generaties van assessmentcenters; 

- 1e generatie (selectiecenters): accent op de geschiktheid van de kandidaat 
- 2e generatie (developmentcenters): klemtoon op het vaststellen van de sterktes en zwaktes 

van de kandidaat. Er wordt ook aandacht besteed aan feedback + later  tijd om ontwikkeling 
van de medewerker te plannen -> assessoren = beoordelaars/ coaches / ‘katalysatoren’ 

- 3e generatie (trainingcenters): deelnemers krijgen na elke oefening feedback. Sterk accent 
op training. Assessmentcentersimulaties worden aangewend als oefeningen om 
managementvaardigheden aan te leren en/ of bij te spijkeren.  

o Assessoren fungeren als coaches en katalysatoren. Deelnemers worden actief 
betrokken bij hun assessment. (Wordt weinig toegepast) 

- 4e generatie: remote, virtuele of online assessmentcenters. Men kan overal deelnemen aan 
oefeningen van het consultingbureau via het internet. Geïntegreerde ‘day in the life’ – 
oefening : vooraf info over zijn organisatie en team. Problemen oplossen (caseanalyses). 
Online assessmentcenters maken soms ook gebruik van textanalytics, muisklikpatronen en 
fysiologische maten om alles van de kandidaten in kaart te brengen. Die objectieve info over 
beslissingsprocessen geïntegreerd in assessorenrapport. Online en remote 
assessmentcenters zowel voor selectie als ontwikkeling bruikbaar. Ze leveren grote tijds- en 
kostenbesparingen. 

 

Wetenschappelijke onderzoek naar assessmentcenters 

Voordelen: 

- Goed presteren in assessmentcenters= beste voorspellers van later managementsucces 
(gemiddelde predictieve validiteit): extra info over capaciteiten van kandidaten bovenop 
cognitieve vaardigheidstests en persoonlijkheidsvragenlijsten <-> grote variatie tussen 
centers ( veel of weinig oefeningen aanbieden) 

- Assessoren: goed in staat tot betrouwbare beoordeling te komen. 
(interbeoordelaarsbetrouwbaarheid schommelt tussen gemiddeld en hoog) -> te maken met 
ervaring en training van assessoren 

- Hoge kostprijs: Rolls Royce van de selectietechnieken MAAR rendeert: meer investeringen 
dan kosten (onderzoek naar utiliteit) 



- Hoge acceptatie bij kandidaten itt andere selectietechnieken: relevant en valide (face 
validity) 

- Onbevooroordeelde selectie-en beoordelingsinstrumenten itt cognitieve vaardigheidstesten 
- Opzet en dynamiek praktijkopdrachten dammen sociaal wenselijk gedrag in. -> sollicitanten 

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

o Effecten van coaching / training vooraf miniem te zijn voor groepsoefeningen 
o Individuele oefeningen -> in-baskets of postbakoefening wel kleine trainingseffecten 

gevonden 
 

Nadelen (vooral op het gebied van ‘innerlijke werking’ van assessmentcenters): 

• Assessoren: meer beoordelen vanuit globale indruk van hun prestaties → beperkt aantal 
gedragskenmerken bij beoordeling kandidaten 

o Als ze kandidaten moeten beoordelen op 10 gedragskenmerken zijn ze geneigd die 
complexe taak te reduceren tot beter te behappen proporties, gebruiken slechts 
beperkt aantal gedragskenmerken 

• Weinig samenhang gedragskenmerk (vb. communicatie vaardigheid ene oefening en in 
andere oefening) → gebrek consistentie gedragskenmerken in verschillende oefeningen = 
moeilijk slotoordeel over kandidaat in termen van gedragskenmerken.  

4.5.13  Situational judgment tests 
 

Work samples en assessmentcenters= selectieprocedures hoge score op realisme en 

functierelevantie: highfidelitysimulaties.  

Kandidaat geconfronteerd met realistische functiesituatie – onmiddellijk te reageren met juiste 

handelswijze 

NADEEL: simulaties = duur + kleine groep kandidaten.  

Alternatief toepasbaar voor grotere groepen: situational judgment tests SJT: in te spelen op 

functierelevantie → werk gerelateerde situaties gepresenteerd aan sollicitant: moet passende 

handelwijze selecteren uit aangeboden responsalternatieven 

SJT: veelheid competenties sollicitant inschatten + in praktijk voornamelijk hun nut bij het bepalen 

van interpersoonlijke, team en leiderschapscompetenties.  

Empirische evidentie: positief: behoorlijke voorspellende validiteit zowel gedragstendentie-

instructies als kennisgeoriënteerde instructies. SJT’s procedurele kennis meten over de effectiviteit 

van diverse manieren om een situatie aan te pakken. 

Bijkomende sterkte: vermogen om extra predictieve informatie te verschaffen bovenop cognitieve 

vaardigheidstests + persoonlijkheidsvragenlijsten → impliceert dat ze een bruikbaar aanvullend 

selectie-instrument kunnen zijn naast traditionele selectietechnieken.  

Minder subgroep verschillen genereren: minderheids vs. Meerderheidsgroepen (dan cognitieve 

vaardigheidstests).  

Hoge face validity (gebruik maakt van video- en  multimediamateriaal: mediumfidelitysimulaties) + 

hogere voorspellende validiteit dan schriftelijke tegenhangers, wat hun hogere ontwikkelingskosten 

kan compenseren 



Webcam-SJTs, waarbij de sollicitant een SJT-item voorgelegd wordt zonder dat de traditionele 

multiplechoiceantwoorden volgen -> daarna sollicitant zelf reageren op aangeboden functie 

gerelateerde situatie -> beoordeeld door getrainde assessoren  

=hybride selectie-instrumenten → grenzen tussen SJT’s en assessmentcenters steeds meer 

vervagen. 

4.5.14. Integriteitstests 
De laatste jaren voelen organisaties meer de behoefte de donkere kanten van iemand te achterhalen. 

Dit door toename van diefstallen en andere diverse bedrijfsschandalen. Via integriteitstests proberen 

ze maladaptieve trekken te achterhalen tijdens de selectie om zo mogelijke problemen te vermijden. 

Onder die trekken verstaan we de dark triad: narcisme, machiavellisme en psychopathie. 

Deze tests worden ook gebruikt voor functies waarbij een hoog niveau van discretie, persoonlijke 

discipline en rechtschapenheid vergt. (bv. geldkoeriers, politiemedewerkers). Tot slot hebben 

waardegebonden competenties (integriteit, ethisch handelen) vaak een plaats verworven in het 

competentieraamwerk van de meeste organisaties, waardoor zij ook geïntegreerd worden in de 

selectieprocedure. 

Om integriteit dus de schatten kunnen organisaties beroep doen op integriteitstests. Er zijn 2 grote 

categorieën. 

- Openlijke of overte integriteitstests: men wordt openlijk bevraagd over zaken als diefstal, 

oneerlijkheid en contraproductief werkgedrag.  

Vb.: ‘Vindt u dat een werknemer die betrapt is bij een diefstal zijn collega’s die hem hielpen moet 

verklikken?’  

→ makkelijk te faken! 

- Persoonlijkheidsgebaseerde integriteitstests: subtieler, gaat verschillende kenmerken na die 

gerelateerd worden aan diefstal of contraproductief werkgedrag zoals sociale conformiteit, 

gewetensvolheid, opwinding zoeken, … . → voorspellen goed  

Vb.: De Hogan Development Survey: ‘Ik sta erop het respect te krijgen dat ik verdien.’ 

Er zijn ook alternatieve tests op integriteit te schatten: 

- Situational judgementtests (reeds besproken) 

- Conditionele redeneertest: gaat justificatiemechanismen na die sollicitanten aanwenden om 

hun (agressieve) gedragingen te rationaliseren. Krijgen dertigtal statements met telkens 4 

responsalternatieven → meest logische aanduiden. (zie vb. p. 229)  

De tests werken welk enkel als kandidaat niet doorheeft dat men hun agressie wil meten! 

4.5.15. Overige selectiemethoden 
Aantal alternatieve pseudowetenschappelijke methoden als projectieve tests, grafologie, astrologie, 

waarzeggerij (handlezen) en frenologie (schedelonderzoek). Herhaaldelijk aangetoond dat de 

wetenschappelijke waarde hiervan nihil is. 



4.6. Keuze uit selectie-instrumenten 
Welke selectietechniek is nu de beste? Eenduidig antwoord geven is onmogelijk. We kunnen kijken 

naar de predictieve validiteit omdat de utiliteit (kosten en baten) van het selectieproces hier functie 

van is. Een meta-analyse van meta-analyses (Schmidt & Hunter, 1998) geeft dit duidelijk weer. Hierbij 

betekent -1 volledig tegengesteld is aan predictieve validiteit en 1 perfecte predictieve validiteit. We 

zien dat een relatief eenvoudige techniek als een cognitieve vaardigheidstest een hoge 

validiteitscoëfficiënt heeft, alsook systematische technieken zoals gestructureerde interviews. Ook 

sample-benaderingen scoren hoog (work samples en assessmentcenters). Hoe meer functie- en 

competentierelevant, des te beter het resultaat. 

 

We moeten hier echter mee opletten: het is een meta-analyse dus in de ene organisatie kunnen de 

resultaten van een bepaald instrument beter zijn dan hier weergegeven, maar in de andere organisatie 

dan weer slechter. We moeten dus steeds nakijken wat het best bij onze organisatie. 

Een tweede maatstaf om selectieprocedures te beoordelen zijn de reacties van kandidaten. Dit omvat 

vragen als ‘Hoe ervaren de kandidaten het selectieproces?’ ‘Wat is de face validity?’. De percepties 

van de kandidaten komen in vele gevallen overeen met de objectieve selectietechnieken, maar er zijn 

ook enkele discrepanties. Cognitieve vaardigheidstests scoren niet zo goed bij veel kandidaten, maar 

ongestructureerde interviews lijken dan wel waardevol te zijn. Deze percepties zijn belangrijk want 

onderzoek toont aan dat ze een direct verband hebben met motivatie op zich in te zetten op die tests. 

Ten derde worden selectietechnieken ook geëvalueerd op basis van hoeveelheid en de omvang van 

subgroepverschillen (verschillen tussen scores tussen meerder- en minderheidsgroepen, geslacht, 

ras, …) De grootte van de subgroepverschillen bepaalt op een selectie-instrument al dan niet adverse 

impact teweegbrengt: een substantieel afwijkende selectieratio bij het in dienst nemen zodat leden 

van minderheidsgroepen benadeeld worden, waardoor ze ondervertegenwoordigd worden in de 

organisatie. Het probleem is dat de meest valide procedures ook het meest adverse impact 

teweegbrengen. Dat plaatst organisaties voor een dilemma: optimale predictie of divers 

personeelsbestand? 

We kunnen proberen alternatieve strategieën ontwikkelen die beide bevatten: 

- Gebruikmaken van alternatieve meetinstrumenten als de situational judgement test en work 

samples → subgroepverschillen dalen maar zijn nog steeds aanzienlijk 
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- Gebruikmaken van ‘cultuurvrije’ items (die geen enkele subgroep bevoordelen) en sensitivity 

panels (beoordelen of de items niet aanstootgevend zijn) 

- Open antwoordvormen ipv. multiple choice 

- Vorm van oefening impliceren (coaching of hertestmogelijkheden) 

→ Stap in de goede richting maar blijft een moeilijke evenwichtsoefening! 

Een laatste belangrijke maatstaf is wat er gebeurt wanneer verschillende technieken tegelijk worden 

ingezet. In onderzoek worden cognitieve vaardigheidstesten vaak als baseline gebruikt. Enkel 

gestructureerde interviews, persoonlijkheidstesten die consciëntieusheid meten (levert meeste 

validiteit op + is het goedkoopst) en work samples geven hier een opvallende validiteitsstijging 

bovenop. Dit wil zeggen dat deze zaken telkens meer van de variantie verklaren dan enkel de 

cognitieve vaardigheidstest en ze dus een meerwaarde bieden. 

4.7. Trends 

4.7.1. Unproctored internet testing (UIT) 
UIT verwijst naar het proces waarin geselecteerd wordt aan de hand van internettests, waarbij de 

respondent de test invult zonder dat er sprake is van een traditionele menselijke proctor of testleider. 

Voordelen 

- Efficiëntievoordelen: kan afgelegd worden waar en wanneer men wil 

- Verplaatsings-, personeels- en locatiekosten = 0 

- Item- en gegevensbeheer gecentraliseerd, snel en efficiënt 

- Snel en gereduceerde time-to-hire 

- Positieve invloed op organisatie-imago 

Nadelen 

- Bedreiging voor de betrouwbaarheid? Want kan in ongestandaardiseerde omgeving 

- Bedreiging voor de validiteit: 

o Testveiligheid: kandidaten kunnen items memoriseren of noteren en delen of 

verkopen (piraterij) 

o Testvervalsing: kandidaat kan hulp inroepen of spieken met illegale antwoordsleutels 

o Identiteit van de sollicitant: test kan door iemand anders worden ingevuld om 

slaagkansen te verhogen 

Wetenschap en praktijk zoeken nu samen naar condities waarbinnen risico’s op verminderde 

betrouwbaarheid en validiteit geminimaliseerd kunnen worden. Er zijn verschillende categorieën: 

- Mechanische strategieën 

o Technische voorzorgsmaatregelen  

vb. onmogelijkheid bepaalde functies te activeren gedurende de afname 



o Web Patrols die regelmatig op internet zoeken naar websites die illegale 

testinformatie of antwoorden zouden aanbieden of verkopen 

o Testdesign: automatische ontwikkeling van verschillende gelijkwaardige tests met 

dezelfde duur, waarbij de gebruiksfrequentie per item zorgvuldig wordt 

gecontroleerd. 

→ hiervoor is wel een uitgebreide itempool voor nodig 

 

- Principiële strategieën 

o Eerlijk antwoordgedrag simuleren: respondenten informeren dat over mogelijkheid 

tot een andere verificatietest in een gesuperviseerde omgeving (sterk verschillende 

scores tussen unproctored en proctored test kunnen wijzen op bedrog) 

o Data forensics: antwoordpatronen analyseren om afwijkingen vast te kunnen stellen 

vb. heel snel afgelegde test (hebben misschien de antwoorden) en erg traag afgelegde 

test (zijn test misschien aan het kopiëren) 

Probleem van identificeerbaarheid moeilijker op te lossen → misschien via webcams in te toekomst. 

4.7.2. Internationale selectie 
Als gevolg van globalisering van de economie komt selectie van personeel uit een cross-culturele 

context steeds meer op de voorgrond. Belangrijke vragen hierbij zijn vaak: gaat het over succesvol 

presteren zoals beoordeeld door het buitenlands management of zoals beoordeeld door het 

corporate management? We weten ook dat gestructureerde interviews en zeker assessmentcenters 

eveneens zinvolle informatie kunnen bieden. 

Tweede dimensie is vraag naar uniformiteit van het selectieproces. Organisaties kunnen enerzijds 

opteren om een selectieproces per land op maat te maken (= polycentrische benadering, invloed 

‘selectiecultuur’ tamelijk beperkt). Anderzijds kunnen ze ervoor kiezen gebruik te maken van het in 

het land van herkomst vigerende selectiebeleid toe te passen (= etnocentrische benadering). 

Tussenvormen zijn ook mogelijk. 

4.7.3. Sociale media en selectie: nieuwe signalen voor talent? 
Er is groeiende interesse bij bedrijven om sociale media profielen te screenen van een potentiele 

kandidaat. Een potentieel voordeel is dat de info op sociale media vaak uitgebreid is en gericht op vele 

personen. In traditionele selectieprocedures is dit slechts gericht op 1 persoon. 

Het brengt ook enkele risico’s met zich mee.  

- Gebrek aan standaardisatie bemoeilijkt een betrouwbare beoordeling 

- Info op sociale media vaak niet werkgerelateerd+ mensen stellen zich niet altijd eerlijk voor 

op sociale media → valide voorspellingen? 

- Persoonlijke info kan vaak worden afgeleid van sociale media (religie, beperking, 

zwangerschap) en die niet-werkgerelateerde gegevens mogen interviewers niet beïnvloeden 

in hun selectiebeslissingen 

- Veel kandidaten zijn hier geen voorstander van 



Empirisch onderzoek bevestigt ook de problemen op gebied van betrouwbaarheid en validiteit bij 

gebruik van Facebook. LinkedIn daarentegen scoort beter op betrouwbaarheid en validiteit. Een 

aanbeveling bij gebruik van sociale media is dat de organisatie best op voorhand bepaald welke info 

via sociale media een indicator is van bv. algemene mentale vaardigheid, kennis, interesse, 

persoonlijkheid, … . Een andere aanbeveling is om niet enkel getrainde recruiters te gebruiken, maar 

ook computationele benaderingen (bv. machine learning) om info op sociale media te scoren. 

4.7.4. Big data en artificiële intelligentie 
Bij selectie hebben bedrijven vaak grote hoeveelheden digitale gegevens beschikbaar. Als daar 

systematische patronen in worden gevonden is het mogelijk voorspellende algoritmes op te stellen 

via machine learning. Big data en AI bieden grote mogelijkheden in personeelsselectie en ze worden 

ook ingezet voor text analytics en er wordt geprobeerd ze ook in te zetten voor het scoren van 

interviews en non-verbale gedragingen. 

4.7.5. Gamification, serious games en virtual reality 
Bedrijven willen selectiemethodes een realistischer karakter geven en tegemoetkomen aan nieuwe 

generaties sollicitanten. Wel belangrijk een onderscheid te maken: 

- Serious games: vaak aangepaste versies van reeds bestaande dynamische taken uit de 

experimentele (cognitieve) psychologie → stevige theoretische basis 

- Gamification: kenmerken van een game toevoegen aan bestaande selectiemethodes (vb. 

leaderboard, badges, …) 

Welke 9 kenmerken zijn nu typisch voor een game?  

- Actietaal (hoe de speler met het systeem communiceert) 

- Feedback aan de speler 

- Conflict/uitdaging 

- Controle 

- Omgeving 

- Fictie 

- Menselijke interactie 

- Onderdompeling (‘immersion’) 

- Regels of doelstellingen 

Door hun interactiviteit is het moeilijk betrouwbaarheid en validiteit na te gaan en ook vergelijking 

met andere methoden is geen sinecure. Ook Virtual reality wint populariteit in selectie, maar 

onderzoek over validiteit heeft hier nog niet plaatsgevonden. 

Zie 4.9. Belangrijke begrippen 

  



H5: Training en ontwikkeling 

5.1 Inleiding  
De wet ‘Werkbaar en Wendbaar Werk’: streeft naar gemiddeld 5 dagen vorming op jaarbasis 
per voltijdse equivalente werknemer 
 
Vroeger: 

- Opleidingen die duidelijk gepland zijn  
- Rechtstreeks georganiseerd door de organisatie 
- Vaak plaatsvinden in klaslokaal buiten de directe werkomgeving  
- Duidelijk start en eindpunt  

 
Vandaag: 

- Continue manieren van ontwikkeling 
- Zonder duidelijk start en eindpunt 
- Toevallig kunnen optreden, niet altijd gepland  
- Initiatief vanuit organisatie en individu  

5.2 Terminologische afbakening  
Training: 

- Aanleren van kennis, vaardigheden, attitudes voor onmiddellijke toepassing in een 
specifieke functie  

- Optimaliseren huidige werkzaamheden  
- Toekomstige veranderingen op te vangen 

 
Ontwikkeling (development): 

- Richt zich op LT 
- Verbreding/verdieping basiskennis 
- Moet passen binnen iemands persoonlijke ontplooiing en binnen de ontwikkeling van 

de organisatie 
- Meestal op vrijwillige basis 

 
Scholing/opleiding (education) 

- Taakgebied verkend 
- Brede gerichtheid, die langer bruikbaar is 
- Vooral als personen nog weinig ervaring hebben in een bepaald gebied 

5.3 De klassieke, formele benadering van training en ontwikkeling  
Gestoeld op didactische voorschriften met betrekking tot training  
 

5.3.1 Analyse van trainingsbehoeften 
Training wordt ontworpen om doelstellingen te bereiken die gelinkt zijn aan specifieke 
behoeften. 
 
Trainingsmanager moet bij de diagnose de steun hebben van de organisatie. 
Trainingsmanager en hoger management moeten op dezelfde lijn zitten wat betreft: 



- De reden voor de analyse van de trainingsbehoeften 
- De personen die binnen de organisatie zullen meewerken aan de behoefteanalyse 
- De verwachtingen van het topmanagement over de analyse van de trainingsbehoeften  

Ook op dezelfde lijn zitten met medewerkers, vakbondsvertegenwoordigers 
 
Zodra voldoende steun van de organisatie, diagnose trainingsbehoeften: 

1) Organisationele analyse  
o Veel bredere focus dan de andere analyses 
o Doelstellingen organisatie in kaart brengen KT en LT 
o Trainingsprogramma’s uit te werken die kunnen helpen om de organisationele 

doelen te realiseren  
o Rekening houden met heersend klimaat op de werkvloer  
o Organisationele belemmeringen te groot → trainingsmanager de training 

weigert  
 

2) Functieanalyse/taakanalyse/competentieanalyse 
o Specificatie van de taken die nodig zijn om de functie uit te voeren 
o Waardevol om als trainingsmanager om te weten welke kennis, vaardigheden, 

attitudes het belangrijkste zijn of eenvoudig aan te leren  
 

3) Persoonsanalyse  
o Trainingsmanager onderzoekt hoe goed de wn zijn funtie uitoefent 
o Evaluatief karakter  
o Nagaan welke competenties iemand heeft en wat de huidige kennis, prestatie- 

en vaardigheidsniveau is  
▪ Functioneren van de persoon vergelijken met prestatie-indicatoren 
▪ Functioneringsgesprek wn aangeven welke competenties nog verder 

moeten ontwikkeld worden  
▪ Zelfevaluatie  

5.3.2 Specificatie van trainingsdoelstellingen  
Een gedegen trainingsdoelstelling voldoet aan 3 voorwaarden:  

1) Bekwaamheid beschrijven om een bepaald gedrag te kunnen realiseren  
o Met een werkwoord beginnen dat de observeerbare handeling beschrijft (bv 

“Het opnemen van de temperatuur van een patiënt.”  
 

2) Specifieke voorwaarden aangegeven waaraan het gedrag moet voldoen  
o Kunnen verwijzen naar beperkingen, omgevingsfactoren, objecten, 

gereedschappen (bv “Het opnemen van de temperatuur van een patiënt met 
een digitale thermometer.” 

 
3) Criterium aangegeven, meetbaarheid van de doelstellingen  

o Bv “Het opnemen van de temperatuur van een patiënt met een digitale 
thermometer tot op 0,1 graad nauwkeurig.”  

 
Zodra we de doelstellingen hebben, kunnen we ze ordenen volgens een logische structuur: 

- Moeilijkheidsgraad (eenvoudig tot moeilijk) 
- Abstractiegraad (abstracte kennis naar concrete ervaring en praktijk) 



- Prestatiesequentie (op volgorde van de uit te voeren handelingen) 

5.3.3 Ontwerp van trainingsinhoud en -methode 
Trainer-centered technieken: 

- Gestructureerd door de trainer 
- Tempo, lesvorm, volgorde training vastgelegd en gecontroleerd door de trainer 

 
→ Presentatiemethodes 

- Meest bekritiseerd, maar meest gebruikt  
- Goedkope techniek  
- Trainer complete controle over de inhoud en volgorde waarin het materiaal 

gepresenteerd wordt  
- Geschikt voor kennisoverdracht – minder geschikt voor aanleren vaardigheden  
- Beperkingen  

o Eenheidskarakter  
o Toehoorders passief (snel aandacht kwijtraken) 
o Geen onderscheid maken tussen de toehoorders (voor sommigen gaat hij te 

snel, te traag, oppervlakkig…) 
 
→ Audiovisuele methodes 

- Interessant aandacht te trekken 
- Getoonde scéne moet wel geloofwaardig, realistisch zijn  

 
→ Discussie 

- Voordelen 
o Eigen mening naar voor brengen, mening anderen te luisteren 
o Je kan putten uit de ervaring, kennis van de trainees  

- Nadelen  
o Kost veel tijd als het niet gestuurd wordt door de trainer  
o Gaat de mist in als pp niet voorbereid zijn, gebrek aan kennis en vaardigheden 

hebben 
- Vaak gebruikt ter ondersteuning van andere technieken, belangrijkste punten uit 

andere sessies te bekrachtigen 
 
Trainee-centered technieken: 

- Vertrekken vanuit een constructivistische visie op leren  
o Trainee ontwikkelt zelf de kennis in plaats van voorgekauwde kennis van de 

trainer te internaliseren  
o Verantwoordelijkheid voor het leren ligt bij de trainee  
o Trainer → hulpbron 
o Oefeningen duiden als oefeningen en benadrukken dat fouten maken normaal 

en essentieel is (leidt tot meer leren) 
 
→ Casestudy 

- Om de analytische en probleemoplossende vaardigheden te bekijken 
- Voordelen  

o Het zelf en spontaan ontdekken van algemene principes en oplossingen leidt 
ertoe dat pp het beter onthouden  



- Nadelen  
o Niet geschikt om algemene denkbeelden en principes aan trainees aan te leren 

wegens gebrek aan gestuurde instructie (hierdoor zijn ze erna ontmoedigd) 
o Van buitenaf kijken de trainees tegen een case aan, ze zijn er niet echt bij 

betrokken (zoals bij een rollenspel) 
 
→ Rollenspel 

- Toegewezen rollen zo goed mogelijk spelen 
- Inzicht te verkrijgen in problemen van interpersoonlijke relaties, interpersoonlijke 

vaardigheden aan te leren en attitudes te veranderen  
- Reverse roles: deelnemers van rol wisselen 
- Multiple role playing: groot aantal trainees spelen mee 
- Zelfconfrontatie: trainee ziet zijn volledige rollenspel op video  
- Theaterleren: professionele acteurs spelen een realistische werksituatie na  
- Via het rollenspel leren ze door te doen 
- Beperking  

o Deelnemers te veel bezig met hun rol en te weinig met problem-solving  
- Succes rollenspel hangt af van 

o Spelers die bereid zijn om hun rollen op te nemen zo realistisch mogelijk 
o Kwaliteit discussies  
o Feedback na rollenspel 

 
- Gestuurde zelftraining: 

- Formele training (gedeelde verantwoordelijkheid tussen trainer en trainee)  
- Vrij veel initiatief bij de trainer, organisatie  
- Voorbereiding op training, literatuur door te nemen (trainees ong zelfde niveau, 

trainer geen aandacht meer moet besteden aan bepaalde onderwerpen) 
- Handboeken, cursusmateriaal zelfstandig doornemen (managers) 
- Volledig zelfstudiepakketten via boeken, internet  

 
→ Geprogrammeerde instructie  

- Trainee krijgt het te leren materiaal in kleine hapjes voorgeschoteld  
- Na elke stap een open vraag + fb  
- Vragen meestal altijd makkelijk → positieve bekrachtiging  
- Trainees leren niet meer of minder dan via andere methode zoals presentatie 
- Tot 30 % minder tijd nodig om hetzelfde te leren  
- Belangrijkste factor → motivatie persoon  

 
Trainingssimulaties: 

- Boost essentiële kenmerken van een echte situatie na  
- Bv vliegtuigsimulator  
- Veilig, realistische omgeving zonder schade toe te brengen aan zichzelf, anderen of 

materiaal  
- Voordelen  

o Situaties oefeningen die zich normaal alleen in noodgevallen voordoen 
o Onmiddellijke fb 
o Duidelijke link werksituatie waardoor transfer bevorderd kan worden 



- Nadelen  
o Duur  

- Fysieke kenmerken – psychologisch realisme  
 
→ Synthetische leeromgevingen  

- Online simulaties 
- Games 
- Virtuele werelden  
- Voordelen  

o Hoge graad realisme  
o Aangenaam, plezierig ervaren waardoor trainees gemotiveerd zijn om te leren 
o Interactiviteit waardoor trainees zich constant moeten aanpassen aan 

veranderde omstandigheden  
o Leidt tot meer effectieve kennisverwerving  
o Hogere niveaus waargenomen eigen competenties 
o Minder uitval 

- Nadeel  
o Duur  

 
→ Businessgames 

- Trainees ervaren gebeurtenissen die zeer nauw overeenkomen met echte ervaringen  
- Interpersoonlijke en problem-solvingbekwaamheden  
- P263 voorbeeld looking glass 
- Fb cruciaal na elke businessgame 
- Voordelen  

o Trainees zonder risico diverse vaardigheden kunnen oefenen en al doende 
leren  

o Zien een duidelijke link tussen hun acties en gevolgen  
 

- Nadelen  
o Leerervaringen uit het oog verliezen, omdat ze willen winnen  
o Je leert soms deelnemers specifieke oplossingen aan voor specifieke 

problemen i.p.v. algemeen  
 
Behavior modeling: 

- Beginnen met duidelijk te maken wat de effectieve gedragingen zijn in bepaalde 
situaties  

- Vervolgens zien ze vb’n van modelleiders die kerngedragingen vertonen  
- Daarna kerngedragingen oefenen  
- Volgt fb  
- Afgesloten actieplan om de aangeleerde kerngedragingen toe te passen op de 

werkvloer  
o Steunt op de goalsetting theorie  

- Steunt ook sterk op de sociale leertheorie  
o Accent ligt op observatie van geloofwaardige rolmodellen en bekrachtiging van 

gedrag dat aan die rolmodellen beantwoordt  
- Voordelen  



o Forse effecten op aanleren kennis, vaardigheden gematigde effecten op 
functieprestaties 

- Effectiever wanneer zowel goede als slechte modellen worden getoond  
- Effectiever wanneer de leidinggevende van de deelnemers worden getraind  

 
Teambuildingmethodes:  
 
→ Teamtraining  

- Crosstraining: Teamlid leert ander teamlid technische taken aan die hij zelf gewoonlijk 
uitvoert  

o Vergroot de flexibiliteit van individuele teamleden om verschillende 
teamtaken uit te oefenen  

 
- Coördinatietraining: team leert om informatie met elkaar te delen en betere 

beslissingen te maken  
o Nadruk ligt op wat fout kan gaan bij het uitwisselen van informatie  

 
→ Outward-bound training  

- Team krijgt moeilijke, onbekende uitdagingen voorgeschoteld in een buitenomgeving  
- Voordelen  

o Trainees kunnen die competenties dat ze leren transfereren naar de 
organisatie  

o Open te staan voor nieuwe ideeën in hun functie  
o Tonen aan welke gedragingen functioneel en disfunctioneel zijn voor 

groepsprocessen  
- Nadeel  

o Effectiviteit bijzonder schaars 
o Onderzoek grotendeels gebaseerd op reacties van de kandidaten  

- Citygames: team lost bv een mysterie op in een stad  
 
→ Action learning  

- Werkteams, groepen krijgen een daadwerkelijk probleem voorgeschoteld  
- Deelnemers (min 6, max 30) moeten een oplossing voor het probleem uitwerken en 

actieplan opstellen  
- Belangrijk dat deelnemers verantwoordelijk zijn voor dat plan: zij moeten dat later dus 

ook ten uitvoer brengen  
- Bv een machine op een afdeling moet beter benut worden 
- Trainingsprogramma gebasseerd op Zes Sigma 

o Bieden aan medewerkers meetinstrumenten en statische tools aan om kosten 
en foutmarges te reduceren  

o Zal leren en transfer maximaliseren door de nadruk te leggen op echte 
problemen  

o Geschikt bij veranderingsprojecten  
 
E-learning: 

- MOOC: massive open online course 
o Lessen van prof’s opgenomen en aangeboden op het internet  



o Volgen van een MOOC kan gecertificeerd worden  
- Virtual classrooms 
- Eenvoudige chatrooms  
- Learning portals: online shoppen naar cursussen  
- M-learning: via smartphone/tablet  
- Voordelen  

o Gedoseerd en gepersonaliseerd leren  
o Zelfsturing groot 
o Tijd- en plaatsonafhankelijk 
o Geen lokalen, trainers 
o Personeel niet voor langere tijd afwezig van de werkplek → besparingen  

- Nadelen  
o Start-upinvesteringen in soft- en hardware dikwijls hoog  
o Eenzame ervaring, kan opgevangen worden  

▪ Synchroon (bv chatrooms) 
▪ Asynchroon (bv messageboards) 

o Gaat uit van een grote zelfverantwoordelijkheid en maturiteit  
o Grote mate van autonomie → niet altijd duidelijk of de cursist de opleiding 

heeft afgerond  
o Opvolgen e.v.t. ervan → angst evaluatie wat het leren in de weg staat (vooral 

voor mensen vatbaar voor sociale vergelijking) 
 
Blended-learning: 

- Mix traditionele trainingsmethodes en webbased methodes  
- Voordelen  

o Meer zelfsturing en verantwoordelijkheid (in vergelijking met traditionele) 
o Meer face-to-face-interactie (in vergelijking met webbased) 

 
Inhoud van de training: 

• Laatste jaren opmars trainingen voor leiderschaps- en managementvaardigheden  
 
- Logistiek: 
 

Training op het werk Training buiten het werk 

Voordelen: 
• Realistische situatie  
• Geen vervoersprobleem 
• Goedkoper 
• Trainee vormt vanaf begin 

werkrelaties  
• Training kan voor elk probleem 

precies en gericht worden toegepast 
• Superieurs ondersteunen het 

geleerde als ze als begeleiders 
fungeren  

Voordelen: 

• Storende elementen uit de 
werkelijkheid worden uit de 
leersituatie gehaald 

• Weg van huis en werkdruk 

• Trainingsgroep bevordert leerproces 
meer door veilige omgeving  

• Trainingshulpmiddelen beschikbaar 

• Verbetert moraal en motivatie voor 
zelfontwikkeling  

 
 
 



Nadelen: 

• Kosten niet na te gaan in 
afdelingsbudget 

• Organisatie riskeert fouten van 
trainee 

• Begeleiders missen 
trainingsvaardigheden  

• Geen tijd en aandacht voor leren 

• Druk op trainee als hij in bijzijn van 
leidinggevende en ervaren collega’s 
fouten maakt 

• Trainingshulpmiddelen soms afwezig 

Nadelen: 

• Werkproblemen moeilijk na te 
bootsen 

• Transfer van het geleerde is moeilijk 

• Kosten  

• Superieuren voelen zich minder 
betrokken bij resultaten van 
leerproces  

• Weinig tijd om het geleerde te 
integreren of moeilijk toe te passen 

 

5.3.4 Transfer 
= De mate waarin deelnemers aan een training de kennis, vaardigheden en attitudes die ze 
via de training verworven hebben, toepassen in geschikte settings  
 

- Meestal onderzocht door experimentele groep 
o Taak leert in een training en later een 2de taak uitvoert  
o Vergelijken controlegroep die enkel 2de taak uitvoert 

- Positieve transfer 
o Experimentele groep doet het beter op de 2de taak  

- Negatieve transfer (omgekeerde) 
- Zerotransfer 

o Geen prestatieverschillen tussen experimentele groep en controlegroep 
o Treedt dikwijls op (minder dan 30% van het geleerde tijdens de training wordt 

bv later gebruikt in de functie) 
- Horizontale transfer 

o Transfer naar gelijkwaardige taken op de werkplek 
- Verticale transfer 

o Transfer naar ongelijkwaardige taken op de werkplek (structureel 
verschillende taken) 

 

 
 
Vooral van belang voor het bevorderen van interpersoonlijke vaardigheden. 
 
Kenmerken trainingsontwerp:  

- Doelstellingen  



- Ontwerp training nauw aansluit bij de leerdoelstellingen  
- Leerprincipes 
- Rekening te houden met de leerprincipes 
- Leertheorieën  
- Design rekening houdt met de leertheorieën  
- Pretraining  
- Vooraf een positief en optimistisch beeld schetsen over de training  

 
Kenmerken van trainees: 

- Dispositionele kenmerken  
o Cognitieve vaardigheid en consciëntieusheid → positieve relatie met transfer 

- ‘Readiness’ 
o De vraag of iemand bekwaam is om de training te volgen  

▪ Trainability tests: tests die een klein deel van de taken van de training 
simuleren  

• Als iemand hier goed op scoort zal die ook meer kans hebben 
om de volledige trainingsinhoud succesvol af te ronden  

• Geeft de trainee realistisch beeld  
- Leeroriëntatie  

o Hoge Leeroriëntatie: gevoel competentie verwerven door nieuwe 
vaardigheden en inzichten te leren  

- Motivatie om te leren  
o Mensen die op voorhand al gemotiveerd zijn hebben een streepje voor om 

meer te leren tijdens de training  
o Mensen hoge self-efficacy → gemotiveerder (zelfbekwaamheid) 
o Mensen interne locus of control → gemotiveerder (resultaten toeschrijft aan 

interne factoren)  
o Angstige personen zijn minder gemotiveerd om te leren  
o Mensen gemotiveerder als ze een carrièrestrategie hebben en nauw 

betrokken zijn bij hun organisatie en functie  
o Training aansluiten op de functie en loopbaan van de trainees zodat zij het zien 

als een mogelijkheid en niet als een straf  
o Trainees laten kiezen uit diverse trainingsprogramma’s  

 
Meer transfer na trainingen in bedrijven die investeren in het zelfmanagement van trainee  
 
Bijkomende relevante trainee kenmerken: 

- Learning agility: bereidwilligheid en vaardigheid om nieuwe competenties te 
verwerven  

o People agility: zichzelf goed inschatten, leren uit ervaring, anderen 
constructieve manier behandelen, kalm blijven onder druk veranderende 
omstandigheden  

o Results agility: resultaten boeken onder uitdagende omstandigheden, 
inspireren anderen om boven de verwachtingen uit te stijgen  

o Mental agility: vermogen om complexe problemen vanuit een innovatief 
standpunt te bekijken, complexe materie aan anderen uit te leggen 



o Change agility: nieuwsgierigheid, passie voor nieuwe ideeën, voorkeur 
experimenteren en investeren in activiteiten die tot doel hebben om eigen 
vaardigheden te ontwikkelen  

 
- Leerstijl  

o Activisten: genieten van het hier en nu, gedomineerd door directe ervaringen, 
streven nieuwe ervaringen, snel verveeld met implementatie en afrondingen 
op LT 

o Denkers: graag achtergrond, observeren verschillende ervaringen vanuit 
verschillende perspectieven, verzamelen data en analyseren ze alvorens 
besluiten te nemen, voorzichtig en overwegen graag alle standpunten 

o Theoretici: houden van assumpties, modellen, theorieën…  Belang logica en 
rationaliteit 

o Pragmatici: zoeken nieuwe ideeën, experimenteren graag met toepassingen, 
zien problemen als een uitdaging  

 
Vermenging interesses & persoonlijkheidsfactoren  
Werkt een bepaalde training wel evengoed voor alle trainees? (Sluit dus het best aan 
bij de specifieke kenmerken van de trainees) 

 
- Growth mindset: mensen die houden van intellectuele uitdagingen, streven bijleren, 

overal potentieel zien om hun zelf te ontwikkelen (onduidelijk belang voor prestaties 
in trainingscontext in werksetting) 

- Fixed mindset: talenten aan-afwezig bij mensen, moeilijk of niet ontwikkelbaar  
 
 

Kenmerken werksituatie: 
- Klimaat (situationele ‘cues’ en beloningen) 

o Leidinggevende is in hoge mate verantwoordelijk voor een transfer 
ondersteunend werkklimaat  

o Situationele cues: componenten van het werk die trainees ertoe aanzetten om 
het geleerde toe te passen in hun functie 

o Gevolgen: componenten van het werk die trainees belonen als ze het geleerde 
toepassen  

o Leidinggevende klimaat creëert dat transfer ondersteunt, beloont → kans op 
positieve transfer 

o Klimaat de wn niet ondersteunt → zerotransfer of negatieve transfer  
o Er moet expliciet mogelijkheden worden gecreëerd om het geleerde toe te 

passen 
o Klimaat ‘psychologische veiligheid’ → durven trainees fouten te maken op de 

werkplek  
 

o Collega’s spelen ook een rol  
o Buddy systems: 2 trainees na de training samenwerken op de werkvloer en 

elkaar wederzijds ondersteunen om het geleerde toe te passen  
o Die peersupport kan ook plaatsvinden tijdens vergaderingen, e-mail… 



o Boostersessies: trainees de training face to face met elkaar bespreken en 
opfrissen  

5.3.5 Evaluatie van training 
Training moet gebaseerd zijn op een grondige behoefteanalyse. Er kunnen zich hier echter wat 

problemen vormen:  

- Verkeerde aanpak van didactische trainingsaanpak 

- Trainer is slecht 

- Geen ondersteuning van leidinggevende 

- Functie in tussentijd veranderd 

➔ Noodzaak evaluatie 

Evaluatie bestaat uit een verzameling van descriptieve en evaluatieve informatie die noodzakelijk is 

om beslissingen te nemen over de keuze, waarde en verbetering van trainingsactiviteiten. Er staan 

hierbij ook 2 beslissingen centraal: 

1) Trainingsmanager moet criteria bepalen 

2) Keuze van onderzoeksdesign om te bepalen of de training succesvol is geweest. 

Hinderpalen bij de trainingsevaluatie 
Trainingen worden te weinig geëvalueerd, dit komt door: 

1) Het topmanagement benadrukt te weinig dat het belangrijk is 

2) Dikwijls beschikken trainers of HR-managers niet over de vereiste kennis of vaardigheden om 

evaluaties te doen. Bovendien weten ze maar half op welk niveau de evaluatie moet gebeuren 

(reacties, gedrag of totale rendement?) 

Keuze van evaluatiecriteria 
Vooral belangrijk dat die criteria relevant zijn; gebaseerd op een grondige functieanalyse en op de 

trainingsdoelstellingen.  

Uitleg afbeelding: 

A en D hebben betrekking op criteriumrelevantie: de mate waarin de criteria elementen bevatten die 

geïdentificeerd werden in de analyse van de trainingsbehoeften 

C heeft betrekking op criteriumcontaminatie: de mate waarin er storende elementen zitten in de 

criteriummaat → vermindering precisie 



B heeft betrekking op de mate waarin elementen afwezig zijn in de evaluatiecriteria, hoewel ze 

geïdentificeerd werden in de behoefteanalyse. 

De vele gezichten van criteria 
Evaluatie van trainingsprogramma’s moeten altijd gebeuren op grond van diverse criteria. Kirkpatrick 

onderscheid vier niveaus van diversiteit: 

Eerste niveau: reacties van deelnemers 

Dit zijn de percepties over het trainingsprogramma. Algemeen is het van belang om de reacties te 

bekijken die te maken hebben met de doelstellingen van de training. Morgan & Casper (2000) gingen 

de multidimensionaliteit van reactiemetingen na, ze onderscheiden 6 grote groepen binnen zo’n 

vragenlijsten: 

1) Tevredenheid over de trainer 

2) Tevredenheid over het trainingsproces 

3) Tevredenheid over de testprocedure 

4) Bruikbaarheid van het trainingsprogramma 

5) Tevredenheid over het trainingsmateriaal 

6) Tevredenheid over de structuur van de gegeven training 

Best case zijn die vragenlijsten anoniem met zowel open als gesloten vragen, maar zelfs in een ideale 

situatie resulteren de vragenlijsten veelal in zogenoemde happiness sheets. Dit fenomeen betekent 

dat er té positief beoordeeld wordt, doordat de trainees bijvoorbeeld blij zijn dat de training gedaan 

is. Verder is het ook mogelijk dat ze de training wel aangenaam vonden, maar dat ze er niets van 

hebben geleerd. 

Tweede niveau: het feitelijke leren 

Dit omvat het leren van principes, feiten, technieken en attitudes gelinkt aan de doelstelling van de 

training. Dit is makkelijker te meten aan de hand van bijvoorbeeld een test op het einde van de 

training. 

Derde niveau: gedraging op het werk 

Dit omvat de training succesvol kunnen toepassen op het werk. Dit niveau meet dus voor een groot 

stuk de transfer van het geleerde in de werksituatie. 

Vierde niveau: de resultaten 

De resultaten geven de impact van het trainingsprogramma weer op de doelstelling van de 

organisatie. Het zijn indicatoren voor succes die de organisatie relevant acht (bv. Toename in 

productiviteit, klanttevredenheid, winst, …) 

Evaluatie op dit niveau is minder eenvoudig door al de variabelen die hierop kunnen inspelen. 

Daarmee bedoelen we het effect van sociale, structurele en economische veranderingen. 

Niveau 4+1: Return on investment van een training 

Hierbij worden de resultaten van de training vergeleken met de kosten. We maken een onderscheid 

tussen directe kosten (kosten van de training, trainers, het materiaal, etc.) en indirecte kosten. 

Tegenwoordig wordt er veel nadruk gelegd op die ROI. Hoewel het onderzoek schaars is, blijkt wel dat 

er een significant positief verband is tussen trainingsinvesteringen en winstgroei van de organisatie.  



Idealiter worden in de praktijk criteria op elk van deze niveaus gehanteerd. Alsook moeten die criteria 

op verschillende niveaus gespecifieerd worden. In realiteit merken we op dat dit niet vaak gebeurt. 

Meestal wordt er alleen maar naar het eerste niveau gepeild.  

Alliger et al (1997) publiceerden een meta-analyse over de criteria van Kirkpatrick. Ze verdeelden de 

reactiecategorieën onder in 2 componenten: affectieve reacties en reacties met betrekking tot de 

bruikbaarheid van de training.  Verder werd het tweede niveau opgesplitst in 3 types van leren:  

1) Verworven kennis na de training 

2) Onthouden van kennis 

3) Demonstratie van gedrag en vaardigheden 

Tot slot noemden ze het derde niveau niet gedrag maar transfer. Verder hebben ze de correlaties 

tussen de verschillende niveaus onderzocht: zo ondervond men dat positieve affectieve reacties geen 

verband hielden met leren. Positieve bruikbaarheidsbeoordeling correleerden wel met leren en met 

transfer. Geen van de reacties hield verband met de resultaten. Correlaties tussen de vormen van 

leren en transfer waren opvallend genoeg aan de lage kant.  → gehanteerde instrumenten om leren 

te meten waren niet voorspellend voor transfer.  

De grootste kritiek op het model van Kirkpatrick is dat het te simplistisch is. Evaluaties van trainingen 

zijn dikwijls summatief (bekijkt of de training effectief is) en niet genoeg formatief/procesgericht 

(waarom is de training effectief?). 

Hoewel formatieve evaluaties beter zouden zijn, zijn ze in de praktijk minder haalbaar. Verder opteren 

sommige organisaties ook om het evaluatievraagstuk ruimer te benaderen dan de training op zich, en 

om over het trainingsbeleid ken- en stuurgetallen te berekenen zoals: 

- Aantal uren training per werknemer 

- Procentueel aandeel van trainingsbudget in loonmassa 

- Procentueel aandeel van trainingsbudget in omzet 

- Trainingskosten per uur  

- Aantal uren training per medewerker van de trainingsafdeling 

- Gemiddeld percentage trainingen opgesplitst per trainingsinhoud 

- Gemiddeld percentage trainingen opgesplitst per trainingsmethode 

- Gemiddeld percentage van trainingen die worden uitbesteed 

Evaluatiedesigns 
2 visies over het evaluatieproces: 

1) Gepaste methodologie over het hoofd gezien en was trainingsevaluatie in feite gebaseerd op 

kwalitatieve informatie van de trainees en de trainer 

2) Alleen het meest rigoureuze design kan worden gebruikt om trainingsprogramma’s te 

evalueren 

Ideale visie ligt ergens tussenin deze visies. De trainingsmanager heeft als taak om het meest 

rigoureuze design te kiezen, maar beseft verder de beperkingen van deze designs. 



De bedoeling van deze designs is het bepalen of er echt een verandering is opgetreden naar aanleiding 

van de training en of die verandering te danken is aan de training 

Enkele notaties: 

T staat voor een observatie op een bepaald tijdstip. Zoals een test. 

X staat voor de experimentele conditie zoals een training. 

1) Een-groep, enkel posttestdesign (x T2). Hierbij ondergaan trainees een training en worden ze 

later via een posttest geëvalueerd. Het ontbreken van een pretest maakt conclusies over de 

impact van de training onmogelijk. Dit design is slechts zinvol als je alleen maar wilt weten of 

trainees een bepaald niveau hebben bereikt na de training. 

 

2) Een-groep, pretest=/posttestdesign (T1 x T2). Hier komt er dus wel een pretest bij kijken, 

waardoor ze de kennis van de trainees op voorhand kunnen testen en zo kunnen meten welke 

impact de training heeft gehad. Toch kunnen we niet sluitend concluderen dat de verbetering 

in resultaten door de training komt, het kan ook komen door een derde variabele. 

 

3) Pretest/posttest met controlegroepdesign (experimentele groep T1 x T2, controle groep 

T1T2). Beide groepen vullen een post-en pretest in. Enkel de experimentele groep doet mee 

aan een training. Deze opzet kan wel tot sluitende conclusies leiden. Dit design heeft echter 

ook nadelen. Zo is het moeilijk om in de praktijk een controlegroep te hebben of is het moeilijk 

om trainees willekeurig toe te wijzen. Tot slot kan er ook sprake zijn van een testeffect. 

Daarom bestaat er hier nog een variant op zonder pretest.  

5.4 De nieuwe, informele benadering van training en ontwikkeling 
Klassieke vormen steeds meer onder druk gezet. Andere, meer informele vormen winnen aan belang. 

Informeel leren is niet gepland, vindt meestal plaats buiten een trainingscontext en heeft geen 

duidelijk start- en eindpunt. De verantwoordelijkheid ligt hier bij de trainee zelf (vorm van trainee-

centered learning). Organisatie zelf heeft hier niets mee te maken. 

We kunnen ook spreken van autonoom leren. 4 aspecten staan centraal in deze benadering van leren. 

1) Autonoom leren is altijd vrijwillig. 

2) Typisch ongestructureerde ervaringen, dit houdt in dat er geen vooraf omlijnde specificaties 

zijn van wat er precies geleerd moet worden en hoe. 

3) Staat in functie van het verwerven van human capital. De leeractiviteiten moeten bijdragen 

tot de ontwikkeling van kennis of vaardigheden die relevant zijn voor hun job of loopbaan.  

4) Het wordt niet operationeel of administratief ondersteund door de organisatie. Het kan 

echter wel dat de bedrijfscultuur een filosofie van levenslang leren bevordert. 

De term autonoom leren wordt dikwijls in verband gebracht met concepten zoals zelfontwikkeling, 

zelfgestuurd leren en werkplekleren. De grootste gemeenschappelijke deler is het plannen van leren, 

monitoren van vooruitgang en blijven leren. Zo’n leervormen sluiten bij recente tendensen om het 

personeel meer verantwoordelijkheid te geven over hun eigen ontwikkeling. 



5.4.1 Populariteit van informeel leren 
Opkomst is te wijten aan het feit dat merendeel van de werknemers de ontwikkeling van hun 

vaardigheden toewijzen aan het bijleren on the job. Slechts 10% geeft aan hun kennis uit formele 

trainingen te halen en de overige 20% haalt hun kennis uit sociale interacties. Dit staat ook gekend als 

de 70/20/10-regel van training en ontwikkeling. 

Het belang dat we hechten aan informeel leren hangen af van verschillende factoren 

- Organisaties raken meer verspreid, wat het moeilijk maakt om trainingen te volgen op 

specifieke locaties. 

- Er worden vragen gesteld bij het rendement van klassieke trainingen. 

- Gebrek van transfer van klassieke trainingen. 

- Werknemers zijn meer bereid en klaar om nieuwe professionele uitdagingen aan te gaan 

doordat ze hun loopbaan in eigen handen hebben. 

- Toenemende behoeft voor work-/life balance. 

5.4..2 Het informeel leerproces een conceptueel model 
Informeel leren bevat 4 componenten:  

1) Intentie om te leren, verbeteren en ontwikkelen. 

2) Ervaring/actie door nieuwe taken of in nieuwe situaties te komen. 

3) Feedback, bij voorkeur op de taakprestatie. 

4) Reflectie, zowel tijdens de oefening als nadien. 

Dit is een circulair proces, het informeel leren kan dus beginnen bij elke stap, op eender moment. 

5.4.3 Facilitatoren van informeel leren 

Ervaringen aanbieden 

Organisaties kunnen ervaringen op verschillende manieren actief vormgeven. De meest 

gestructureerde manier (wordt hierdoor aanzien als formeel leren) is via werkplekleren, hierbij wijst 

men jobs toe aan verschillende trainees en moedigen ze hen aan om het werk van ervaren 

werknemers te observeren en daaruit te leren. Verder is een nauwe 1-op-1 relatie tussen de ervaren 

werknemer en de trainee. 

Andere manieren zijn functierotatie en uitdagende opdrachten geven. Bij deze manieren heeft de 

organisatie echter minder controle op het leerproces. Functierotatie betekent dat een werknemer op 

regelmatige basis verandert van functiedomein, maar wel op hetzelfde hiërarchische niveau binnen 

de organisatie blijft werken.  Aanbieden van uitdagende opdrachten (challenging assingments/stretch 

assignments) wordt gebruikt om bijvoorbeeld uit te zoeken of iemand managementmaterial. Op deze 

manier doen de werknemers zelfvertrouwen op in nieuwe en andere situaties. 

Feedback 

Sociale interactie is van groot belang bij informeel leren alsook het krijgen van input over de 

effectiviteit van iemands handelen. Het aanbieden van uitdagende opdrachten heeft bijvoorbeeld 

vooral effect als dit in een omgeving gebeurt waar er feedback wordt gegeven. 



Je kunt feedback krijgen van anderen via formele feedback procedures of van een coach of mentor. 

De werknemer kan ook zijn persoonlijk netwerk aanspreken om input te verwerven. Zo’n netwerken 

worden ook wel communities of practice genoemd. Het idee rond CoP is gestoeld op de situated-

learningbenadering waarbij werknemers van elkaar en on the job leren. De definitie van CoP is echter 

vrij ambigue en als gevolg hiervan is er dan ook weinig empirisch onderzoek naar gedaan.  Ze zijn 

vooral effectief wanner de leden:  

1) Potentieel zien in de groep 

2) De activiteiten van de CoP als betekenisvol zien 

3) Ervaren dat de CoP autonome beslissingen kan nemen 

4) Ervaren dat de CoP impact kan hebben en met belangrijke kwesties bezig is 

Reflectie 

Reflecteren over wat we in feite geleerd hebben is belangrijk. Sommigen zouden zo ver gaan om zelfs 

te zeggen dat we niet leren zonder te reflecteren. Reflectie definiëren we als de activiteit waarbij de 

medewerker zijn gedrag tijdens een ervaring tot in de diepte analyseert en nagaat hoe hij heeft 

bijgedragen aan het resultaat van de ervaring.  

In organisaties staat reflectie vaak onder de noemer after-event reviews, staff rides en postmortems. 

Hierbij staat centraal het idee dat je kunt leren uit persoonlijke ervaring door er op een 

gestructureerde manier over te gaan reflecteren. Idealiter volg je volgende stappen: 

1) Nagaan van de rol die je zelf hebt gespeeld in de ervaring 

2) Nadenken over hoe je op een andere alternatieve manier gehandeld kon hebben 

3) Aangeven hoe je je anders zal gedragen wanner je in de toekomst met een gelijkaardige 

situatie geconfronteerd zou worden 

Studies bevestigen dit ook. 1 studie wijst uit dat reflectie een positieve impact heeft op de motivatie, 

op de kennis die hij heeft over zijn functie en op de functie-uitoefening. Een andere studies toont aan 

dat door te reflecteren de productiviteit van de werknemer stijgt met 20 à 25 percent. 

5.4.4 Informeel leren: een aantal kanttekeningen 
Er zijn enkele kritieken op de 70/20/10-regel. Zo zou het implementeren van dergelijke strategieën 

een excuus zijn om te knippen in trainingsbudgetten. Verder zouden organisaties dit als excuus kunnen 

gebruiken om helemaal niet meer te hoeven investeren in training – en developmentinitiatieven. Dit 

geeft ook duidelijk aan dat een organisatie gerichte investeringen moeten doen om informeel correct 

te faciliteren. Ze kunnen echt wel een ondersteunende rol hierin hebben. 

Een ander groot nadeel van informeel leren is dat de organisatie weinig controle heeft bij het 

leerproces. Ze hebben geen controle over hoe en wat er wordt aangeleerd, door wie en of er 

überhaupt iets wordt bijgeleerd. Daarom is het belangrijk dat organisaties om on-the-jobtraning zelf 

bijsturen waar nodig. 

Iets wat de organisatie ook niet kan controleren, zijn de eigenschappen van de werknemer. Zij blijken 

ook een effect te hebben op informeel leren. Er zijn individuele verschillen in welke strategieën 

(reflecteren, moeilijke uitdagingen) er effectief zijn.  

Tot slot kan informeel leren ook ongewenste effecten hebben. Zo kan een werknemer on the job 

aanleren hoe hij onopgemerkt antiproductieve gedragingen kan opstellen.  



5.5 Stakeholders 
Training en development is voor meerdere stakeholders van belang zoals we in de volgende paragraaf 

zullen zien. 

5.5.1 Topmanagement en hoger kader 
Meestal bepalen deze de hoofdlijnen van het trainings-en -ontwikkelingsbeleid. Ze maken strategische 

beslissingen en maken geld vrij hiervoor. Het is verder belangrijk dat ze de behoefteanalyse en 

evaluatie ondersteunen. Anderzijds hangt het ook wel af van het proces of management veel moet 

betrokken zijn. Als dit eerder individueel gericht is dan organisatorisch, dan hoeft het bestuur minder 

betrokken te zijn. 

5.5.2 Lijnmanagement 
Hoewel zij een belangrijke rol spelen, worden ze te weinig ingezet. Hun leidinggevenden moeten 

daarom gesensibiliseerd worden om het beleid te ondersteunen. Dit komt voort uit het fenomeen dat 

deze managers vaak vinden dat training in de weg zit van productiviteit, terwijl het wel 1 van hun 

taken is om werknemers op te leiden. Om dit aan te pakken kunnen ze gevraagd worden om te 

analyseren wat nodig is in een opleiding of zelf een training te ontwikkelen.  

5.5.3 Trainer 
Dit is de persoon die verantwoordelijk is voor de didactische en inhoudelijke vormgeving van een 

training, maar hij/zij moet geen didactisch specialist zijn. Meestal begeleidt hij de trainingsactiviteiten. 

Hun geloofwaardigheid en bijgevolg kans op transfer ligt daarom hoger.  

Er zijn echter enige problemen bij ‘toevallige’ trainers: 

1) Weinig didactische hulp van de trainingsafdeling 

2) Afdelingen staan niet graag hun beste krachten af als trainer 

5.5.4 Trainee 
De training begint met het bepalen van de persoonlijke doelstellingen en de monitoring vindt plaats 

op de werkplek. De moderne informele visie legt nog meer nadruk op zelfgestuurd leren door de 

trainee. 

5.5.5 Trainingsmanager/developmentmanager 
Dit is de persoon binnen een organisatie die verantwoordelijk is voor het gehele trainings-en 

ontwikkelingsproces. Hij heeft een brede visie nodig op zowel interne als externe ontwikkelingen en 

past zijn strategie aan waar nodig. In dit geval moet het om een didactisch specialist gaan. Naast het 

zelf training geven, geeft hij ondersteuning aan interne lesgevers. Verder moet hij het marktaanbod 

inzake trainingen etc. kunnen inschatten op hun waarde. Ook heeft hij een administratieve taak. 

Er zijn enkele indelingen mogelijk in verband met waar deze functie staat in een organisatie. Het boek 

raadt aan om ervoor te zorgen dat ze zo dicht mogelijk staan bij zowel de lijn als de top om zo een 

directe link tussen de 2 te kunnen zijn. Garrett onderscheidt nog 5 andere indelingen: 

1) Trainer 

2) Provider 

3) Consultant 

4) Innovator 



5) Manager 

Vaak zitten deze managers vast in de rol van trainer en provider en niet genoeg als consultant en 

innovator. 

5.6 Trends 

5.6.1 Coaching 
We focussen op coaching-interventies op de werkplek. Dit zijn een-opeen-interventies die op maat 

gemaakt zijn van een individuele trainee en die steunen op een doelgerichte samenwerkingsrelatie 

tussen coach en coachee waarin voldoende ruimte is voor reflectie. In die zin is coaching ook een 

trainee-centeredbenadering. Algemene voorwaarde is dat de coach geen formeel gezag uitoefent. 

Er zijn 4 cruciale elementen in het coachen: 

1) Coaching vereist het bestaan van een helpende relatie tussen coach en coachee. Deze relatie 

opbouwen neemt echter tijd in. 

2) Coaching behelst altijd een formele overeenkomst waarin de persoonlijke ontwikkelings-

objectieven van de coachee bepaald worden. 

3) Het proces laat het toe om deze objectieven te bereiken door te focussen op zowel 

interpersoonlijke als intrapersoonlijke thema’s.  

4) Het overkoepelende objectief moet bestaan uit groei te bereiken van de coachee door 

hem/haar de tools, vaardigheden of ondersteuning aan te beden waar nodig om zich verder 

te ontwikkelen. 

Door de grote toename in coachingpraktijken is de vraag naar de effectiviteit van deze interventies 

opgekomen. Uit een meta-analyse blijkt dat coaching degelijk positieve resultaten heeft op het vlak 

van vaardigheden, attitudes en concrete resultaten. Er blijkt echter wel dat multisourcefeedback een 

negatief effect heeft. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat feedback mogelijks de aandacht 

wegneemt van het ontwikkelingsproces.  

Bozer & Jones (2018) hebben concrete tips opgesteld voor effectieve coaching: 

• Voldoende hoge mate van zelfwerkzaamheid 

• Trainingsmotivatie bij de trainee 

• Voldoende vertrouwen in de coach 

• Ervaren van voldoende steun in de werkomgeving (specifiek bovengeschikten) 

De laatste jaren wint peercoaching aan belang. Hierbij bestaat er een netwerk van coaches die van 

elkaar leren. Een voorbeeld hiervan is een groep mensen die elke maand voor een jaar samenkomen 

en ervaringen uitwisselen op professioneel en eventueel persoonlijk vlak. Zo vormen ze een career 

community. 

5.6.2 Leiderschapstraining 
Coaching/andere trainingsinterventies om een persoon de kennis, vaardigheden, attitudes aanleren 

om een goede leidinggevende te worden. 79-86 procent van organisaties/HR-verantwoordelijken zien 

leiderschapstraining als een prioriteit. Het terugkerend argument is hier ook dat de context waarin 

leidinggevenden steeds complexer wordt, waardoor nieuwe vaardigheden vereist zijn. 



Er is echter een groot gebrek aan leiderschapsvaardigheden binnen organisaties. Deze tegenstelling 

doet de vraag rijzen naar de effectiviteit van leiderschapstrainingen. Op grond van een meta-analyse 

kunnen we concluderen dat het een significant positief effect heeft. Dit vertaalt zelfs naar transfer op 

de werkvloer en concrete resultaten. 

Deze programma’s zijn effectiever wanneer zij: 

1) voorafgegaan worden door een grondige behoefteanalyse 

2) voldoende praktijkgerichte elementen bevatten 

3) voldoende face-to-face interacties bevatten 

Verder leidt het gebruik van 360°-feedback niet eenduidig tot positieve gevolgen, maar is het nut 

daarvan eerder afhankelijk van de kwaliteit van de feedback. 

Voor belangrijke begrippen en verdiepingsvragen: ga naar p. 302-305 van het 

handboek. 
 

 

  



H6: Prestatiemanagement 

6.1. Inleiding 
Prestatiebeoordeling: evaluatie die formeel, periodiek en systematisch plaatsvindt. Dit geeft een 

leidinggevende de kans om na te denken over zijn medewerkers en eigen leiderschap en die eventueel 

bij te sturen of te coachen. Zo krijgen medewerkers ook regelmatig feedback over hun sterke en 

zwakke punten. 

Prestatiemanagement: gaat nog verder: de gemeten prestaties worden afgestemd op de strategisch 

doelen van de organisatie. 

Beoogde bijdragen van prestatiemanagement aan HRM: 

- Motivatie om te presteren is hoger 

- Managers krijgen inzicht in de capaciteiten van medewerkers 

- Functiedefinities en -criteria worden verduidelijkt 

- Zelfinzicht en ontwikkeling worden verhoogd 

- Werknemers worden competenter 

- De doelen van een organisatie worden duidelijker gemaakt 

- HR-beslissingen (promoties) verlopen eerlijker 

- Meer bescherming voor een organisatie tegen mogelijker gerechtelijke procedures 

- Beter en concreter onderscheid tussen goede en slechte presteerders 

- Visie van leidinggevenden op presentaties worden duidelijker gecommuniceerd 

- Organisationele veranderingen worden gemakkelijker gemaakt 

- Betrokkenheid en intentie om bij de organisatie te blijven is hoger 

Een systeem van prestatiemanagement bevat enkele bouwstenen die de HRM-verantwoordelijke 

moet kiezen: 

- Wat is de doelstelling? Waarvoor dienen de resultaten van de beoordeling? Bepaling salaris, 

ontwikkeling van medewerker? 

- Waarop wordt het personeel beoordeeld? Resultaten (prestaties) of gedrag? 

- Welk instrument gebruiken? 

- Wie treedt op als beoordelaar? 

- Welke training geven we aan de beoordeelaars voor een accurate beoordeling? 

- Welke gespreksvorm moeten de beoordelaars gebruiken? 

- Hoe wordt prestatiebeoordeling gecommuniceerd? 



6.2. Doelstellingen: waarom beoordelen? 
4 brede toepassingsgebieden van prestatiemanagement in organisaties: 

(Meest gebruikte toepassingen zijn de eerste 2 factoren) 

- ‘Tussen personen’-toepassingen: evalueren prestaties personeel, beloning, promoties, 

salarisstijging, ontslag… 

- ‘Binnen persoon’-toepassingen: feedback op individueel presteren, assessment van sterktes 

en zwaktes, identificeren van trainingsbehoeften… 

- Gebruik van het prestatiemanagement voor het consolideren van de globale HR-aanpak 

(strategische aspect): beslissingen op macroniveau: personeelsplanning, trainingsplannen op 

organisatieniveau, trainingsprogramma’s en creëren van groeigericht klimaat. 

- Prestatiemanagement voor researchdoeleinden (validatie-instrument): controleren of 

voorspellingen bij de selectie correct waren, effectiviteit van een trainingsprogramma… 

→ Ook discriminatie van subgroepen en vriendjespolitiek uitschakelen 

6.3. Resultaten en/of gedrag: wat wordt beoordeeld? 
Op grond van welke criteria zal de persoon in kwestie worden beoordeeld? Algemeen gesteld: de 

criteriabepaling moet gebaseerd zijn en een gedegen functiestudie die moet garanderen dat de 

criteria en de meetbare criteriumconstructen relevant zijn, maar niet deficiënt en ook niet 

gecontamineerd. 

2 benaderingen om te kiezen wat we gaan beoordelen: 

- Gedragsgerichte benadering: werknemers worden beoordeeld op grond van hun gedragingen 

en geleverde inspanningen.  

o Subjectieve criteria (bv. beoordelingsschalen) brengen dit in kaart.  

o Geschikt voor gedetailleerde feedback over gedrag van de werknemer voor eventuele 

toekomstige verbeteringen.  

o Ook dikwijls toegepast als de resultaatgerichte benadering niet mogelijk is omdat te 

veel factoren waar we werknemer geen greep op heeft de resultaten kunnen 

beïnvloeden of indien de resultaten pas in de verre toekomst duidelijk worden. 

 

- Resultaatgerichte benadering: objectieve criteria om prestaties te meten 

o Bv. via geproduceerde output 

o Vooral geschikt indien er verschillende manieren zijn om een functie goed uit te 

voeren. Het te bereiken resultaat is dan belangrijk, niet hoe je tot dat resultaat komt. 

We kunnen beide benaderingen ook samen aanwenden, maar binnen strategisch HRM is er de laatste 

tijd de tendens om de resultaatgerichte benadering toe te passen (→ nagaan in welke mate de 

werknemer in de richting van de algemene doelstellingen van de organisatie heeft gewerkt + meer 

individuele vrijheid) 



6.4. Type beoordelingsinstrument: hoe wordt beoordeeld? 
We kunnen beoordelingsinstrumenten op diverse manieren indelen en ook binnen die instrumenten 

kunnen we nog fijnere onderscheidingen maken. 

6.4.1. Rangschikkingsmethodes 
Hierbij wordt een persoon vergeleken met een andere persoon. 

- Paarsgewijze vergelijking: in paren vergelijken om zo tot een rangschikking te komen. 

 

- Globale rangschikking: medewerkers rangschikken van beste tot slechtste. 

o Voordeel: hoge interbeoordelaarsbetrouwbaarheid + geeft écht beeld dat leiding-

gevende over zijn medewerkers heeft. 

o Nadeel: impliceert competitie-element, onmogelijk toe te passen bij groot aantal 

werknemers, holistische aanpak (nuanceringen zijn niet mogelijk), niet bruikbaar voor 

individuele feedback + geeft geen aanwijzingen voor coaching.  

→ lijkt alleen bruikbaar om selectiebeslissingen te valideren. 

 

- Rangschikken binnen constructen: medewerkers niet langer obv. een globaal criterium 

rangschikken maar op grond van onderscheiden kenmerken (criteriumconstructen) (bv. 

leiderschap of initiatief). Men wordt dus binnen elk construct vergeleken met een 

referentiepersoon ipv. enkel globaal te worden vergeleken. 

o Voordeel: niet langer holistisch + feedbackmogelijkheden 

o Nadeel: competitie-element nog steeds aanwezig, moeilijke vergelijking tussen 

afdelingen dus lastig om resultaten voor de totale onderneming te integreren + 

globale visie blijft nog steeds predominant en zal het geheel toch nog beïnvloeden. 

 

- Verplichte spreiding: (gebruikt wanneer het praktisch onmogelijk is grote groepen 

medewerkers globaal te rangschikken) Men moet medewerkers indelen in vooraf bepaalde 

groepen (vb. 10% in groep V (uitstekende personeelsleden), 20% in groep IV (goede 

personeelsleden), 40% in groep III (middelmatige personeelsleden), 20% in groep II (zwakke 

personeelsleden) en 10% in groep I (echt zwakke personeelsleden))  

→ populair bij up-or-outsysteem van loopbaanmanagement 

o Nadeel: weerstand bij managers: vinden groep soms gewoon goed + die verplichte 

spreiding (soms is er gewoon echt niemand die erg zwak presteert want ze werden 

allemaal aangeworven) 

6.4.2. Beoordelingsschalen 
Zie figuren vanaf p. 314 voor visuele voorbeelden) 

Grafische beoordelingsschaal 

Op een schaal een punt aankruisen dat overeenkomt met de evaluatie van de prestatie van de 

medewerker. Verschillende soorten: 



- Zonder numerieke of verbale ankers (positief voor aversie tegen cijfers) 

→ weinig gebruikt 

- Numerieke waarden als anker voor beoordeling 

- Met korte verbale omschrijving 

- Semantische differentiaal: aan de twee uiteinden van de schaal kenmerkende kwalificaties 

vb.: snel ______________________ traag of slordig ______________________ nauwgezet 

Voordeel:  

- Eenvoud 

Nadeel:  

- Onduidelijke definiëring constructen (wat is tijdsmanagement?) en prestatieniveaus (wat is 

zwak?) → leidt tot inconsistente beoordelingen 

- Vatbaar voor allerlei beoordelingseffecten (halo-effect) 

Gedragsobservatieschaal 

= behavior observation scale (BOS) 

Hierbij wordt geen evaluatie van de beoordelaar gevraagd, men moet enkel aangeven hoe frequent 

specifieke gedragingen zich voordoen gedurende een bepaalde periode. Vaak via een checklist van 

allerlei items die een operationalisatie zijn van een globaal construct. 

Voordeel 

- Hoge informatiewaarde 

- Kan als startpunt dienen voor feedback en coaching 

- Psychometrisch adequaat: hoe meer waarnemingen, hoe betrouwbaarder 

Nadeel: 

- Voor verschillende jobs of onderscheiden niveaus moeten verschillende vragenlijsten worden 

gemaakt → daarom vaak het minst realistisch. 

- Onderzoek toont aan dat de schalen er niet in slagen subjectieve evaluatieve aspecten uit te 

bannen. 

Gedragsverankerde beoordelingsschaal 

= behaviorally anchored ratingscales (BARS) 

In prestatiemanagement niet meer weg te denken. Ze bevatten gedragsvoorbeelden voor de 

verschillende prestatieniveaus. Op die manier worden zowel competenties als prestatieniveaus 

duidelijk gedefinieerd. (bv. hij is altijd vriendelijk of hij denkt na over de degelijkheid van zijn werk) 

Wel tijdsintensief. 3 fasen: 

1. Relevante gedragingen worden geïnventariseerd via gesprekken met personeel. 

2. De groepering wordt gecheckt: vragen aan andere groep personeelsleden de gedragingen 

opnieuw toe te wijzen aan de competenties. 



3. Voorlopige lijst laten beoordelen door nog een andere groep. Zij bepalen effectiviteit van elke 

gedragsbeoordeling. 

Voordeel: 

- Competenties en prestatieniveaus duidelijk omschreven 

- Evaluatie wordt gefaciliteerd 

- Beoordeelden + beoordelaar staan meestal positief tov. deze schaal (want ze werken hier vaak 

actief aan mee) 

Nadeel: 

- Lang constructieproces + moet worden herhaald per functie 

- Cruciaal dat gedragsankers representatief zijn anders vertekende beoordeling 

Gemengde standaardschaal 

= mixed standard scales 

Bevatten ook gedragsvoorbeelden, maar deze schalen meten altijd diverse constructen. Voor elk 

construct zit er telkens een item in dat betrekking heeft op uistekende prestaties, één op 

middelmatige en één op slechte prestaties. 

Voordeel: 

- Vergemakkelijkt de beoordelingstaak 

Nadeel: 

- Complex scoringssysteem 

Relatieve percentielmethode 

Ontworpen om beoordelingsinflatie (= iedere medewerker kreeg redelijk goede beoordelingen) tegen 

te gaan. 

Verschillende personen worden hier tegelijkertijd beoordeeld. Per competentie worden de personen 

relatief tov. elkaar en tov. een hypothetische standaard beoordeeld. 

Voordeel 

- Comparatief: bouwt voort op rangschikkingsmethode 

- Maakt duidelijk dat het niet mogelijk is iedereen een goede beoordeling te geven. 

Nadeel: 

- Geen absolute methode 

- Competie-element  

 

 



6.4.3. Methode van de kritische incidenten 
= verzamelen van beschrijvingen van gedragingen die gepaard gaan met het opvallend slagen of niet 

slagen van een persoon in een gegeven functie. We inventariseren per job handelingen die 

rechtstreeks betekenisvol zijn voor succes of falen, dan stipt de beoordelaar de gedragingen aan die 

zich hebben voorgedaan. Zo beschikt de beoordelaar over een lijst met kritische gedragingen over de 

persoon. 

Voordeel 

- Evaluerend referentiekader wordt vervangen door een beschrijvend referentiekader 

Nadeel 

- Gebrek aan representativiteit van de incidenten 

- Eist goed observatievermogen, dagelijkse discipline om alles te registreren en goede sociale 

vaardigheden bij bespreking van de incidenten. 

6.4.4. Narratieve beoordeling 
= essaybenadering 

Beoordelaar legt gedrag beoordeelde schriftelijk vast. Kan gaan om een globale ongestructureerde 

beschrijving maar ook mogelijk binnen aangegeven gestructureerde rubrieken gedrag van de 

beoordeelde te beschrijven. 

Voordeel: 

- Bevatten enkel info die relevant is voor de beoordeling 

- Gedetailleerd + specifieke voorbeelden  

Nadeel 

- Vraagt veel werk van beoordelaar + vaak heel sec 

Onderzoek levert wel positieve resultaten: geëxtraheerde scores kwamen goed overeen met 

effectieve beoordeling + bevatten vaak de typische acht constructen uit de theorie van Campbell → 

kan op termijn misschien via artificiële intelligentie dan worden omgezet in scores. 

6.4.5. Management by objectives (MBO) 
Methode om doelstellingen te definiëren die verder bouwt op de theorie van goal-setting en bezit 

veel bredere toepassingsmogelijkheden dan prestatiemanagement. Een personeelslid dat werkt in 

een MBO systeem wordt geëvalueerd op grond van doelstellingen die hij samen met zijn 

leidinggevende heeft opgesteld en gedefinieerd. Het verschilt dus op twee manieren van de al 

besproken methodes. 

- Kijken of doelstellingen gerealiseerd zijn  persoon evalueren 

- Standaarden voor evaluatie niet meer enkel door management opgesteld 

In samenspraak worden de doelstellingen op elk niveau vastgelegd en meteen worden ook 

voorwaarden en middelen voor succes gedefinieerd. 

- Doelstelling: totale eindresultaat waar men naar streeft geformuleerd via SMART: specifiek, 

meetbaar, aanvaardbaar, realistisch en tijdgebonden 



- Resultaat: concrete realisatie van aspect van doelstelling 

- Indicatoren: realisaties waaraan we kunnen zien dat deel van de weg is afgelegd 

Gewoonlijk stelt de medewerker de evaluatie zelf op en wordt dit besproken met leidinggevende 

Voordeel 

- Van evaluatie gaan we hier naar zelfanalyse 

- Alleen op feiten gebaseerd 

- Toekomst meer centraal dan verleden → resultaatgerichte coaching 

Nadeel 

- Tijdsintensief 

- Leidinggevende en medewerker stellen vaak makkelijk haalbare doelstellingen maar ook 

omgekeerd: vaak veel te hoge doelstellingen 

- Medewerker moet ook effectief een invloed kunnen uitoefenen op doelstellingen maar 

sommige onvoorspelbare (economische) omstandigheden bemoeilijken dat. → doelstellingen 

moeten dan soms bijgewerkt worden in de tussentijd 

- Gevaar dat medewerker en leidinggevende zich concentreren op zuivere registratie van 

prestatieniveaus → niet goed voor coaching 

Kortom: effectiviteit MBO hangt af van vaardigheden en maturiteit leidinggevende en medewerker. 

Wetenschappelijk onderzoek naar beoordelingsinstrumenten 

De conclusie uit vele onderzoeken was dat het beoordelingsinstrument slechts minimaal effect had 

op de kwaliteit van de beoordeling. Dit gold vooral voor triviale discussies (bv. aantal puntschalen). 

Geen enkel beoordelingsinstrument had een consistent beter resultaat dan een ander. Maar! Wil niet 

zeggen dat ze niet belangrijk zijn! Inzicht in de verschillende instrumenten is van belang om een juiste 

keuze te maken bij de opbouw van een bedirjfseigen methode. 

6.5. Type beoordelaarstraining 
Een goede training voor beoordelaars vormt (naast een beoordelingsinstrument) een andere methode 

om de kwaliteit van beoordelingen te verhogen. Qua inhoud is er een onderscheid tussen: 

- Trainingsprogramma’s die zich concentreren op benaderingen om een gesprek met 

medewerkers te voeren 

- En trainingsprogramma’s die zich meer richten op benaderingen om medewerkers te 

beoordelen op schalen 

Vier verschillende types trainingen: 

- Rater error training: beoordelaars leren om geen beoordelingsfouten te maken.  

(fout is eigenlijk een onjuist begrip. Zonder ‘ware scores’ kunnen we niet spreken van een fout → beter 

is dus ‘beoordelingseffecten of – tendensen) 

 



- Dimensietraining (performance dimension training: nadruk op expliciteren van de te 

beoordelen constructen. Trainees leren definities van die constructen (competenties) en 

gedragsvoorbeelden. Men hoopt hiermee het halo-effect te reduceren en nauwkeurigheid 

verhogen. 

 

- Referentietraining (frame-of-reference training): beoordelaars hetzelfde referentiekader 

aanleren als bij het beoordelen. Dit geeft aan welke constructen en gedragingen als waardevol 

worden gezien om de organisationele doelstellingen te bereiken. 

 

- Gedragsobservatietraining (behavioral observation training): nadruk op strikt onderscheid 

tussen observatie en evaluatie van gedrag. 

Men gaat ervan uit dat als beoordelaars goed kunnen observeren, ze ook goed kunnen evalueren. Uit 

meta-analyses blijkt dat de rater error training leidde tot de grootste reductie in beoordelingseffecten 

zoals halo en mildheid. Dimensietraining slaagde er goed in halo-effecten te reduceren. 

Referentietraining was de beste aanpak om beoordelingsnauwkeurigheid te verhogen → wordt dus 

meer en meer toegepast in andere domeinen dan prestatiebeoordeling. Behavioral observation 

training leidde tot grootste verhoging van nauwkeurigheid maar let op! Er is dikwijls geen sterk 

verband tussen observatienauwkeurigheid en evaluatienauwkeurigheid! 

In de praktijk komt dikwijls een combinatie van trainingen voor. Een combinatie van behavioral 

observation training en frame-of-reference training is te verkiezen. Om de transfer van het geleerde 

naar de praktijk te verhogen wordt normatieve feedback gebruikt (= systematische feedback over hun 

beoordelingen zoals gemiddelde score over beoordeelden, spreiding van beoordelingen). 

→ Zie ook kader p. 330 voor een overzicht van verschillende beoordelingseffecten 

6.6  Type beoordelaar 
Vroeger: enkel de direct leidinggevende, nu: ook andere 

Leidinggevenden (Top-downfeedback) 

In 80% vd gevallen: direct leidinggevenden = beoordelaars: kent werkgever het best ivm 

taakgerelateerde resultaten → betrouwbaarste beoordelaars.  

Beperkingen: interpersoonlijk gedrag = minder goed geobserveerd  (vooral in teamverband)+ 

medewerkers kunnen zich beter voordoen tov leidinggevenden. (impression management) 

 

Peers (collega’s) 

Laterale beoordeling: voordelen:  

- Taakgerichte + interpersoonlijke beoordeling door samenwerking: peers kunnen beter 

interpersoonlijke vaardigheden beoordelen  

- Meerdere collega’s, dus meer beoordelingen = verhoogt de betrouwbaarheid 

- Observatie door peers = minder invloed op gestelde gedragingen.  



Weerstand treedt op als gevolg van twee redenen:  

- Angst wijziging machtsstructuur organisatie (doordat je op zelfde niveau toch macht hebt over 

je peer) 

- Angst vertekeningen als gevolg van persoonsgebonden vertekeningen  

o Mildheidstendens (bij vriendschap: hogere beoordeling)  

o Centrale tendentie (geen onderscheid willen maken tss goed/slecht binnen de groep 

uit angst voor opschudding) 

o Wetenschappelijk onderzoek: top perfomers = geven correcte beoordeling zonder 

vertekening 

 Laterale beoordelingen zijn populair, sluiten aan bij tendens tot minder hiërarchie en plattere, 

netwerkachtige organisatiestructuur + toenemende impact van teams in organisaties 

 

Ondergeschikten (medewerkers) 

Bottum-up feedback: mogelijkheid interpersoonlijk gedrag leiddinggevenden te observeren = minder 

vaak gebruikt WANT werkgevers en werknemers voelen zich daar niet comfortabel bij. (hiërarchie 

wordt omgedraaid) 

Beoordelaarseffecten: de beoordeling vd leider zegt heel wat over een ondergeschikte 

Deze manier werkt enkel onder 3 voorwaarden:  

1. anoniem 

2. groot aantal medewerkers 

3. vertrouwensbasis tussen werkgevers en werknemers.  

 

Zelfbeoordeling (self-assessment) 

Komt meer voor dan beoordeling door medewerkers.  

Grootste struikelblok: zichzelf te hoog inschatten, te mild  

→ Reductie mildheidstendens: beoordeling met objectieve maatstaf vergelijken + zelf zeer 

uitgebreide feedback krijgen + verplicht om accomplishment statements bij te voegen (=belangrijkste 

prestaties noteren: situatie-actie-resultaat) 

6.6.5  Beoordelingen door hogere leidinggevenden 
 

Hoger management: 

- Weinig mogelijkheden om beoordeelde te observeren 

- Rol: meer indirect 

- Grote impact op de beslissing wat er moet worden beoordeeld 



o Bepaalt doelstellingen van de organisatie 

o Prestatie-indicatoren: afspiegeling en verdere operationalisatie van organisationele 

doelstellingen 

- Bepaalt op welke criteriumconstructen het personeel wordt beoordeeld 

 

Wat gebeurt er dan wel met beoordeling? 

- Beoordeling van de direct leidinggevende wordt ingekeken door een hogere leidinggevende 

- Na controle: goedkeuring + mededeling aan individu 

6.6.6  Andere stakeholders 
Mening: interne/externe klanten als beoordelaars, leveranciers (vb. mysteryshoppers of 

mysterycostumers: nadeel: duur en tijdsintensief). 

Economie = service-economie: klantvriendelijkheid essentieel (maar meer interne klanten dan externe 

klanten worden bevraagd) 

6.6.7  Multisourcefeedback 
Ontstaan uit kruisen van drie gebieden: 

- Assessment (testing) 

- Performancemanagement (performancefeedback) 

- Employee opinion surveys (organizational surveys) 

Kernidee: de persoon komt via informatie van anderen over zichzelf tot een groter zelfinzicht. 

Definitie: informatie over het werkgedrag van een persoon die op al dan niet gestructureerde wijze – 

aan de hand van vooraf bepaalde competenties en bij verschillende beoordelaars wordt verzameld 

met als doel de persoon inzicht te geven in de effectiviteit van zijn functioneren. 

 Zelfbeoordelingen + beoordelingen door medewerkers, collega's, klanten en leidinggevenden  

= 360 degree feedback (synoniemen: multirater feedback, multisourcefeedback, full-circle feedback...) 

Populariteit: door recente tendensen zoals vlakkere organisaties, teamgeoriënteerde werkstructuren, 

toegenomen mobiliteit binnen organisaties, grotere verantwoordelijkheid van de werknemer voor zijn 

eigen ontwikkeling en toenemende belang van klanttevredenheid. 

Varianten: 

- 180 graden-feedback: beoordeling door 3 personen 

o Focale persoon (= de beoordeelde) 

o Leidinggevende 

o Collega's  

- 540 graden-feedback: ook leveranciers en partners van joint ventures 

- 720 graden-feedback (Azië): familie van focale persoon 



 

3 Fasen: 

Fase 1: Pretraject: aandacht voor organisationele klimaat en context 

- Beter in organisatie met coachingprogramma’s voor leidinggevende met teamgeoriënteerde 

structuren en grotere span of reporting. Cultuurverandering kan een goed moment zijn om 

multisource in te voeren. 

 

 

Fase 2: Operationalisatie multisourcefeedbacksysteem 

- Beoordelaars worden geïdentificeerd: beoordeelde mag voor elk van de categorieën een 

aantal beoordelaars kiezen 

o Klanten: klantvriendelijkheid + communicatievaardigheid 

o Medewerkers: leiderschap 

o Collega's: interpersoonlijke competenties 

- Ontwikkeling multisourcefeedbackinstrument 

o Generiek instrument of op maat gemaakt instrument (open architectuur) 

o 2 grote delen: 

▪ Vragenlijst 

• Gedrag per competentie evalueren laatste 6 maanden: 

beoordelingsschaal 

• Observeerbare en meetbare gedragingen 

• 3 tot 5 items per competentie 

• Voorwaarden vr competenties: ontwikkelbaar, afgestemd op 

organisatiestrategie, onafhankelijk en beperkt in aantal 

 

▪ Beschrijvende items (= write-in items) 

• Concrete gedragsvoorbeelden geven 

• Verduidelijken en verfijnen 

• Verhogen aansprakelijkheid vd beoordelaar (=rater accountability) 

• Wetenschappelijk oz: positieve invloed op ontwikkeling  

 

 

 



Fase 3: Postmultisourcefeedbackfase 

- Multisourcefeedbackrapport 

o Vergelijkend overzicht per competentie vanuit diverse invalshoeken 

o Per competentie: identificatie van sterke en zwakke punten 

o Blinde vlekken (blind spots): competenties waarbij er grote discrepantie is tussen 

eigen oordeel en oordeel van anderen 

o Eventuele ondersteuning met normen = beoordelingen v een referentiegroep of van 

de focale persoon een jaar geleden) 

- Deze fase eindigt met coaching: opstellen actieplan: Individueel Ontwikkelingsplan (IOP) of 

Persoonlijk OP (POP) 

 

Garantie op succes: 5 voorwaarden 

1. Alleen voor ontwikkeling inzetten 

2. Anonomiteit 

3. Externe coach: leidt tot meer competentiegerichte ontwikkeling bij focale persoon 

4. Vertrouwelijkheid (enkel focale persoon + externe coach hebben inzage in het rapport) + 

wordt daarna eigendom vh individu (ownership) 

5. Ratee accountability: een stok achter de deur hebben zodat focale persoon inderdaad 

investeert in ontwikkeling vb. via verplichting om samen met externe coach actieplan op te 

stellen (evt kan org de ontwikkeling jaarlijks monitoren) 

 

 

Condities waarin multisourcefeedback een grotere kans heeft om te leiden tot prestatieverbetering: 

1. Verandering is noodzakelijk 

2. Focale persoon voelt zelf aan dat hij gedrag dient te veranderen 

3. Focale persoon reageert positief op feedback 

4. Focale persoon gelooft dat verandering haalbaar is 

5. Focale persoon stelt passende doelen om te veranderen 

6. Focale persoon voert ontwikkelingsgerichte activiteiten uit 

 

→ acceptatie van feedbackrapporten is groter omdat het diverse invalshoeken bevat. 

Meta-analyse van Harris & Schaubroeck (1988): 

Bepaling correlaties tussen zelf-leidinggevende, zelf-peer en peer-leidinggevende beoordelingen 



➔ Grotere overeenkomst tussen peers en leidinggevenden (.62) 

➔ Matige overeenkomst tssen zelf-leidinggevende en zelf-peer (.35) 

- Het gebrek aan correlaties is een pos punt, dat toont net het nut aan vd diverse beoordelaars. 

- Beoordelaarsverschillen spelen een grotere rol dan verschillen in beoordeelde 

- Wederzijdse evalutaties zijn vooral bedoeld om open communicatie te bevorderen (deze 

methode eist echter wel een grote rijpheid vd organisatie) 

6.7  Type gespreksvorm 
Definitie functioneringsgesprek: jaarlijks terugkerend gesprek: leidinggevenden en medewerker = 

systematisch en intentioneel ingepland en uitgevoerd om na te gaan in welka mate doelstellingen, 

naar gedrag en resultaat werden bereikt en hoe ze op KT of LT kunnen worden bijgesteld: doel = 

optimaler functioneren realiseren.  

Voor beoordelaar: stuurmechanisme: 

1. Leidraad om medewerkers in teamverband en individueel bij te sturen 

2. Zwakke en sterke aspecten identificeren en optimaliseren 

3. De te bereiken resultaten afspreken 

6.7.1  Tell-and-sellgesprek 
Kenmerken: 

- Extreem directief: leidt gesprek en adviseert, stelt foutendiagnose en probeert oplossing via 

overreding te ‘verkopen’ 

- Eenrichtingscommunicatie (neergaande beweging) 

- Lokt extrinsieke motivatie uit: beloningen en sancties als lokmiddel of waarschuwing 

Fasen: 

- Opsommen positieve punten 

- Opsommen negatieve punten: lokt defensieve houding uit 

- ‘Capitulatie’ van de zwakke partij: beoordeelde accepteert oordeel en oplossing 

Nadelen: 

- Risico op ja-knikkers 

- Leidt tot onevenwichtige gespreksrelatie => roept weerstand op 

- Geen garantie dat medewerker gemotiveerd zal zijn om gedrag te veranderen 

- Geen vertrouwensbasis 

- Ofwel zal je afhankelijk verdrag vertonen, ofwel egocentrisch en rebellerend  

- Lange termijn: verlies van wederzijds vertrouwen, gebrek aan leermogelijkheden en een 

afhankelijke positie t.o.v. de beoordelaar 



Voordelen: 

- Levert resultaat op bij nieuwe, onervaren en onzeker werknemers 

- Taakvolwassenheid laag: behoefte aan leidinggevende 

- Tijdsbesparing voor beoordelaar 

6.7.2  Tell-and-listengesprek 
 tell-and-sellmethode (variant) 

Fasen: 

- Directief: visie geven op werkgedrag (sterke en zwakke punten), medewerker mag niet 

onderbreken 

- Niet directief: medewerker geeft zijn visie en eventuele bezwaren en tegenargumenten 

o Beoordelaar moet nu actief luisteren en niet onderbreken, wel eventueel 

verduidelijking vragen: feedbackvragen, verdiepende vragen en synthesevragen 

- Zaken samenvatten 

-  met tell-and-sell: verzet en bezwaren uiten zonder beoordeeld en veroordeeld te worden! 

(zorgt vr groter vertrouwen) 

Beperkingen: 

- Schijndemocratie: beseffen dat leidinggevende steeds laatste woord heeft 

- Na gesprek: mogelijk dat medewerker niet weet waar hij staat (omdat er geen afspraken 

werden gemaakt), wel gevoel van opluchting 

6.7.3  Problemsolvinggesprek 
Kenmerken: 

- Extreem niet-directief: probleemdiagnose en oplossingen worden niet gepresenteerd 

o Focus op ontwikkeling van medewerker: vertrouwen in bekwaamheden tot 

zelfontplooiing en zelfbeslissing 

- Tweerichtingscommunicatie (beoordelaar is eerder ‘gesprekspartner’, hij evalueert niet, maar 

staat open en luister nr medewerker) 

Fasen: 

- Balans van prestaties opmaken (positieve punten + knelpunten) 

- Mogelijke oplossingen of verbeteringen: zelf aangereikt door medewerker 

- Leidinggevende verzoekt die oplossingen in de toekomst uit te proberen 

- Einde gesprek: wederzijdse concrete afspraken + resultaten bespreken in volgend gesprek 

- Levert positieve resultaten op KT & LT, beoordelaar is luisterbereid, gestimuleerd om te 

groeien, motivatie stijgt… Vrijheid en verantwoordelijkheidsgevoel worden groter, stevige 

vertrouwensbasis tussen beide partijen 



Nadelen: 

- Medewerker heeft geen ideeën en voelt zicht ongerust in rol van probleemoplosser 

(opgedrongen rol, wantrouwen en ongenoegen) 

- Vindt dat er geen beoordeling plaatsvindt 

- Moet passen in heersende cultuur en structuur van organisatie (past dus niet in een 

hiërarchische organisatie) 

- Veranderingen die medewerker voorstelt komen niet overeen met ideeën en plannen van 

beoordelaar en organisatie 

6.7.4  Guidancegesprek 
= combinatie tell-and-listengesprek & problemsolvinggesprek 

Fasen: 

- Begin: loopt parallel aan tell-and-listengesprek: beoordelaar geeft visie (+/-) 

- Medewerker geeft visie (evt. verduidelijking) 

- Samen naar oplossingen zoeken (problemsolving), medewerker neemt leiding bij het zoeken 

nr oplossingen, beoordelaar moedigt hem aan 

o Denkwerk in goede banen leiden (guidance): gulden middenweg tussen directieve en 

non-directieve benadering 

- Samenvatten gesprek => ontwikkeling en acceptatie plan in gezamenlijk overleg 

(doelstellingen, concrete waarneembare indicatoren afspreken…) 

Voordelen:  

- Goede gespreksvorm: medewerker aanvaardt deskundigheid, advies en argumenten van 

beoordelaar + wordt aangemoedigd vr probleemoplossing, gevoel van medewerking aan 

gespreksresultaat 

o Korte termijn: gemotiveerd 

o Lange termijn: stevige vertrouwensbasis 

Nadeel: 

- Dubbele doelstelling (prestaties & coaching): probleem 

Wetenschappelijk onderzoek: schaars => geen ideale manier om functioneringsgesprek te voeren 

Gespreksvorm aanpassen aan aantal factoren: eigen PH, type medewerker (taakvolwassenheid) en 

type organisatie 

 

 



6.8  Prestatiemanagement: quo vadis? 

6.8.1  Problemen 
Prestatiemanagement: zwarte schaap HRM 

- > 90 % van prestatiebeoordelingssystemen: niet succesvol 

- Ontevredenheid over prestatiebeoordelingssysteem 

- 75 % vd medewerkers vindt dat het niet helpt om prestaties te verbeteren + tijdsverlies 

 Probleem: leidt niet tot motivatie of ontwikkeling! 

Oorzaken? 

Weerstand: 

Beide partijen: sterke weerstand tegen prestatiebeoordeling 

• Leidinggevenden: terughoudendheid wanneer ze (negatieve) feedback moeten geven (geen 

vertrouwensband), vinden het frustrerend 

• Medewerkers: defensieve reactie bij negatieve feedback => onjuist of externe factoren (ze zijn 

wel geboeid dr de evaluatie, maar vinden het onaangenaam), het wekt een flight- of 

fightrespons op: mindere prestaties 

→ door deze dynamiek ontstaat er een ‘feedbackkloof’: managers geven niet graag feedback en 

medewerkers zoeken geen feedback 

→ resultaat van feedback: 1/3: prestaties verminderen, 1/3: prestaties verbeteren, 1/3: geen effect  

 

Conflicterende doelstellingen: 

Meer dan 75 % vd organisaties gebruikt prestatiemanagement zowel als feedback als voor 

promotiebeslissingen => rampzalig! 

Hoe kan je van medewerkers verwachten dat ze eerlijk zijn over hun zwakke punten als ze weten dat 

dit invloed heeft op hun salaris/promotiekans? 

 

Andere ‘impliciete en politieke’ motieven: 

Te veel gericht op psychometrische kwaliteiten, beoordelaar vaak weinig begaan met accurate 

beoordelingen; heeft andere doelstellingen in het hoofd 

 Veel prestatiemanagementsystemen houden geen rekening met impliciete doelstellingen 

 Vb: iedereen hoge beoordelingen geven om goede sfeer te bewaren 

 

Administratie en complexiteit: 

Logge, complexe systemen, bijvoorbeeld ingewikkelde beoordelingsformulieren of SMART-

doelstellingen 



‘Multisourcefeedbackcarrousel’: groot aantal mensen beoordelen: tijdsintenstief  

1x/jaar prestatiebeoordeling: formele prestatiebeoordeling staat los van realiteit 

 

Gebrek aan strategische impact 

Snel veranderende omgeving: SMART doelstellingen zijn vaak na een jaar al niet meer relevant. 

Feedbackprocessen staan haaks op dynamische werkcycli. 

Prestatiemanagement wordt dikwijls gebruikt om reeds genomen beslissingen te bekrachtigen. → 

dikwijls sprake van ‘lag’-relatie 

Reactieve ‘lag’-relatie:  (tussen prestatiemanagement en HR-beslissingen) 

Genomen beslissing bekrachtigen en verantwoorden (iemand goed beoordelen omdat je al beslist 

hebt dat zij/hij gepromoveerd zal worden)  

Gebrek strategische impact prestatiemanagement: reactieve lag-relatie staat haaks op strategische 

‘lead’ relatie (vb: goede presteerders krijgen goede beoordelingen) 

Duidelijke steun van management bij implementatie van prestatiemanagement ontbreekt. 

Management keurt het feedbacksysteem wel goed, maar wordt zelf niet volgens dat systeem 

geëvalueerd. 

Dus: management moet actief deelnemen aan de installatie, uitwerking en toepassing van het 

feedbacksysteem.  

6.8.2  Oplossingen 
Oplossingen op continuüm: ene kant = strategie nauw aansluitend bij kern prestatieboordeling <-> 

andere kant: oplossingen die radicale ommezwaai impliceren.  

 

1) SYSTEEMTECHNISCHE UPGRADE (meest traditionele oplossing) 

- de prestatiebeoordelingssytemen nog meer objectiveren, zodat weerstand en negatieve 

reacties uitblijven -> beoordelaar nog meer gedetailleerde richtlijnen en hulpmiddelen ter 

beschikking te stellen -> kwaliteit van de beoordelingen garanderen.  

- Dit uit zich in de volgende systeemtechnische maatregelen: 

1.  Gestandaardiseerd beoordelingsinstrument opmaken en gebruiken om de beoordelingen 

door en over verschillende personen vergelijkbaar te maken 

2. we gaan na of de te beoordelen constructen relvant zijn voor de functie en ondubbelzinnig 

gedefinieerd zijn in termen van concreet observeerbaar gedrag 

3. we expliciteren prestatieniveaus via voorbeelden voor elke eigenschap 

4. het systeem wordt nog meer longitudinaal uitgebouwd met een oriëntatie op de 

toekomst -> ontwikkeling jaar na jaar bekijken 

→ pakken de diepere onderliggende structurele problemen bij prestatiebeoordelingen niet aan = dus 

meer symptoombestrijding (niet goed) Het moet een communicatieproces zijn ipv een meetproces. 

Goede instrumenten zijn onvoldoende voor een betekenisvol prestatiemanagementsysteem. 



2) REENGINEERING 

→ complexiteit van prestatiebeoordeling verminderen (dus reengineeren) 

Drie basisprincipes gelden daarbij:  

1. Evidencebased aanpak als maatstaf om de complexiteit te reduceren.  

2. Enkel aspecten behouden met toegevoegde waarde voor organisatie.  

3. Proces moet transparantie en aansprakelijkheid (accountability) uitstralen.  

Voorbeelden v reengineering:  

- afstappen van SMART-proces en dit vervangen door SIMple: specific, important en 

measureable 

- slechts 3 doelstellingen bepalen, die zowel vr individu als org echt cruciaal zijn 

- geen beoordelingsschalen gebruiken 

- transparantie verhogen: beoordelingsresultaten op groepsniveau meedelen 

- accountability verhogen: bonus niet uitkeren aan manager als hij prestaties van team niet 

heeft beoordeeld 

 reengineering kent toenemende populariteit: gaat in tegen bureaucratie en 

administratieve overlast 

 

3) SCHEIDING TUSSEN BEOORDELING EN COACHING 

= duidelijke distinctie tussen organisationele toepassingen (tussenpersonenbeslissingen) en 

individugebonden toepassingen van prestatiemanagement (binnenpersonenbeslissingen) 

- Contaminatie mag zich niet voordoen tussen diverse doelstellingen (vb. beoordeling en 

individuele ontwikkeling) → organisatie realiseert dit door 2 soorten gesprekken: 

medewerker moet duidelijk worden ingelicht over formele scheiding tussen de 2 gesprekken 

+ moet beseffen dat de implicaties sterk verschillen van elk gesprek. 

- De 2 gesprekken: 

1. Beoordelingsgesprek mbt prestatiebeoordeling (resultaatsgebieden) met 

repercussies voor beheerachtige HR-toepassingen (vb. beloning en promotie) →1x 

per jaar en schriftelijk vastgelegd.  

2. Coachingsgesprek: individuele feedback op sterkten en zwakten: implicaties voor 

ontwikkeling: loopbaandeskundige of leidinggevende in rol van counselor: 

verschillende keren per jaar en hoeven niet in schriftelijk verslag → individuele 

ontwikkelingsplannen of persoonlijke ontwikkelingsplannen: fit vinden tussen 

organisatie (strategie, kerncompetenties) en individu (loopbaan en 

doorgroeimogelijkheden)  

 



→ zelf-beoordeling, laterale beoordeling en multisourcefeedback: best enkel in coachingsgesprek 

(brengt communicatieproces op gang) 

→ empirisch onderzoek staaft het nut van deze 3e oplossing (reacties op beoordelingen zijn positiever 

als ze gebruikt worden vr ontwikkelingsdoeleinden dan voor beloningsdoeleinden) 

Tabel 6.7 (blz 354) 

Beoordeling (gebruik tussen personen) Coaching (gebruik binnen personen) 

Terugblik  Vooruitblik  

Oordeel van leidinggevende Gezamelijke evaluatie 

Eenrichtingsverkeer  Tweerichtingsverkeer, gelijkwaardig 

Formele consequenties Informeel overleg 

Beheersingsinstrument  Ontwikkelingsinstrument  

Beoordeling in afwezigheid v individu In dialoog 

Schriftelijk en in cijfers Eventueel schriftelijk 

 

4) INFORMELE EN CONTINUE FEEDBACK (meest radicale oplossing) 

= systeem van formele en periodieke (bijvoorbeeld jaarlijks of om de zes maanden) 

prestatiebeoordelingen overboord gooien  

- de formele prestatiebeoordelingen worden afgeschaft  

- Informele feedback in de plaats: continu gegeven aan medewerkers → managers geven zo 

vaak mogelijk verwachtingen en directe informele feedback → nadruk bij feedback: toekomst 

en verdere ontwikkeling medewerkers (geen schriftelijke aantekeningen) 

- Zo ontstaat een gunstige feedbackomgeving waarbij medewerkers ook zelf om feedback 

vragen = feedbackcultuur 

- Hefboom tot informeel leren, geen administratieve last, kan met een app, minder afhankelijk 

van 1 moment… 

- Wordt ook ‘check-ins’, ‘continuereviewsystemen’, ‘checkpoints’ of ‘regular touch points’ 

genoemd 

- Nadelen: toppresteerders rapporteren een verminderde tevredenheid, op welke basis 

beslissen organisaties objectief over loonsverhogingen, promoties en ontslagen? 

→ veel organisaties kiezen dus voor een hybride aanpak 

→ kortom: continue feedback: tijdens het jaar, formele beoordeling: minstens      één keer per jaar 

 

 

 

 



6.9  Trends  

6.9.1  Informaticatechnologie 
Net zoals bij andere HR-domeinen heeft de informaticatechnologie een sterke impact gehad op 

prestatiemanagement.  

- Beoordelingsformulieren: nu bijna standaard via de computer (zeker het geval bij 

multisourcefeedback)  

- Hernieuwde belangstelling voor ‘objectieve meetinstrumenten’, vroeger: objectieve maten 

mbt aantal afgewerkte producten dat iemand per dag afleverde of aantal afgesloten 

contracten → doordat veel personeelsleden elektronisch werken, krijgt manager info over 

aantal gecomputeriseerde gegevens per dag. (prestatie elektronisch volgen = electronic 

performance monitoring) 

Voordelen zijn dat : 

- de beoordeling op een niet-obstructieve wijze verloopt 

- dat veel informatie snel kan worden ‘getrackt’  

- dat je de veiligheid in het oog kunt houden  

De keerzijde is dat: 

- de procedurele rechtvaardigheid niet altijd positief uitvalt  

→ het is dus cruciaal voor het succes van prestatiemonitoring dat medewerkers tevreden zijn met het 

systeem 

6.9.2  Feedbackzoekend gedrag 
Terughoudendheid managers om feedback te geven + defensieve houding medewerkers = 

feedbackkloof + zwak verband feedback en perstatieverbetering →  nu meer aandacht voor 

feedbackzoekend gedrag medewerkers! 

Onderscheid maken tussen twee strategieën die medewerkers gebruiken om feedback te zoeken.  

1. Manier 1: monitoring (indirect): medewerker observeert omgeving en gedragingen van 

anderen om aanwijzingen te vinden die dienst kunnen doen als feedback: subjectieve en 

objectieve feedback (vb: afwijzende houding v collega: interpreteren) + objectieve feedback 

onmiddellijk uit werk (vb. helpdesk: checken hoeveel klanten je bediende) 

2. Manier 2: rechtstreeks feedback vragen = inquiry (aan collega’s of managers)  

6.9.3  Focus op sterktes: FEEDFORWARD en REFLECTED BEST SELF-PORTRAIT 
Er is een beweging op gang: positief HRM, De Positieve Organisatie → focus op sterktes! Theoretische 

onderbouwing: 

- Appreciative inquiry: organisatie veranderen en bouwen op grond van hetgeen wat werkt: niet 

op grond van oplapwerk van zaken die niet goed draaien→ sterk accent positieve aspecten + 

vertrouwensband leidinggevenden en medewerkers + psychologisch veilige omgeving voor 

informatie-uitwisseling: beide partijen bereid om ideeën herzien.  

- Correctieve feedback is natuurlijk ook nodig voor slechte presteerders 



- Gevaar: overinvesteren in sterktes (‘too much of a good thing’ -effect) 

Manier om in te zetten op sterktes: 

- Feedforward gesprek: medewerker is meest aan het woord, vragen om over 

gebeurtenissen te vertellen van concrete successen: nadruk op gevoel van dat 

moment (positieve emoties en flow) → zo worden bredere omstandigheden 

geïdentificeerd waarin medewerkers in de toekomst het beste zouden kunnen 

werken 

→ accent op pos aspecten, creatie van vertrouwensband, psych veilige omgeving (beide partijen 

bereid om ideeën te herzien) 

Feedforward doet het beter dan de tradtionele feedbackmethode! 

- Methode van reflected best self-portrait: (zelfportret van hoe een targetpersoon op 

zijn best is), gebaseerd op de kwaliteiten die de targetpersoon effectief bezit ( ideaal 

zelfbeeld), persoon vraagt hierbij feedback over zijn sterktes aan vrienden, familie, 

collega’s…en zij moeten hierover situaties opschrijven. Nadien voegt de persoon 

eigen observaties toe en zoekt dan de gemeenschappelijke thema’s in dit alles. 

Eindresultaat: beschrijving van zichzelf geven die start met ‘Ik ben op mijn best als…’ 

6.9.4 Gamification 
- Het gebruik van op games gebaseerde principes bij prestatiemanagement zou de 

werkmotivatie en prestaties verbeteren door meer zichtbare, vergelijkbare en onmiddellijke 

(on-demand) prestatie-informatie.  

- Het spreekt nieuwe generaties werknemers aan 

- Succesvoorwaarde: deelname a/d game is optioneel (dit motiveert meer) 

- Vb: leaderboard, badges, avatars: werkt competitie id hand (werkt niet vr iedereen het best) 

6.10  Bijlage A: voorbeeld van een multisourcefeedback-vragenlijst 
➔ Zie tabel 

6.11  Bijlage B: richtlijnen voor het schrijven van accomplishment 

statements 
Situatie waarmee u geconfronteerd werd 

Situatie, omstandigheden, publiek of programma beschrijven dat je hebt gerealiseerd → belangrijk 

met oog op aanreiken context waarin u geconfronteerd werd met bepaalde uitdagingen of 

problemen.  

Moeilijke, complexe of stresserende omstandigheden: oorzaak aangeven!  

Ondernomen acties 

Beschrijf voldoende gedetailleerd de acties die u ondernomen hebt, zodat de lezer begrijpt waarom 

uw daden een significante bijdrage betekenden.  

Wat gezegd, wat gedaan… → voorkeur aan specifieke gedragsbeschrijvingen boven algemene 

uitspreken over gedrag (vb. situatie waarin iemand mbt bepaald standpunt overtuigd hebt → niet 



effectief zeggen ‘goede, overtuigende argumenten’: veleer exact aangeven welke argumenten.) Als u 

deel uitmaakte van een team: specifiek uw rol, activiteiten en verantwoordelijkheden binnen team 

toelichten.  

Impact op de organisatie 

Welke resultaten vloeien voort uit acties: belang inbreng benadrukken voor uw team, kantoor of 

organisatie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



H7: Beloning 

7.1 Inleiding 
Organisaties:  

Beloning → systematische loonstructuur salaris à elke wn dat:  

- Billijke verhouding  heeft t.o. de salariëring van het overige personeel 

- Competitief is t.o. andere organisaties 

- Interne afstemming: vergelijkingen tussen functies of competentieniveaus binnen een 

   organisatie.    

(€financieel specialist > €boekhouder?) 

- Externe afstemming: vergelijkingen van beloningssystemen over organisaties heen.  

(€boekhouder org 1 vs €boekhouder org 2) 

 

Klachten over beloning(aberraties IA, EA):  

Aantal voorbeelden: 

- Wijziging van functie-inhoud, zonder evenredige aanpassing van salaris. 

- Grote salaris≠ voor zelfde functie bij ≠de bedrijven, zelfde regio/sector. 

- Toekennen willekeurig salaris voor nieuwe functies. 

- Kleine ≠ in salaris ondanks verschillen qua anciënniteit. 

- Vaardigheden of ervaring(looncompressie) of loonstructuren die alleen op basis van 

individuele onderhandelingen zijn ontstaan. 

7.2 Terminologische afbakening 
!Helderheid diversiteit van termen en begrippen.  

Beloning = alle vormen van financiële uitkomsten en tastbare diensten en secundaire        

arbeidsvoorwaarden die wn ontvangen van wg. (monetaire beloning+voordelen) 

Monetaire beloning(pay) = som geld die iemand ontvang van zijn wg. 

       = Basisloon + variabele monetaire beloning 

(bonussen, aandelenopties en loonstijgingen ten gevolge van indexering, 

anciënniteit en uitstekende prestaties) 



 

Secundaire arbeidsvoorwaarden(bevefits) = collectieve verzekeringen, leaseauto’s,  

     smartphones…              

                (~extralegale voordelen) 

Total rewards(total returns) = alle instrumenten die een wg gebruikt om personeel aan te 

     rekken, te motiveren en te behouden.  

= alle beloningen die een werknemer percipieert als waardevolle 

gevolgen van zijn relatie met de werkgever. 

Relationele of psychologische uitkomsten 

 (opleidingsmogelijkheden, carrièremogelijkheden, status, erkenning, werkzekerheid,

 autonomie…) 

7.3 Interne afstemming 
Interne afstemming( = interne billijkheid ) eerste belangrijke pijler van beloning.  

- Functie gebaseerde methodes = vertrekken vanuit een functiebeschrijving om een

          waarde aan de functie toe te kennen(traditionele

          functiewaardering) 

Klemtoon! → werk dat uitgevoerd wordt 

 

~systematische methode functiewaardering: (functie-evaluatie, job evaluation) een 

systematisch proces om de relatieve waarde van functies te bepalen en te 

kwantificeren. 

➔ Functiewaardering X absolute maat voor beloning. 

➔ Functiewaardering = relatief 

Plaatst de functies relatief tegenover elkaar, zodat de 

onderlinge verhouding t.o.v. de totale maatstaf juist is.  

 

Relateert de ene functie binnen de onderneming à de andere 

door afgesproken parameters(gebaseerd op onderneming, 

          -  de traditie, de streek, 

          -  de tijd,  

          - alg. econ. omstandigheden 

          - kwalitatieve aanbod op arbeidsmarkt     

Veronderstelling: organisaties zelfde systeem gebruiken voor alle functies. → Niet altijd zo! 

Bv. aparte systemen voor  verschillende functies. Vaak ook kernmethode aanpassen. 

 

- Rangschikkings-

methode 

- Classificatie-

methode 

- puntenmethode 



- Persoonsgebaseerde methodes = uitgegaan van de vaardigheden of competenties

             van mensen 

   Zwaartepunt! → persoon die het werk uitvoert 

7.3.1 Rangschikkingsmethode(FUNCTIEGEBASEERD) 
= eenvoudigste, goedkoopste & oudste methode 

Korte functiebeschrijvingen(met opgave van taken, verantwoordelijkheden, moeilijkheids-

graad en vereiste kwalificaties) → SME ordenen van hoogste tot laagste (relatieve bijdrage à 

doelstellingen organisatie) 

Afwisselende rangschikking (plaatst 

jobs telkens op beide extremen)   
~loonstructuur  

2 manieren om functies te vergelijken:  

Paarsgewijze vergelijking (matrix om 

alle mogelijke paren van jobs te 

vergelijken) 

 

Afwisselende rangschikking & paarsgewijze betrouwbaarder dan eenvoudige rangschikking. 

Maar ook NADELEN! 

- Criteria voor job rangschikking niet goed gedefinieerd. 

- Beoordelaars moeten iedere geëvalueerde job kennen. 

- # jobs. (50 jobs → 1225 vergelijkingen) 

- Organisaties veranderen constant. 

- Grote organisaties: rangorde per afdeling dan algemene rangorde hele bedrijf.  

 → moeilijk om te oordelen over relatieve waarde van de functies van de ene afdeling

 in vergelijking met de andere. 



7.3.2 Classificatiemethode(FUNCTIEGEBASEERD) 
= geperfectioneerde rangschikkingsmethode 

= Vooraf worden een # categorieën bepaald waarin de functies worden geklasseerd. (Ook 

hier nood aan functiebeschrijving en -analyses) 

1) Definiëren van # grote klassen(categorieën).  
- Functies met ongeveer zelfde waarde uiteindelijk in zelfde 

categorie 
- Bepaling # categorieën→ NIET willekeurig, hangt af van 

organisatiestructuur, het gebied(scope) van fwaarderingen, vooraf 
bestaande loonklassen 
 

2) Elke categorie duidelijk omschrijven. Definities formuleren we op basis van dezelfde 

factoren al de functieanalyse. 

- Niet te algemene omschrijving: validiteit classificatie twijfelachtig 

- Niet te precies: in geen enkele categorie passen 

 

3) Classificatie van de functies binnen de categorieën(~rangschikkingsmethode) 

1st hoogste en laagste functie waarderen    

2de hoogste en 2de laagste waarderen 

… → 1 functie in elke categorie: vergelijkingspunten(benchmarkjobs) 

(~loonstructuur) 

Voordelen: 

- (+) goedkoop 
- (+) eenvoud systeem (bruikbaar is door leiding en medewerkers) 
- (+) ideaal niet te groot bedrijf en functies niet te uiteenlopend 

Vooral gebruikt voor medewerkers en kaderfuncties → hoger in hiërarchie, moeilijker  

Nadelen:  

- (-) Persoonlijke indrukken > objectieve criteria 

- (-) Beïnvloeding mogelijk door in het verleden toegekende salarissen 

7.3.3 Puntenmethode((FUNCTIEGEBASEERD) 
= kwantitatieve methode van functiewaardering waarbij de  waardering van functies 

plaatsvindt op grond van de optelsom van de punten die toegekend worden à een # 

afzonderlijk gewaardeerde factoren. 

(Ook hier nood aan functiebeschrijving en -analyses van benchmarkjobs) 



1) Kern methode! = FACTOREN(COMPENSABLE FACTORS)  OPSTELLEN waarmee de functies 

expliciet vergeleken worden         

  - Factoren moeten elementen weerspiegelen waarvan een   

  organisatie vindt dat ze bijdragen à haar doelstellingen.   

  - Factoren moeten bij ongeveer alle functies voorkomen.  

  - Binnen factoren, verschillende gradaties   

  - Brede variëteit à factoren, meestal behoren ze tot volgende  

  generieke groepen: vereiste vaardigheden, vereiste inspanning,  

  verantwoordelijkheid & werkomstandigheden 

Hay-Methode: - Knowhow [(praktische/technische kennis),(plannen, organiseren en 

   integreren van bestuurlijke kennis), (communicatie- en beïnvloedings-

   vaardigheden)] 

  - Problem-solving [(denkkader-vrijheid van denken),(complexiteit vd  

   problematiek)] 

  - Aansprakelijkheid [(vrijheid van handelen),(omvangsgebied),(aard v invloed

   → Elk van drie factoren wordt gedefinieerd & gekwantificeerd 

▪ Optimaal # factoren (3-50) structuur bedrijf & omvang van 

gebeid(functiewaardering) 

▪ Te klein # factoren: rationele en voldoende gedifferentieerde classificatie w 

onmogelijk. → grote afwijkingen tss evaluaties van deskundigen 

 

▪ Te groot # factoren: onnodige complicaties van het systeem en dubbel gebruik 

omdat evaluatie van factor automatisch die van andere factor beïnvloedt. 

 

2) FACTOREN ONDUBBELZINNIG OMSCHRIJVEN EN SCHALEN.  

  - Per factor verschillende niveaus.       

  - Verbale ankers per niveau (equidkistant maken van de gradatie)  

  - 3 tot 5 niveaus meer dan voldoende om factor te schalen 

3) FACTOREN GEWOGEN NAAR BELANG IN ORGANISATIE. 

Door commissie, statistische technieken 

Aan elke functie een bepaald aantal punten toe te kennen.  

Totale # punten → relatieve plaats van de functie 

➔interne billijke loonstructuur binnen organisatie.  

Vooral geschikt voor administratieve en arbeidersfuncties(minder 

voor hogere managementsfuncties~persoonsevaluaties). 



 

Kritiek(~kritiek traditionele functiestudie) 

- Duur & log systeem(X wendbare org) 

- Personeelsleen aanzetten om zich strikt à hun functiebeschrijving te houden 

- Verleidelijk om functietaken op te blazen(→ drm ook persoonsgebaseerde) 

7.3.4 Proces van functiewaardering 
Resultaten functiewaardering → niet rechtstreeks tot loonbedragen MAAR in loonpunten. 

Toch heeft functiewaardering rechtstreeks invloed op salarissen.  

  ➔Wantrouwen of oppositie bij personeel  

➔ functiewaardering gefaseerd & systematisch in- en uitvoeren. 

(Procedurele rechtvaardigheid)  

7 fasen functiewaardering:  

1) Voorbereiding 

- Gunstig klimaat 

- Handigheid waarmee proces à personeel gepresenteerd wordt 

- Paritaire commissie voor functieclassificatie 

- Vakbonden & vertegenwoordigers personeel overtuigen  

- Geschikte moment(algemene loonsverhoging) 

2) Communicatie met de ondernemingsraad & het kaderpersoneel 

- Advies over wenselijkheid  

- Zo vroeg mogelijk  kadermw inlichten(principe, medewerking) 

- Bedrijfseigen systeem uitwerken, alternatieven aanreiken 

➔advies gunstig en expert voorstel uitgewerkt 

3) Samenstelling van de paritaire commissie voor functiewaardering 

- Zorg bij keuze leden(elke werkplek: 1 + specialist) 

➔akkoord met afgevaardigden personeel(invoering, toepassingsgebied en werking) 

 

 

 

 



4) Informatie & communicatie à alle werknemers 

-  Discussievergaderingen, intranet, brochures 

- ! Wn de grondslagen v functiewaardering begrijpen en 

accepteren(X afzijdigheid, wantrouwen, verzet) 

5) Uitvoering 

- Functiewaardering ( functiestudies) 

- Uitgevoerd door paritaire commissie 

- (vooraf getrainde leden→nauwe overeenstemming) 

6) Aanpassingen 

- Harmonisatie tss ≠ units 

- Mogelijkheid personeel beroep  à te tekenen 

- Waarde functie → geconverteerd naar salaris 

7) Bijhouden van functiewaardering 

7.3.5 Persoonsgebaseerde methode 
= linkt beloning à de breedte of diepte van de vaardigheid/competentie die een persoon 

verwerft en die relevant zijn voor het werk dat die persoon uitvoert. 

~loonstructuur: - betaalt individuen naargelang de vaardigheid/competenties die ze 

       verworven hebben (<>functiegebasseerde, competenties die vereist zijn) 

2 types persoongebaseerde methodes: 1. Skill-based plans (arbeidersfuncties, hotelsector) 

          2. Competency-based plans (managementfuncties) 

1) Skill-based plans 

- Identificeren relevante vaardigheden → geordend in hiërarchische niveaus → skill-

blocks (! Wn en managers betrokken bij poces) 

- Analyse of individuen vaardigheden bezitten om een niveau op te klimmen(~stijging 

loon) 

 

 

 

 

 

 



Voordelen(+): 

- Personeelsleden positief tegenover systeem(makkelijk om link te zien tss salaris en 

vaardigheden)           

→ sterke motivatie om vaardigheden verder te ontwikkelen(learn to earn)  

→Betere inzetbaarheid(employability) van personeel 

Nadelen(-): 

- Skill-based plans worden duur als veel wn hoogste niveau bereiken →Hogere 

loonkosten (opl LT: specifieke periode vast waarop wn op een bepaald niveau moet 

blijven) 

- Minder effectief in snel veranderende context 

 

2) Competency-based plan 

- Identificeren relevante competenties  

→ niveaus & gedragsmatige indicatoren(gedragsankers)→competentiemodel(~HS 2) 

- Certificatieproces, bezitten wn competenties en na tijdje in grotere mate 

Nadelen(-):  

- Competentiebegrip = heel breed & vaag 

- ?Wil organisatie wel iemand betalen op grond van competenties 

- Developmentcenters & 360° fb worden gebruikt(~beloning), MAAR hetzelfde 

systeem wordt gebruikt voor ontwikkeling & beloning. 

7.3.6 Besluit: gevolgen van interne afstemming 
Een loonstructuur die intern goed afgestemd en billijk is, geeft een organisatie meer 

armslag.  

 Het relatieve salarisniveau voor elke functie binnen onderneming te bepalen. 

- Betrouwbare gids voor salarisbepaling nieuwe functies. 

- Systeem billijk volgens personeel → investeren in training om kennis & vaardigheden  

te doen toenemen→  prestaties &  productiviteit 

 

  Gezonde carrièreprogressie stimuleren( verloop) 

 

individuele salarisklachten & vakbondsacties.    

 (hele onderneming is geïnformeerd over salarisverschillen & structuur

 vakbondsonderhandelingen) 



7.4 Externe afstemming 
INTERN BELONINGSSYSTEEM BILLIJK MAAR NIET COMPETITIEF TOV ANDERE ORGANISATIES → VERLOOP 

PERSONEEL.  

Betaalt organisatie = , ,  dan concurrenten? ➔loonmassa(doelstellingen)   

      ➔mensen kan aantrekken en behouden 

Externe afstemming:  

- niveau: beloning van de ene organisatie tov andere organisatie 

- mix van diverse typen beloning(beloningspakket) tov andere organisatie 

 

 

 

7.4.1 Determinerende factoren bij competitieve afstemming van het beloningsniveau 

en het beloningspakket 
Economische theorieën: organisatie à potentiële sollicitanten nooit meer heft te betalen 

dan de gemiddelde marktprijs →NIET REALISTISCH 

Een algemene regel dat de ene organisatie soms meer of minder betaalt dan een andere, 

zelfs als de organisaties zich in dezelfde sector bevinden.  

→ Welke factoren bepalen dat fenomeen? 

 

1) EERSTE GROEP FACTOREN  

De mate van concurrentie op de arbeidsmarkt voor mensen met bepaalde vaardigheden.     

V & A → # theoretische modellen 

- Compensating differentials theory:   

Wg bij hun jobs met negatieve kenmerken hogere lonen zullen moeten betalen om 

personeel aan te trekken. 

vb. hartchirurg(veel training), boorplatformwerker(veel risico’s), korte duur(topsporter) 

[weinig wetenschappelijk onderzoek] 

 

- Efficiency wage theory 

Hogere lonen →  efficiënte manier om geschikt personeel aan te trekken dat beter zal 

presteren en minder snel de organisatie zal verlaten. 

Wetenschappelijk onderzoek: hogere lonen bepaalde gunstige effecten  

- Meer betalen dan concurrentie: meer personeel(geschikt en ongeschikt) aantrekken 

- Hogere lonen: personeel kan functioneren met minder supervisie 



 

- Signaling theory 

De loonpolitiek van een wg signaleert de aard van het gedrag dat een wg bij 

sollicitanten en wn zoekt.  

Bv: organisatie met lager basissalaris en veel bonussen, (promotie, groeien) → wn die 

risico willen nemen 

 Organisatie met hoog basissalaris en geen bonussen →zekerheid in salaris en werk 

[wetenschappelijk onderzoek: sollicitanten idd salarisniveau en salarismix als signaal 

interpreteren om te kijken of ze bij die job passen.  

Ook voor aanbodzijde, hogere opleiding denken beter te zullen presteren en recht op 

meer salaris] 

 

- Reservation wage theory 

Voorspellingen over de aanbodzijde(gedrag wn). 

Ze voorspelt dat sollicitanten geen functies zullen accepteren waarvan het salaris lager 

is dan een dor hen vooraf bepaald bedrag, hoe aantrekkelijk andere elementen van de 

functie ook zijn.  

 

- Human capital theory  

Hogere lonen zijn bestemd voor individuen die hun productiviteit verhogen door te 

investeren in zichzelf (vervolgopleidingen) en hun employability (inzetbaarheid).  

De theorie stelt dat waarde van de kennis en vaardigheden van individuen een functie is 

van de tijd en moeite die zij daarin hebben geïnvesteerd. → Mensen die meer in 

zichzelf hebben geïnvesteerd, moeten ook meer betaald worden.   

 

2) TWEEDE GROEP FACTOREN 

~De financiële gezondheid van de organisatie.  

De factor houdt nauw verband met de mate van concurrentie in aangeboden producten 

of diensten en eventuele schuldenlast.  

De markt(concurrentie)→ plafond(max.) plaatst op gemiddelde salaris dat een 

organisatie uitbetaalt.         

 Betaalt ze meer→dan hogere lonen doorrekenen→consumenten of groter deel 

inkomsten besteden aan loonkosten       

          



3) DERDE GROEP FACTOREN 

~organisatie 

Organisatiefactoren: strategie van de organisatie, de sector(technologie) en 

organisatiegrootte.  

Vb:  lonen farmacie, chemie sector > lonen onderwijs 

Vb: lonen grotere organisatie > kl organisatie 

 

 

 

 

7.4.2 Competitieve afstemming van het beloningsniveau en het beloningspakket 
Bij het competitief afstemmen van het beloningsniveau moet een organisatie een 

systematisch proces volgen. #stappen: 

Bepaling van het loonbeleid 

Organisatie moet keuze maken: 

- ‘match’-strategy (beleid van een gelijk loonniveau als concurrentie) 

o Meest gebruikte strategie. 

o (+) loonkosten = à concurrenten 

o ~bedrijven met syndicale werking 

o Economische theoriën(Pindyck & Rubinfeld): organisaties altijd deze 

strategie.  

 

- ‘lag’-strategy (beleid van een lager loonniveau dan concurrentie) 

o (-) beperkt aantrekking nieuw personeel 

o Keuze strategie  

▪ →hogere returns (aandelenopties bij hightechstart-up)  

▪ → andere loonvormen (premies, bonussen) 

▪ → functiekenmerken (locatie) 

o Behalve loonbeleid: employer brand (‘employer of choice’-label) 

 

- ‘lead’- strategy (beleid van een hoger loonniveau dan concurrentie) 

o (+) max. bekwaamheid organisatie om personeel aan te trekken & behouden 

o (+) min. Ontevredenheid personeel over loon 

o (+) minder aantrekkelijke facetten van een functie compenseren 

o (-) hoge lonen nieuw personeel, maar ook al in dienst zijnde personeel 

 



Loonbeleid Attractie 
van 
personeel 

Retentie van 
personeel 

Reductie van 
loonkosten 

Tevredenheid 
over loon 

Verhoging 
van 
productiviteit 

Lead + + ? + ? 

Match = = = = = 

Lag - ? + - ? 

 

2 belangrijke opmerkingen:  

1) gekozen beleid kan variëren van functie tot functie(hybride strategie) 

2) geen uitspraak over loonmix(secundaire arbeidsvoorwaarden, 

bonussen)→taartdiagram, dashboardbenadering) 

Bepaling van de doelstellingen van de loonsurvey 

o Surveys over beloning  

▪ → hoeveel de concurrentie betaalt à het personeel (diverse functies) 

▪ →Doelstellingen op voorhand bepalen  

o Wrm: in oog houden concurrentie 

o Belongingspakket extern afstemmen 

Bepaling van de relevante concurrenten 

o Criteria waarop werkgevers hun relevante markt bepalen.  

o Wie kiezen organisatie als concurrenten? → Verkeerde keuze → Foutieve 

competitieve loonbepaling 

Relevante concurrenten = wg die personeel zoeken voor zelfde functies & vaardigheden 

binnen zelfde geografische gebied & zelfde producten maken of zelfde diensten aanbieden.  

o Wg kijken naar - Concurrenten (producten, ligging &grootte) 

▪ Functies (vereiste kennis &vaardigheden) 

 productconcurrenten & concurrenten in arbeidskrachten (human 

resources) 

o Bepalen relevante concurrenten: 2 COMPLICATIES 

o internationalisatie en globalisering (managementfuncties)    

→ nationale en regionale surveys volstaan niet meer 

o fuzzy markets (e-business) 

 

 

 

 



Ontwerp van de survey 

o Consultantbedrijven: bieden surveys aan 

o Hoeveel functies in suvey:  

   - ~strategie → lead strategie(6-10) 

           → kleinere organisaties(<) 

  - KISS (benchmarkjobs) 

o Online(snelle elektronische verwerking) 

o Bevat: 

▪ Informatie over aard organisatie 

(financiële prestaties, productlijnen & #wn) 

▪ Informatie over beloningssysteem 

(structuur beloningspakket, samenstelling secundaire 

arbeidsvoorwaarden & ratio achter loonverhoging) 

 

▪ Specifieke loongegevens 

(+ verantwoordelijkheden, opleidingsniveau functiebeschrijving) 

▪ Competitive intelligence 

(loonsurvey ~ info op internet) 

Interpretatie van de resultaten van de survey 

o Loonsurvey uitgevoerd of aangekocht → resultaten interpreteren(relevante 

info zoeken) 

o Organisaties kopen meestal meerdere loonsruveys over functies. 

▪ Functiebeschrijving survey~ functiebeschrijving bedrijf? 

o Loonsurvey → Hoeveel ze concreet moet betalen om lonen die al gekoppeld 

zijn aan die interne structuur hoger, gelijk of lager(lead, match of lag) te 

leggen dan de lonen die de concurrentie 

Competitief afstemmen van loonniveau: gegevens geëxtrapoleerd worden in 

tijd(aging of trending, ~bv indexverhoging) 

o Loonsurvey → Hoe het salaris van een specifiek personeelslid zich verhoudt 

tot het salaris van andere personeelsleden in vergelijkbare organisaties.  

Word of mouse: wg steeds meer verantwoording 



7.4.3 Besluit: gevolgen van externe afstemming 
Externe afstemming 

 Loonkosten in stand houden (juiste en stabiele kostprijsberekening) 

 

 Gemakkelijker gekwalificeerd personeel aantrekken (aanwezige kwaliteiten 

binnen organisatie optimaliseren) 

 

 Verhoogde stabiliteit van het personeel( verloop) 

 

 Sociale vrede:  sociale klimaat,  stakingen,  vakbondsactie 

7.5 Definitieve loonstructuur 
- EXTERNE AFSTEMMING + INTERNE AFSTEMMING ➔ DEFINITIEVE LOONSTRUCTUUR 

Compromis tussen interne billijkheid & externe competitiviteit 

Distributieve rechtvaardigheid! 

- Bepaalde loonniveaulijn(schuine lijn) + loonranges(grijze boxen) 

 

Match-strategie:  lijn op gemiddelde 

Lead- strategie: lijn erboven 

Loonrange bestaat zodra twee of meer werknemers voor dezelfde functie een verschillend salaris 

krijgen. 

- Wn’s met zelfde job: ≠ salaris door ancieniteit of ≠ in prestatieniveau 

- Flexibiliteit van epalen van salaris 

- Functies hoger salaris: loonranges groter 

- Loonranges overlappen (hoe minder overlap, hoe groter stijging in salaris bij iemand die 

promoveert) 

Functiegraden: ale jobs binnen een bepaalde graad hebben zelfde loonrange.  

- Diverse functies met zelfde loonniveau bundelen 



Functiebanden: verschillende functiegraden gebundeld.  

- (+) Functieverantwoordelijkheden ruimer definiëren 

~ crossfunctionele rotaties & zelfontwikkelig in plattere organisaties 

- (+) fusie van 2 organisaties: functies binnen een band meer overeenkomen 

 

Definitieve loonstructuur combo van intern & extern → rangschikking van functies uit beide 

raamwerking niet altijd overeenkomen 

- Mangers: info van externe marktafstemming meer laten meewegen(market pricing of 

market-based pricing) → uniciteit onderneming? Interne billijkeid loonstructuur? 

7.6 Beloningssystemen 
FUNCTIELOON: BASISLOON VAN WN VOOR UITOEFENING VAN DE FUNCTIE. 

-  als anciënniteit  

- variabel salaris 

 

7.6.1 Merit pay 
= verhogingen in het basissalaris ~ resultaten van een beoordeling van de verdienste(merites of 

prestaties) van de werknemer in een bepaalde periode. 

(+) voor wn: zodra loonsverhoging binnen is, blijft ze binnen 

(-) wg: duur 

Motiverend effect loonsverhoging: ten minste met 10% stijgt. 

 

7.6.2 Bonussen 
Bonus  uitzonderlijke prestaties of uitstekende resultaten (vaak geen voorafgaande 

normering) 

- Bonus elk jaar verdienen (Nt basissalaris) 

 

7.6.3 Individuele awards 
Geldelijke awards die een wn kan ontvangen voor een uitzonderlijke prestatie.  

 Vb: suggestie die het productieproces van vaccin substantieel verbetert 

 

 

 

 



7.6.4 Individuele premies (individual incentive plans) 
= de prestaties van een wn afgewogen tegen een vooraf vastgestelde normering van 

verwachte prestaties om de grootte van de premie te bepalen 

Diverse soorten individuele premies: 

- Stukloon 

# geproduceerde eenheden gedurende bepaalde tijdseenheid 

- Commissieloon 

# verkochte stuks of gerealiseerde omzet OOK klantentevredenheid (verkopers) 

- Behavior encouragement plans 

Wn krijgen premie als ze een bepaald gedrag vertonen. (nooit ziek geweest, 

veiligheidsgedrag) 

- Referral plans 

Beloning aan leden die erin geslaagd zijn om nieuwe mensen te rekruteren.  

 

Verschillen van merit pay:  

- Incentives telkens opnieuw verdienen, geen deel uit van basisloon 

- Financiële omvang niet op voorhand berekend 

- Incentives gebaseerd op prestaties ( het gestelde gedrag gedurende bepaalde periode) 

 

Voordelen: 

- (+) wn aangemoedigd om productiviteit te verhogen en kosten te verlagen 

- (+) minder supervisie vereist(<>tijdloon) 

Nadelen: 

- (-)meer conflicten tss wn en leidinggevende(kwantiteit vs kwaliteit) 

- (-) geen nieuwe technologie willen leren, geen nieuw productiemethodes lanceren 

- (-) verloop nieuwe wn’s (X on the job op leiden door oude wn’s) 

 

 

 

 



7.6.5 Groepspremies(team incentive plans) 
Bij groepspremies worden de prestaties van een groep(team, afdeling, divisie) afgezet tegen 

de verwachte prestaties om zo de grootte van de premie te bepalen(~individuele premies).  

→Teken van teamwork 

Aandachtspunten: 

- Niveauprobleem 

Groep te groot→motiverende effect premie verdwijnt 

(geloof van te weinig invloed op groepsprestatie, freeriders) 

- Groepspremieplannen niet te complex! 

Wn begrijpen onderliggende principes niet → communicatie! 

- # factoren die invloed hebben op geleverde prestaties: buiten controle team 

[eigen loon bepalen, bv Semco] 

7.6.6 Cashwinstdeling 
= vorm van prestatiebeloning waarbij boven op het basissalaris een winstgebonden 

vergoeding wordt uitgekeerd.  

Profit Sharing(zuivere winstdeling): 

= en deel van de jaarwinst is voor de wn.  

- Analyseniveau bij organisatie 

(+) loyaliteit wn  

(-) personeelsleden vinden dat hun werk weinig invloed heeft op 

bedrijfsresultaat(motivatie) 

Gain sharing 

= deling in specifieke winsten waarop de werknemers wel invloed hebben. 

- Bepaling standaard cruciaal → norm, maatstaf (baseline: gemiddelde 5j)  

 (+)  productiviteit & kwaliteit 

 (+) teamwork & samenwerking 

 (-) premies toekennen ook al gaat het globaal(organisatie) minder goed 

 (-) plan = administratief complex 

Earning at risk plans 

- Success sharing plans: basislonen wn constant + variabele premies(enkel bij 

succesjaren) 



- Risk sharing plans: Basissalaris staat niet vast, maar kan worden gereduceerd als de 

productiviteitsstandaard niet gehaald wordt.      

 → Personeel deelt mee in winst & verlies (zeldzaam systeem!) 

7.6.7 Winstdeling in aandelen(stock ownership plans) 
= Managers of het personeel recht aandelenopties te kopen die het bedrijf onder de 

marktprijs aanbiedt.  

 (-) wn’s vinden dat prestatie weinig invloed heeft op koers aandelen 

 (-) aandelen kunnen ook dalen 

7.6.8 Wetenschappelijk onderzoek naar variabele beloning 
Debat over variabele beloning.  

Motivatietheorieën → theoretische ondersteuning variabele beloning 

Punten van kritiek 

Kohn & Pfeffer:  

-  vertrouwen tussen wn en management 

- incentives moreel verkeerd(overheersen en controleren) 

Kohn: 

- ZDT: extrinsieke beloning → intrinsieke beloning 

- Positieve effecten van prestatiebeloning op de algemene effectiviteit van de 

organisatie? 

o Huselid:  productiviteit &  winst 

o Ferhart & Milkovich: bonus  10% → return on assets  1,5% 

o Kruse: cashwinstdeling → productiviteitsstijging jaarlijks 3,5%-5% 

- Positieve effecten prestatiebeloning op de aantrekking van nieuw personeel?  

o Lawler: hoogte beloning belangrijke determinant keuze organisatie 

o Individuen kiezen organisatie: Beloningssystemen die passen bij ph 

o Lawler: Niet eerlijk beloont voelen → verloop (≠effect op diverse types 

wn Weiss) 

 

 

 

 



- Positieve effecten prestatiebeloning op prestaties?  

o Heneman: Merit pay (40/42 oz) → individuele prestaties 

o Garbers & Konradt: positief effect op prestatie(individual en team based 

plans) 

o Dyer e.a.: wn vinden dat er link moet zijn tss geleverde prestaties en 

hoogte salaris 

o Voorkeur prestatiebeloning minder sterk bij : arbeiders, vakbondsleden & 

vrouwen 

➔ Prestatiebeloning zal niet altijd en overal werken. (!design systeem van 

prestatiebeloning) 

 Multifactorbeloning = incentives geven voor meerdere factoren en zo nefaste 

effecten in te dijken die eigen zijn aan systeem.  

Systeem  

~ organisatiestrategie & HR-strategie 

~ communicatie à wn’s(betrokken hiërarchische niveaus, prestatiestandaarden, 

gehanteerde procedures om effectiviteit van prestaties te bepalen) 

 →Procedurele rechtvaardigheid: sneller accepteren 

7.6.9 Populariteit van variabele beloningsstystemen 
- Slechts 50% toepassing 

➔ Incidentele bonussen en prestatiebeloning het populairst 

- ≠ per sector:  

o bank- en verzekeringswereld, telecommunicatiesector, farmaceutische 

industrie: prestatiebeloning 

o overheid en non-profitsector: functiesalaris 

 ladder (industrie- en de dienstensector) → # vaste basissalarissen 

 

 

 

 

 



7.7 Voordelen 
= DAT DEEL VAN HET BELONINGSPAKKET VOOR WERKNEMERS DAT LOSSTAAT VAN DE MONETAIRE 

BELONINGEN VOOR WERK EN PRESTATIES(SECUNDAIRE ARBEIDSVOORWAARDEN, EMPLOYEE BENEFITS OF 

FRINGE COMPENSATION). 

7.7.1 Vormen van voordelen 
Tegemoetkomingen in onkosten die de wn’s voor hun werk maken:  

- Voorbeelden 

o Financiële bijdragen voor reis en verblijfskosten 

o Korting bij aankoop producten of diensten van de organisatie 

o Tankpasjes 

o Creditcards 

o Maaltijdcheques 

o Pensioenplan(bovenop wettelijke pensioen) = bovenwettelijk pensioen, 

groepsverzekering 

▪ Defined benefit plans(=bedrag na pensionering uitkeren) 

~Ancieniteit, lange tijd voor zelfde organisatie werken 

▪ Defined contribution plans(=organisatie plaatst bepaald bedrag aan 

aandelen in pensioenfonds) 

~ Niet zo lang voor organisatie werken 

 

Medische voorzieningen: 

- Voorbeelden:  

o Arbeidsongevallen verzekering 

o Ziektekosten “ 

o Invaliditeit “ 

o Overleiden “ 

o Tandartsverzekering 

o Sportcheques  

o Fitnessruimte 

 

 



- Balans tussen gezin en werk: 

o Kinderopvangcheque 

o Hulp zoeken naar crèche 

o Vakantiedagen opnemen bij ziekte kind 

o Crèche door organisatie zelf 

o Cheques opvang zorg aan senioren 

o Was-, strijk- of boodschappendienst 

o Premies huwelijk en geboorte 

o Rechtsbijstand 

o Leaseauto’s 

7.7.2 Populariteit van voordelen 
- Veel creativiteit door organisaties. 

- Standaardpakket: woon-werkverkeer, maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering & 

pensioenplan.  

- Kloof tussen profit- en non-profitsector. 

7.7.3 Criteria bij de samenstelling van een voordelenplan 
- Samenstellen: wat ‘in’ is & best practices 

- Maar !Rekening houden met: Werkgevers- & werknemersfactoren 

o Werkgever:  

▪ Wetgeving & kostenoverwegingen 

▪ Competitief tov concurrenten aanbieden (benefits survey) 

▪ Strategische dimensie!(vaak verwaarloosd) 

o Werknemer:  

▪ billijkheid(intern, extern) 

▪ voorkeuren van wn’s (formulier om voorkeuren in kaart te brengen) 

 

 

 

 

 

 

 



7.7.4 Praktische vragen bij de opzet van een voordelenplan 
- Vraag 1: Wie heeft er recht op secundaire arbeidsvoorwaarden? 

o Fulltimers vs. Parttimers? Proefperiode vs. Gepensioneerden  

 → kostenoverwegingen 

- Vraag 2: Kan de organisatie wn’s zelfde keuze laten maken uit het 

secundairearbeids-voorwaardenpakket? 

o Organisatie stelt pakket samen 

o Cafetariaplan(flexible benefits plans) 

(+) aandacht aan wensen wn’s en à diversiteit(!keuze) 

(-) grote administratieve rompslomp 

(-) slechte keuzes maken 

(-) kosten van organisatie omhoog 

- Vraag 3: Inlichting van wn’s over secundairearbeidsvoorwaardenpakket 

o Informatiesessie, info op intranet 

- Vraag 4: De financiering van de secundairearbeidsvoorwaarden door de organisatie 

o Wg alle kosten op zich of delen wg & wn kosten?  

7.7.5 Effectiviteit van voordelen 
Onderzoek is schaars.  

Lambert: voordelen in verband met werk-gezinsverband→ meer extrarolgedrag 

7.8 trends 

7.8.1 Beloning in een internationale context 
Globalisering economie, offshoring & multinationale organisaties    

  → internationaal loonbeleid! (expatriates, expats, flexpats, global travelers) 

Strategie multinationaal bedrijf:  

- localizer-strategie(= beloningssysteem aangepast aan land) 

- exporter strategie(= moederbedrijf exporteert eigen beloningssysteem, met kleine 

aanpassingen) 

- globalizer strategie(= moederbedrijf werkt samen met input van divisies een globaal 

systeem uit) 

 

 

 

 



7.8.2 Beloning van topmanagement 
Intuïtief logisch: substantieel beloningspakket topmanagement.  

Dergelijk pakket is (volgens sommigen) enige manier om topmanagement aan te trekken en 

te behouden. 

- Executive perquisites(perks):  

o (1) intern: er wordt iets extra aan de wn gegeven terwijl hij in het bedrijf 

werkt (~bedrijf) 

o (2) extern: hotelkosten, class-vliegtickets (~bedrijf) 

o (3) persoonlijk: leningen tegen lagere rente, juridische bijstand, 

vakantiekosten… (vroeger gsm, computer nu 2aire arbeidsvoorwaarden) 

Kritiek op salarissen van het topmanagement ( andere niveaus organisatie) 

7.8.3 Beloning en flexibele arbeid 
Toename # tijdelijke arbeidskrachten.  

→ organisatie: ruimte bij onverwachte economische wendingen 

→ personeelsleden: levens- en loopbaanplanning 

Vb: interimarissen, parttimers en freelancers 

7.8.4 Een andere proactieve kijk op voordelen 
Traditionele kijk op voordelen: reactief → steeds meer proactief 

Vb: Googleplex 

HNW: I-deals, idiosyncratic deals(= niet standaardafspraken over werk en/of 

arbeidsvoorwaarden die medewerkers met hun leidinggevende maken en die gunstig zijn 

zowel voor medewerker als voor organisatie)  



H8: Loopbaanmanagement 
8.1 Inleiding 
Concept ‘loopbaanmanagement’. Nu centraler vb career center / talent center. 

Vroeger = organisatie centraal, nu = organisatie & individu centraal (inspelen). 

Inzetbaarheid / employability = bewust van loopbaan en werken aan eigen arbeidswaarde. 

8.2 Terminologische afbakening 
Loopbaanmanagement = systematisch proces dat zowel loopbaanplanning als loopbaanontwikkeling 

bevat = geheel activiteiten om max potentieel in WN te ontwikkelen, rekening met kenmerken indiv 

& kenmerken organisatie & kenmerken omgeving. 

Manpower planning/ HR planning/ personeelsplanning = Verwijst naar kwal en kwan behoefte aan 

mankracht ten gevolge van productieomstandigheden. Beantwoord hoeveel mensen een 

organisatie, in welk categorie en niveau er op dat moment nodig zijn.  

8.3 Loopbaan 
‘Dagelijks’: opeenvolging professionele posities in richting van functie met verantw, salaris en/ of 

gezag. 

‘Tegenwoordig’: indiv opeenvolging van attitudes, gedragingen geassocieerd met werk gerelateerde 

activiteiten en ervaringen in de levenscyclus van een indiv. (6 elementen) 

 

1. Psychologisch succes: bepaald individu zelf. 
2. Objectief en subjectief: O = keuzes en functies (externe loopbaan) 

    S = waarden, houdingen en motivatie (interne loopbaan) 

- Wordt steeds belangrijker 
3. Fit omgeving: indiv – organisatie  
4. Diverse levensgebieden: kruisen elkaar 

a. Biosociale cyclus = leeftijd, categorie & biologische veranderingen & 
maatschappelijke verwachtingen. 

b. Relationele cyclus = relaties 
- Middencarriere periode trend = 3 gebieden voornamelijk 

relationele & loopbaanlevenssfeer meer verstrengeld 

 



 

5. Tijdsspanne en fasen 
FASEN LOOPBAAN 

0 – 20: verkennen 

20 – 26: vestigen 

26 – 45: vooruitkomen 

45 – 60: handhaven 

60 – 65: terugtreden 

‘vroeger’ = liniair / Nu = discontinue ontw (stadia meer doorlopen & psych succes als maatstaf om 

carriere te beoordelen). 

 

 

6. Diverse richtingen 

• Verticaal: klim (traditioneel) of daal → plateauing: weinig mensen op piek, velen weinig 
carrieremogelijkheden door het vlakker worden van de organisatie.  

• Horizontaal: rotaties zelfde niveau op andere gebieden. 

• Centrale/ radiale: bewegen naar centrum organisatie (meer invloed krijgen in zelfde functie). 
- Plateau: niet H en V gaan 
- Backtrack: lager werken 
- Career shift: andere carriere, Urban escapees 

o Post corporate career bewust stop & nieuw l 
- Freelance/ zelf employers: zelfstandig ondernemen. 

 

Vormen loopbaanmobiliteit  

 

4 analyseeenheden = beroep, organisatie, job of rol 



• Kijken naar transities (veranderingen) & stabiliteit (verankering) 

• Veranderingen: intern (binnen org) / extern (buiten org). 
 

‘6 rollen die meer of minder prominent kunnen wordendoorheen de tijd’.  

1. Maker: resultaten & bereiken obj. 
2. Expert: complexe prob opl. 
3. Presentator: overtuigen mensen (voorstellen, aantrekkelijke ideeen) 
4. Adviseur: helpen ontw 
5. Bestuurder: opzet & implementeren strategie. 
6. Inspirator: uitdagen debat → veranderingen. 

- Kunnen evolueren & verschillen tot indiv 
- Keuze rol vaak expressie PH (ondz) 

 

Samenvatting 

Kaleidoscopische loopbaan (custumized loopbaan): indiv kan loopbaan anders vormgeven in tijd 

door speci aspecten meer te benadrukken → VIA: 3 parameters / bronnen. 

1. Authenticiteit: trouw blijven aan jezelf 
2. Evenwicht: balans werk – prive 
3. Nieuwe uitdagingen opzoeken. 

 

‘Termen om nieuwe loopbaan te omschrijven’. 

Proteïsche loopbaan (protein carreer): verwijst naar attitude en orientatie. 

Grenzeloze loopbaan (boundaryless carreer): Refereert aan gesteld gedrag (fys en psych) 

→ WN zelfs verantw voor eigen ontw en loopbaan. (self-directedness door exploratie, reflective, 

leren en proactief management). 

 

3 competenties nodig in de ‘nieuwe’ loopbaan. 

1. Knowing how: vaardigheden en expertise. 
2. Knowing why: exploreren en ID, motivaties kennen. 
3. Knowing whom: sociaal kapitaal (network).  

8.4 Loopbaanplanning 

8.4.1 Individueel perspectief bij loopbaanplanning: zelfexploratie en zelfplanning 
 



Start zelfanalyse?: reflecteren over achtergrond en hun verleden. 

• Techniek: opstellen loopbaanbiografie. 

• Techniek 2: relfecteren over 5 a 10 piekmomenten in leven. 
 

Eigen waarden aan zelfonderzoek te onderwerpen. 

• Via: vragenlijsten of Q-sorts (50 kaarten met waarden krijgen en beperkt # sorteren) 
 

Aansluiten bij PH van indiv: voorspellende waarde bij kiezen type job & uitwerken kenmerken. 

• Aandacht: psychometrisch kwaliteit voor instrument. 
 

Interesses, passies, ambities: voorspellende waarde afstemmen interesses – jobkenmerk → 

loopbaantevredenheid. 

• VIA: gestandariseerde vragenlijsten → obv gevalideerde modellen die brede preferenties 
toelaten. 

 

Loopbaananker: geheel zelfpercepties over (1) persoonlijke behoeften en motieven, (2) persoonlijke 

talenten en (3) VH persoonlijke waarden en attitudes. 

1. = breed 
2. Integreert motieven, waarden en bekwaamheden in zelfbeeld. 
3. Wisselwerking m,w,b in zelfbeeld. 
4. Loopbaanankers vanaf ervaringsjaren. 
5. Zekere stabiliteit, maar kan veranderen. 

 

8 ankers  

1) Autonomie en onafh 
2) Creativiteit 
3) Zekerheid en stabiliteit 
4) Technisch-functionele deskundigheid 
5) Algemeen managment 
6) Dienstverlening 
7) Uitdaging 
8) Levensstijl 

 

Prestaties en potentieel:  

• Prestatiebeoordeling: achteruit (prest bepaalde tijd) = VERLEDEN 

• Potentieelbeoordeling: vooruit (potentiele geschiktheid, ontw) = TOEKOMST 

• HR3P (performance potential portfolio): potentieel en prestaties wn naast elkaar zetten en 
vergelijken. 

 

Samenvatting 

Zelfexploratie = integratief beeld behoeften en moglijkheden. 



‘volgende stap’ Conceptuele loopbaandoelen: bundelen van loopbaanthema’s. 

‘laatse stap’ opstellen loopbaanplan = LT & KT richting van indiv zal evolueren. 

= proactief = inzetbaarheid = vermeld struikelblokken en strategieën = dynamisch. 

 

 

 Loopbaanplan bevat ook instumenten om loopbaan van individu verder te ontwikkelen. 

→ IOP: individuele ontwikkelingsplan / POP: persoon ontwikkelingsplan 

 

Carreer adaptability 4’C: 

1. Carreer concern: overtuiging over belang goeie loopbaanplan & vooruit denken. 
2. Carreer control: aan roer staan van eigen loopbaan. 
3. Carreer curiosity: verlang en vh exploreren loopbaan. 
4. Carreer confidence: aan slag gaan met loopbaan & nieuwe vh aanleren. 

 

= belang bij navigatie nieuwe loopbaan, nieuwe job vinden en beter tegen tegenslag kunnen.  

8.4.2 Organisationeel perspectief bij loopbaanplanning: sturen vs ondersteunen  
‘vroeger’ loopbaan planning gestuurd door organisatie  

• MAAR: omgeving is onvoorspelbaar & balans werk – gezin nu meer centraal. 
 

Stroombeleid: refereert naar basisfilosofie org m.b.t. stroom mensen in die org 

1. Lifelong employment: levenslange werkgarantie 
2. Up or out system: beginnen onderaan, klimmen op tot hun eindniveau 
3. In en out system: op elk niveau kunnen intreden 

a. Hierbij niet LT want indiv zal snel onderneming verlaten.  
 

Loopbaanpaden: houden een logische sequentie werkervaringen in, met vereiste ontwikkeling om 

naar andere positie te kunnen gaan.  

 

Modellen loopbaanpaden  

• Formalistisch model: Iemand die zijn loopbaan kent in de volgende 10j.  

• Ad hoc model: org in actie wanneer iemand org verlaat. 



• Kweekvijver model: doorlopen van verschillende functies en ervaringen bij net 
afgestudeerden. 

• Dual carreer path system = belangrijk bij specialisten die snel hun eindpunt bereiken → 
starten tweede of derde carriere in ander domein.  

• Rasterwerk (lattice): in alle mogelijke richtingen kunnen evolueren (=flexi loopbaan) 
 

Successieplanning 

= strategieën om leden na verloop van tijd te vervangen, deze mensen selecteren en opleiden.  

DOOR: horizontale integratie van recrutering, selectie, training en ontw leidt tot consistent 

successiebeleid.  

EN: ‘high potentials’ vroeg selecteren.  

HIERNA: fasttrackloopbaantraject uitstippelen via diverse loopbaanontw instrumenten. 

8.5 Loopbaanontwikkeling 
= Door organisatie gestructureerde reeks van trainingen, opleidingen, taakstellingen en 

leerervaringen, gericht op het bereiken van loopbaandoelen.  

8.5.1 Taxatie van capaciteiten 
→ Inzicht in eigen sterktes/zwaktes.  

8.5.2 Formele opleidingsprogramma’s 
FASE 1: socialisatie (onboarding): proces waardoor nieuwkomers echte personeelsleden worden in 

een organisatie.  

FASE 2: schockeffect: kan ontstaan bij nieuwkomers door verwachtingen, hierbij moeten we ze 

informeren en ondersteunen zodat ze hun functie, rol, gestelde vw leren en begrijpen.  

FASE 3: lid voelt zich op zijn gemak in zijn functie en in zijn sociale relaties.  

 → door deze fases vele socialisatie/orientatie programma’s.  

8.5.3 Functiegerelateerde ervaringen 
= taken, problemen en uitdagingen waarmee wn geconfronteerd worden in 

hun functies.  

→ carreer boobytrap: bij percipieren van negatieve leerervaring / te grote 

uitdaging treedt er negatieve stress op.  

1. Functieverbreding: verbreden taken = job enlargement (enrichment) 
OF speci taakstellingen = part-time / strech / challenge assignments.  

2. Functierotatie= wn laten werken in andere gebieden. Bouwt op 
a. Polycontextualiteit (kennisontw in meerder, gelijks 

contexten). 
b. Boundary crossing (geleerd in een context, toepassen in 

andere).  
Gevaren! Kiezen KT oplossingen, weerstand 

3. Promoties: klim, grote verantwoordelijkheid + meer salaris.  
4. Transfers (laterale loopbaanbeweging): zelfde functie MAAR ander 

afdeling OF ander geografisch gebied.  



5. International assignments: transfer naar buitenlandse divisie.  
Nu vaak kortere buitenlandse opdrachten = flexpatriates.  

Bereid? Ambitieus + alleenstaand + zekere toekomst in org.  

6. Demoties: dalen ladder OF blijven maar minder verantw 
Remotie = stap terug niet negatief op LT.  

7. Externship (cosourcing): uitwisselingen tussen personeelsleden over 
org heen.  

8.5.4 Interpersoonlijke relaties 
ii. Mentoring: personeelslid coacht minder ervaren personeelslid 

Mentor-protegérelaties (informele mentor) = spontaan, vaak door zelfde 

achtegrond of interesses.  

 

3 rollen mentor 

1. Minder ervarende ondersteunen. 
2. Prestaties verbeteren. 
3. Carriere verhelpen. 

 

Mentorennetwerk (peermentoring): indiv met veel ervaring, kennis die steun 

en advies geven, meer platter en fluide loopbaan.   

 

iii. Networking: proactieve acties om relaties te ontwikkelen en onderhouden 
met als doel loopbaan vooruit te helpen.  

 

8.6 Trends 
8.6.1 Geldt de nieuwe loopbaan voor iedereen? 
Solid citizen (deadwood): niet meegaan op trends maar kiezen voor vaste job en werkzekerheid. 

Peterprincipe (paulprincipe): progressief promoveren tot een niveau je net niet meer aankan. Ze 

worden geleidelijk incompetent.  

Oplossing? Exploreren van aspiraties, passies en wensen in combi met gerichte training en 

opleiding (inclusief talentmanagement: menselijk kapitaal max aanwenden). 

 

 

 



8.6.2 Dual carreers 
Implicaties huis en organisatie.  

Spillover effect: ene domein beinvloed andere in positieve en negatieve zin.  

 

4types relaties werk – gezin.  

1) Onafh relatie: geen beinvloeding 
2) Conflicterende relatie: beide domeinen niet te verzoenen. 
3) Instumentele relatie: ene domein is middel tot tevredenheid ander domein. 
4) Compenserende relatie: ene domein vangt op wat niet is in ander domein.  

 

4soorten carrierekoppels: 

1) Aanpassers: vullen elkaar aan. 
2) Tegenstanders: carriere = bel, verwaarlozen gezin. 
3) Bondgenoten: carriere = bel, vinden dit niet erg. 
4) Acrobaten: carriere + goed prive. 

 

8.6.3 Quarterlife en midlife crisis 
Middencarriere crisis (middlescence): balans opmaken van wat ze droomden vs ze verwezelijkt 

hebben. Rond 40 jaar. Voelen aan tis nu of nooit + concurrentie van de jonge wolven. 

Quarterlife crisis: door hogere scholingsgraad, een langere verkenningsfase, geen heldere looppad 

maar heel veel opties.  

 

8.6.4 Duurzame loopbanen 
= vorm van ontw die aansluit op behoeftes van het heden, zonder vermogen en haalbaarheid van 

toekomstige ontw in gevaar te brengen.  

Kenmerken  

1: gaan vanuit van een systematisch model, waarbij indiv telkens wordt beschouwt binnen zijn 

bredere sociale context. 

2: willen kijken naar KT en LT effecten.  

 

 


