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INLEIDING BEDRIJFSPSYCHOLOGIE 
HET OPO ‘INLEIDING BEDRIJFSPSYCHOLOGIE’ 

DOELSTELLINGEN 

- Inleiding tot het studie- en werkveld van de Bedrijfspsychologie 
o Personeelsbeleid (rekrutering, selectie, ontwikkeling, …) 
o Organisatiepsychologie (motivatie, leiderschap, teams, …) 
o Arbeidspsychologie (veiligheid, stress, gezondheid,...) 
o Consumentenpsychologie (behoeften, attitudes,...) 

- Alle studenten: overzicht van de grondbeginselen 
- Voorbereiding op afstudeerrichting Bedrijfspsychologie 

LEERSTOF & EVALUATIE 

- Handboek: volledig, tenzij expliciet aangegeven 
o Extra hoofdstuk: Onderzoeksmethoden in de Bedrijfspsychologie 

à Is geen hoofdstuk in het boek maar is wel te kennen, dus leren obv slides en lesnotities 
- Slides + mondelinge toelichting 
- Empirische artikelen (artikelen behandeld tijdens de les + richtvragen voor andere artikelen) 

o Boek (breedte) vs onderzoeksartikelen (diepte) 
- Materiaal gastsprekers à gastcolleges 
- Tijdens hoorcolleges worden klemtonen gelegd 
- Examen: Meerkeuze 
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HOOFDSTUK 1: INTRODUCTIE 

“Industrial-Organization psychology is one of the fastest-growing fields in science. It’s also one of the least well-
understood.” 

De dag van vandaag veel vraag naar bedrijfspsychologen ivm met de coronacrisis bv. Hoe werknemers 
onderstuenen bij telewerken? = Vragen waar bedrijfspsychologen vanuit een wetenchappelijke achtergrond 
iets kunnen over vertellen en een meerwaarde kunnen zijn. 

Berdijfspsychologie is één van de snelstgroeiende disciplines binnen de psychologie en daarbuiten. 

1.1 BEDRIJFSPSYCHOLOGIE? 

Bedrijfspsychologie is voor mensen die geïntereseerd zijn in geld à FOUT, er zijn evenveel 
bedrdijfspsychologen bezig met de ‘miserie’ van mensen 

à Dubbele verantwoordelijkheid: balans zoeken tussen welzijn en productiviteit 

Inhoud vd cursus, thema’s + voorbeelden van praktische relevantie: 

- Individuele verschillen   “Persoonlijkheid voorspelt loopbaansucces” 
- Attitudes   “Belg nog nooit zo ontevreden op het werk” 
- Motivatie    “Bijna helft leerkrachten sec onderwijs stopt binnen de 5 jaar” 
- Rekrutering en Selectie  “Social media: werkgevers kijken mee!” 
- Leren, training en ontwikkeling “Belg slechtste leerling van de klas op vlak van levenslang leren” 
- Prestatiemeting en –management   “1 op 5 leerkrachten onderpresteert (maar collega’s reageren niet)” 
- Loopbanen en –management “1 millennial op 2 wil binnen twee jaar stoppen met zijn job” 
- Veiligheid, stress en gezondheid     “Burn-outcijfers blijven onrustwekkend stijgen” 
- Strategie en Structuur  “Waarom de hiërarchische topdownstructuur ten dode is  

    opgeschreven” 
- Leiderschap   “De baas gebuisd” 
- Teams     “De (on)zin van werken met zelfsturende teams” 
- Cultuur, Klimaat, Verandering          “Schoenen Torfs: Familiebedrijf met hart en ziel” 

1.2 DEFINITIE 

1.2.1 KORT DEFINITE 

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

- Beroept op psychologische principes: 
o Kijkt naar andere disciplines 
o Relatief weinig theorieën die uit de berdijfpsychologie zelf komen 
o Er wordt veel ontleent aan andere displines binnen de psychologie 

- Berpoept op wetenschap: 
o Uitspraken die wetenschappelijk gefundeerd zijn 
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1.2.2 UITGEBREIDE DEFINITIE 

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

- Individual, group: 
o Binnen de bedrijfspsychologie kijken we in sterke mate naar een individu binnen een groter 

geheel zoals een team of zelf de gehele organisatie 
o Voorbeeld: Leiderschap- en multilevel onderzoek 
o Uniek aan het perspectief van de bedrijfspsychologie 

- Organizational effectiveness: 
o Niets over gezegd in de les 

- Well-being: 
o Niets over gezegd in de les 

1.3 FUNDAMENTELE AANDACHTSPUNTEN 

Wetenschap: vasthouden aan principes van methodologische en wetenschappelijke striktheid bv. de discipline 
Human Resources à bedrijfspsychologien moeten getriand zijn in wetenschappelijk denken 

- Evidence-based werken: theorieën en empirische literatuur (evidentie) aanreiken in de opleiding 
- Scientist-practitioner model: elke bedrijfspschyoloog moet in staat zijn om een praktisch probleem als 

een mini-wetenschapper te benaderen 

Pragmatiek: Focus op het oplossen van bestaande, concrete problemen (problemen die leven in de praktijk); op 
zaken die ‘er toe doen’ (bv. satisfactie, turnover, ziekteverzuim, …) 

Ethisch handelen (bv. personeelsselectie) 

ð Belangrijke beeslissing voor de persoon in kwesteie, kan een grote invloed hebben op het leven van de 
persoon 

Voor Mens én Organisatie: belang van individuele werknemer (bv. welzijn) vs belang van organistatie (bv. 
productiviteit); WOP: beide belangen balanceren en promoten 

1.4 GESCHIEDENIS 

1.4.1 “SAMENLOOP VAN OMSTANDIGHEDEN” BEGIN DE 20E EEUW 

- Einstein: ontstaan optimisme omtrend wetenschappelijk denken à revolutionaire en innovatieve 
ideeën à opkomst bedrijfspsychologie 

- Binet: psycholoog die zich voor het eerst bezig hield met het heel gestructureerd en 
gestandaardiseerd in kaart brengen van intelligentie van mensen à intelligentietesten belangrijk voor 
personeelsselectie 

- Galton: in kaart brengen van kenmerken van persoonlijkheid van mensen  
- Pearson: Pearson’s correlatie coëfficiënt 
- Industriële revolutie: productie op hoge schaal, maximaal efficiënt à werknemers nodig 
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1.4.2 HENRY FORD 

Standaardisering, synchronisatie en specialisering bij de productie (assembly line = lopende band systeem, één 
arbeider verantwoordelijk voor specifieke deeltaak van productieproces) 

ð Gevolg: het werk werd eentonig en saai voor de arbeiders 

1.4.3 FREDERICK TAYLOR (= PEETVADER VD BEDRIJFSPSYCHOLOGIE) – SIENTIFIC 
MANAGEMENT 

- Werk opdelen in deeltaken die gemakkelijk te standaardiseren zijn 
- Focus op efficiëntie dmv repetitie 
- Meet (kwantificeer) wat arbeiders doen (empirische houding) 
- Productienormen opstellen om prestaties te evalueren 

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

“De terugkeer van het Taylorisme” à het werk van een postbode 

1.4.4 WOI EN WOII 

- Assessment centers, test batterijen, prestatiemeting, training en ontwikkeling, beroepsoriëntatie, … 
Bv. Is de persoon geschikt voot het leger of niet? 

- Behandeling van post-traumatische stress (‘shell shock’) 

1.4.5 HAWTHORNE STUDIES 

- Electriciteitsfabriek in Chicago 
o Ontdenkking: mensen zijn geen machines, maar hebben gevoelens 

- Reeks studies naar arbeider productiviteit olv prof Elton Mayo 
o Focus op materiële aanleidingen 

- ‘illumination studies’: Leidt sterkere/beter belichting tot hogere productiviteit? 
o Resultaat: Sterker licht à betere productiviteit, minder sterk licht à betere productiviteit 

(zelfs indien het licht slechter werd dan voor interventie) 
ð Verandering zorgt voor productiviteit niet het licht 

o Interpretatie: naast fysieke factoren ook sociale factoren van belang 

1.5 HEDENDAAGSE THEMA’S 

- Ethiek en Corporate Social Responsibility (CSR) 
- Cross-culturele topics 
- Duuraamheid 

1.5.1 COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) 

o Sociale functie van organisaties zoals bijdragen aan duurzaam economisch beleid 
o Verder kijken dan het maken van winst 
o Strategisch bv. recruteren van personeel 
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1.5.2 GLOBALISATIE: “GLOBALIZATION HAS HAPPENED, AND IT IS HAPPENING RIGHT NOW” 

Voorbeelden: 

- Mensen van verschillende culturen communiceren verschillebd 
- Culturen kunnen sterk verschillen in waardepatronen (Hofstede): 

o Power distance 
o Individualisme vs. collectivisme 
o Masculinity vs. femininity 
o Uncertainty avoidance: de mate waarin onzekerheden vermeden worden  
o Long-term vs. short-term orientation 

- Verder ook verschillen in economische, wettelijke, politieke, … realiteit 
àKan belangrijke gevolgen hebben voor leiderschap, motivatie, prestatiemanagement, … 

GLOBE study (> 60 landen): “What characterizes good leaders?” 
= belangrijke studie binnen de bedrijfspsychologie naar culturele verschillen binnen leiderschap 

- Universele eigenschappen: integriteit, eerlijkheid, betrouwbaar, teamgericht, besluitvaardig 
- ‘Cultureel-contigente eigenschappen’ bv. het tonen van enthousiasme 
- Lijkt te maken te hebben met culturele verschillend in emotie-expressie 

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

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

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

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

1.6 LEERDOELEN 

Na het studeren van dit onderdeel: 

- Kennen jullie de definitie van Bedrijfspsychologie 
- Kennen jullie de belangrijkste toepassingsgebieden en uitgangspunten van de Bedrijfspsychologie 
- Kennen jullie de historische context van het ontstaan van de Bedrijfspsychologie 
- Hebben jullie begrip van de belangrijkste hedendaagse thema’s binnen de Bedrijfspsychologie (nl. 

Ethiek en CSR, Globalisatie, Duurzame ontwikkeling) 
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HOOFDSTUK 2: ONDERZOEKSMETHODEN 

Voorbeeld: onderwijssector 

ð Bijna helft leerkrachten secundair onderwijs stopt binnen de vijf jaar = vroege drop-out 

2.1 DUBBELE ROL VAN ONDERZOEK IN WOP 

- Traditioneel: “evidence-based practice” 
o Vooral gebaseerd op systematische literatuurstudie 
o Groot gewicht toegekend aan meta-analyses bv. Persoonlijkheidstest in de context van 

selectie: werkt dat? 
o “Desk Research” bv. Wat voorspelt er drop-out? à te weinig vakantie, te weinig betaald, te 

weinig flexibiliteit, … 
o “Google” ó betrouwbare databases (bv. PsychoInfo; EBSCO) 
o Voordeel: wetenschappelijk gebaseerd advies 
o Nadeel: Ook voor uw organisatie/situatie? 

- Alternatief; ook in onze opleiding: “Scientist-Practioner model” 
o Praktijkmensen worden getraind om adhv wetenschappelijke methhoden zelf op zoek te gaan 

naar evidentie (à niet enkel literatuur) 
o Vereist grondige kennis van onderzoeksmethoden 
o Resulteert in advies dat “evidence-based” is en rechtstreeks toepasbaar in eigen context 

2.2 WETENSCHAPPELIJKE METHODE 

 

2.3 SCIENCE-PRACTICE GAP 

= ‘Gap’ tussen theorie en parktijk op vlak van onderzoekspraktijk à betrouwbaarheid, validiteit, … 
wetenschappelijkheid in het algemeen 

JA! Redenen: 

- “Iedereen kan Bedrijfpsychologie/HR beoefenen in organisaties” (à geen gepaste scholing nodig) 
- Aantrekkelijkheid van ‘management fads’ en ‘practioner quick-fixes’ (bv. “Verhoog uw retentie 35% via 

deze 3 quick wins”) 
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- Het onderzoek staat te veraf van wat er leeft in de praktijk (zie sectie “Implications for practice” in 
artikels) 

-  … 

HR blijft geloven in pseudowetenschappen 

Voorbeeld: gezichtsanalyse 

Uitspraken over het karakter van mensen obv de symmetrie van iemands gezicht, de lengte van de neus, de 
afstand tussen de ogen, … 

AI (Artifcial Intelligence) of algoritmes als wetenschappelijke ‘saus’: men gaat een ‘algoritme’ toepassen op het 
gezicht van iemand 

Wat moet de focus zijn van wetenschappelijk onderzoek? 

 

2.4 REVERSED SCIENCE-PRACTICE GAP 

= evoluties in het praktijkveld van de psychologie, maar er is heel weinig over geweten wetenschappelijk gezien 
à in het theorieveld lopen we achterop 

Voorbeeld: VR-brillen om bij een sollicitatie te kijken hoe een persoon reageert in verschillende rollenspellen 

2.5 ONDERZOEKSMETHODEN 

- Zeer grote diversiteit 
o Kwantitatief > kwalitatief 
o Vragenlijsten/surveys! (minder interviews en dergelijke) 
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o Grote opmars longitudineel onderzoek (oorzaak-gevolg) 

 

 

 

 

o Opmars “daily diary design” studies en “experience sampling studies” 
- Opmars combi kwanitatief-kwalitatief (“Mixed-method”) 
- Voorbeelden: zie empirische artikels deze cursus 

2.5.1 GEAVANCEERDE METHODEN 

MODERATOREN EN MEDIATOREN 

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

GEMODEREERDE RELATIE 

 
 
 

 

 

 

- Lineair effect! 
- Moderator =  taak complexiteit 

GEMEDIEERDE RELATIE 

- Curvlineair affect 
- Moderator = job complexiteit 

à Hoe complexer de job, hoe hoger het buigpunt zal liggen  

GEMODEREERDE MEDIATIE 

 

 

 

 

 

- Op zoek gaan naar een verklarende factor bv. prestatie motivatie (= madiatie) 
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- Moderator = geslacht 

MULTI-LEVEL MODELS 

 

 

“Leadership and Multi-Level 
Research in Organizations” 

 

 

 

1.6 LEERDOELEN 

Na het studeren van dit onderdeel: 

- Begrijp je het belang en de betekenis van onderzoeksmethoden in WOP 
- Ken je de rol van onderzoek in het bijeenbrengen van ‘science’ en ‘practice’ 
- Ken je de verschillende elementen van de wetenschappelijke methode 
- Kan je verschillende onderzoeksdesigns binnen het domein identificeren en van mekaar 

onderscheiden 
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HOOFDSTUK 3: INDIVIDUELE VERSCHILLEN 

Psychologische verschillen: psychologische kenmerken die verschillen tussen individuen 

Recrutering en selectie: vacature opstellen komt neer op het onderscheiden van individuele verschillen bv. 
creativiteit, flexibiliteit, … 

Artile Applied Psychology: samenvatting alle onderzoek over de rol van individuee verschillen iin de 
bedrijfspsychology 

2.1 FUNDAMENTELE PRINCIPES 

- Mensen (werknemers) verschillen van mekaar op diverse gebieden en deze verschillen hebben invloed 
op hun effectiviteit en gedrag à Psychologische kenmerken hebben invloed op het gedrag van 
mensen 

- De mate waarin individuele verschillend belangrijk zijn hangt af van de context waarin ze worden 
getoond: het type jobs dat mensen doen bepaalt mee of individuele verschillen een sterkte of zwakte 
zijn à Psychologische kenmerken zijn niet goed of slecht op zich, context/omgeving bepaalt of een 
bepaalde eigenschap meer of minder adaptief is; psychologische kermerken zijn contextafhankelijk 

- Deze ‘wenselijkheid’ van individuele verschillen is niet statisch; kenmerken die op het ene moment 
voordelig zijn, zijn dat niet noodzakelijk op het andere moment à Wat nu bv. adaptief is kan binnen 3 
jaar niet meer adaptief zijn in mijn job en omgekeerd 

- Focus: Persoonlijkheid/Intelligentie à Twee domeinen waar we wetenschappelijk gezien het meeste 
over weten 

2.2 INTELLIGENTIE 

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

à Bedrijfspsychologie: pragmatische definitie (= definitie waar we iets mee zijn) 
à Kracht die ons instaat stelt om complexe problemen op te lossen op het werk 

Figuren die een belangrijke rol speelden in intelligentie-onderzoek: 

FRANCIS GALTON 

- Erfelijke basis à genetisch bepaald (ca. bij 40% vd bevolking) 
- Normaalverdeling in de populatie: 
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ALFRED BINET 

- “eerste gedtandaardiseerde intelligentietest” (1905) 
- Intelligentienormen per leeftijd 
- Intelligentie als ‘relatief construct’: hoog/laag in vergelijking met een bepaalde groep (bv. selectie: 

relatief tov hoogopgeleiden, ingenieurs, PhD’s,…) 

CHARLES SPEARMAN 

- Vaststelling dat verschillende types IQ tests correleren (“Indifference of the indicator” à het maakt 
niet uit welke test je gebruikt ze zijn toch allemaal gecorreleerd) 

- G-factor 

THURSTONE 

- G bestaat niet 
- 7 primaire, cognitieve vaardigheden: 

1. Verbaal begrip: Woordenschat, begrijpend lezen, verbale analogieën 
Bv. antoniementest: Welk woord heeft de meest tegengestelde betekenis van het 
gegeven woord (Goed óslecht, smart ó plezier, toeven ó vertrekken) 

2. Woordloeiendheid: vaardigheid in het uitdrukken van ideeën; gebruik van rijm, 
anagrammen, metaforen 
Bv. binnen 30 seconden noem zoveel mogelijk woorden die rijmen op “speer” 

3. Numeriek redeneren: Snelheid en accuraatheid in het uitvoeren van mentale 
berekeningen 
Bv. Wat is het volgende cijfer in elke onderstaande reeks: … 

4. Spatiale visualisatie: Vaardigheid in het mentaal roteren van figuren 
Bv. Figuurtjes die je mentaal moet roteren… 

5. Associatief geheugen: het herinneren van factuele informatie 
Bv. “Ik ga op reis en ik neem mee…” 

6. Perceptuele snelheid: vaardigheid in het snel onderscheiden van visuele stimuli 
Bv. spiegelbeelden verbinden 

7. Redeneren: inductief, deductief, logica, oorzaak-gevolg 
Bv. het ontdekken van regelmatighden in een reeks complexe figuren… 

è Predictie voor het verder funtioneren van mensen 

Intelligentietesten op VAB-site: Trainingseffecten? Zo goed als geen, helpt enkel om te weten wat je kan 
verwachten (tegen de zenuwen). 

2.2.1 INTELLIGENTIE STRUCTUUR 

CATTELL 

- Fluid ability (gf): vaardigheid om nieuwe problemen op te lossen zonder voorgaande kennis omtrent 
het probleem à stijgt tot een leeftijd van 35 jaar en daalt dan terug (zie grafiek) 

- Crystallizes ability (gc): aangeleerde strategieën voor het oplossen van problemen (via opleiding of uit 
werkervaring à blijft lang steigen en begint pas met dalen op biljaarde leeftijd (zie grafiek) 
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2.2.2 ABILITY TESTING 

= de manier waarop bedrijfspsychologen omgaan met intelligantie à rekrutering van personeel 

‘Intelligence tests are the single best predictor of work performance.’ 
MAAR gevraagd aan HR- en hiring managers wat ze belangrijk vinden, waar ze op letten: 

 

 

à Intelligentie staat op 6e plaats! 

 

 

Verschillendie manieren om intelliganti/ability tests aantrekkelijker te maken: 

- Contextualiseren van ability tests: inhoud en/of vormgeving afstemmen op werkcontext bv. twee 
lijsten van namen laten matchen met elkaar (minder abstract) 

- (Computerized) Adaptive testing (mbv ‘IRT’ à Item Respons Testing): het aanbieden van items is 
afhankelijk van de correctheid van antwoorden op voorgaande items 

o Korter 
o Meer accurate schatting van ‘ability level’ 

2.2.3 MULTIPLE INTELLIGENCES 

Andere vormen van intelligentie bv. sociale intelligentie, emotionele intelligentie, … 

à Daniel Goleman: 

“A more powerful construct than g for predicting success in life an at word” 
“For star performance in all jobs, in every field, emotional competence is twice as important as purely cognitive 
abilities” 
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2.2.4 EMOTIONAL INTELLIGENCE (EI) 

Daniel Goleman: 

- Definitie emotionele intelligentie: “How well we handle ourselves and our relationships” 
- 4 domeinen: 

1. Self-awareness (zelfbewustzijn): weten wat je voelt en waarom 
2. Self-management (zelfcontrole): emoties van stress op een effectieve manier inzetten 
3. Social awareness (empathie): waten wat anderen voelen 
4. Relationship management 

= relevante facetten, maar wat is emotionele intelligentie nu?  
à Trait (persoonlijkheid), ability (vermogen) of een combinatie van beide? 

The ability-based model: 

- Soort intelligentie/vaardigheid die overlapt met cognitieve vaardigheid 
- “The ability to carry out accurate reasoning about emotions and the ability to use emotions and 

emotional knowledge to enhance thought” (Mayer et al., 2008) 

Mixed EI models:  

Combi van intellect, affect, persoonlijheid 
Bv. “An array of noncognitive capabilities, competencies, and skills that influence one’s ability to 
succeed in coping with environmental demands and pressures” (Bar-On, 1997) 

Kritieken op mixed EI models:  

- “EI is elke relevante eigenschap die niet tot het domein van cognitieve vaardigheid behoort” à Hoe 
meten we dit? 

- Onvoldoende verschillend van persoonlijkheid en dus redunant 
- Gebrek aan duidelijheid geeft vaak aanleiding tot slechte meetinstrumenten 

 

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

 

- 2 stappen: 
1. Emoties percepiëren, zowel van jezelf als bij anderen 
2. Regulieren van emoties, op een adequate manier inspelen op emoties 

- Onderzoek Joseph en Newman: Gaat het cascade-model ook jobprestatie verklaren? JA! 
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o Verklaar bijkomende variantie naast intelligentie, maar is niet dubbel zo belangrijk 
o Een van de meest veelbelovende benadering om emotionele intelligentie te meten 

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

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

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

The dark side of emotional intelligence 
= mogelijke neveneffecten, ongewenste effecten à mensen met een hoge emotionele intelligentie kunnen dit 
ook op een verkeerde manier inzetten bv. het manipuleren van mensen 

2.3 PERSOONLIJKHEID 

Voorbeelden van toepassingen van persoonlijkheid in de bedrijfspsychologie: 

- “We are in love with the concept of personality” 
Bv. Sportpersoonlijkheid van het jaar, ‘Welke pizza persoonlijkheid heb jij?’, … 

- Belang persoonlijkheidsdenken in bedrijfspsychologie 
Bv. Commercieel Vertegenwoordiger à persoonsbeschrijvende adjectieven 

- Ook andere contexten dan recrutering bv. Welzijn, burn-out, … 
- Imposter fenomeen: bedriegers complex bv. Ik zit in 2e bechelor psychologie, maar eigenlijk zit ik hier 

niet op mijn plaats, ik heb mijn resultaten bekomen door geluk, ik ben hier niet slim genoeg voor, … à 
komt ook veel voor in werkcontext 

- Waarom jouw merk niet zonder persoonlijkheid kan  
Bv. Adidas vs. Nike, Aldi vs. Albert Heijn, … 

2.3.1 THEORIEVORMING 

Psychoanalyse: 

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

Behaviourisme: 

- Focust op hoe observeerdbaar gedrag gevormd wordt door de omgeving: 
o Klassieke conditionering (Pavlov) 
o Operante conditionering (Skinner; straf en beloning) 

- Nauwelijks gebruikt in bedrijfspsychologie 

Sociaal leren/observationeel leren: 

- Bv. de impact van leiderschapsgedrag op het gedrag van ondergschikten (‘Het goede voorbeeld 
geven’) 

2.3.2 TREK THEORIE 

Trek = latente disposities die er (mede) voor zorgen (a) dat ons gedrag verschillend is van dat van anderen in 
vergelijkbare situaties en (b) consistent is doorheen de tijd over vergelijkbare situatie. 
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Bv. in het auditorium zijn er verschillen à stille en luide studenten, over een langere periode zal er consistentie 
gevonden worden in het gedrag van individuele studenten à de ene student is elke les stil en de andere 
student is tijdens alle lessen luid 

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

- Factor analyse van deze individuele verschillen: Vijf Factoren Model 
1. Extraversie: vlot in omgang en uitgelaten vs. stil en gereserveerd 
2. Altruïsme: warm en vriendelijk vs. koel en onvriendelijk 
3. Consciëntieusheid: georganiseerd en betrouwbaar vs. impoulsief en chaotisch 
4. Emotionele Stabiliteit: rustig en stabiel vs. neurotisch en angstig 
5. Openheid voor ervaring/Intellect: vindingrijk en openstaan voor nieuwe ervaringen vs. 

kleingeestig en fantasieloos 

BIPOLAIRE DIMENSIES – VERSCHILLENDE TYPES 

Eigenschappen zijn normaal verdeeld in de populatie à niemand is helemaal extravert of helemaal introvert 

 

 
 

 

= Oefening die je voor jezelf 
kan invullen en kan laten 
invullen door anderen, om dit 
in te schatten voor jou 

 

 

Typologische benaderingen à niet accuraat, onwenselijk; geeft mensen labels op basis van kleur 
Verkalring: gaan mensen arificieel extremen van die eigenschappen toebedelen, terwijl dit in werkelijkheid 
nooit zo voorkomt 

HIËRARCHISCHE STRUCTUURMODELLEN 
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INSTRUMENTEN 

Reeks van stellingen telkens gekoppeld aan één facet waarop mensen zichzelf moeten beoordelen: 

= zelfbeschrijvingen à vrij eenvoudig, maar tot op de dag van vandaag geen betere alternatieven 

“Geef aan in welke mate je het eens of oneens bent met elk van onderstaande stellingen. Hierbij is: 

1 = Helemaal oneens 
2 = Eerder oneens 
3 = Neutral (noch eens, noch oneens) 
4 = Eerder eens 
5 = Helemaal eens” 

Ik zie mezelf als iemand die... 

- het niet erg vindt om in het centrum van de aandacht te staan (E) 
- zachtaardig is (A) 
- graag vasthoudt aan een schema (C) 
- doorgaans ontspannen is (ES) 
- Een levendige fantasie heeft (O) 

Contextualisatie: 

Ik zie mezelf als iemand die op het werk... 
 

- het niet erg vindt om in het centrum van de aandacht te staan (E)  
- zachtaardig is (A) 
- graag vasthoudt aan een schema (C) 
- doorgaans ontspannen is (ES) 
- Een levendige fantasie heeft (O) 

à Toevoegen van tags aan stellingen bv. toevoegen van ‘op het werk’ -tag 

Voordelen contextualisatie:  

- Hogere face validity: werknemers vinden tests relevant en interessant 
- Hogere predictieve validiteit (= mate waarin we met resulaten van tests voorspellingen kunnen doen 

voor het latere presteren van mensen): voorspellingen zijn accuraat 

3.4 INDIVIDUELE VERSCHILLEN OP HET WERK 

3.4.1 COGNITIEVE VAARDIGHEID 

Cognitieve vaardigheid: hernieuwde interesse (sinds ca. 1990) want vanaf toen … 

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

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

o Prestatie tijdens trainig/opleiding: r = .65 
o Europese context: vergelijkbare resultaten 

- Verklaringsmechnaisme: acquisitie van job-relevante kennis 
- Naast job performance ook extrinsiek loopbaansucces te wijten aan intelligantie 
-  
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Cognitieve vaardigheid en effectiviteit van leiderschap: 

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

- Leiderschapspositie = moeilijk à gaat samen met intelligentie 
- Mensen kunnen ook te intelligent zijn voor leiderschap à kunnen niet meer efficiënt leiden 

3.4.2 PERSOONLIJKHEID 

Persoonlijkheid: hernieuwde interesse (sinds ca. 1990) want vanaf toen… 

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

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

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

- In literatuur: waaier aan criteria (‘personality traits DO matter’): 
o Job tevredenheid: The “happy personality”: E, ES, C (+) 
o Employee engagement: persoonlijkheid verklaart 48% (!) van de variantie 
o Beroepsinteressen: zie H9 
o Leiderschap: ‘emergence’ (Wie wordt er een leidinggevende? à bepaalt door E en C) en 

effectiviteit (Gaat die persoon het goed doen? à beppalt door E, C, ES, O) 

3.4.3 DYNAMISCH EN ONTWIKKELINGSGERICHT MODEL 

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

- Effecten van persoonlijkheid op werk uitkomsten zijn niet statisch maar eerder dynamisch bv. Hoe ik 
mijn job nu doe bepaalt welke verantwoordelijkheden ik later in mijn loopbaan ga krijgen 

o Prestatievereisten veranderen doorheen de tijd 
o Bv. Lievens et al. (2009): persoonijkheid voorspelt prestatie van geneeskunde-studenten 

vooral aan het einde van de opleiding 
- Persoonlijkheid is niet enkel voorspeller maar ook uitkomst van werk criteria (zie verdieping) 

Leercurve: Snel nieuwe dingen leren door cognitieve vaardigheid/intelligentie, leren op langere termijn 
afhankelijk van persoonlijkheid (bv. doorzettingsvermogen) 

- Start: prestaties verklaart door cognitieve vaardigheid 
- Later: persoonlijkheid grotere rol 

 

 

 

 

 

 



Inleiding bedrijfspsychologie | Elysia Debbaut 
 

2021-2022 
 

18 

3.4.4 EMOTIES 

Emoties zijn ook belangrijk bv. emotionele arbeid: indien er een discripantie is tussen hoe iemand zich echt 
voelt tijdens de werkdag en hoe iemand zich moet voelen à zwaar 

3.4.5 CORE SELF-EVALUATIONS 

4 Disposities: (niet binnen big five) 

1. Zelfwaarde (zelf-esteem): mate waarin men zich goed voelt over zichzelf 
2. Persoonlijke competentie (self-efficacy): vertrouwen in eigen competenties 
3. Locus of control: mate waarin je denkt controle te hebben over gebeurtenissen 
4.  Neuroticisme: zie ook Big Five 

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

 

3.5 METEN VAN INDIVIDUELE VERSCHILLEN 

Assessement = het in kaart brengen, meten van individuele verschillen à grootste uitdaging 

- Trekken, vaardigheden, competenties, … zijn latente constructen 
- Meet-uitdagingen: 

o Betrouwbaarheid (Hoe accuraat?) 
§ Bv. stabiliteit over tijd (individuele verschillend; hoog!; indien niet à probleem met 

meting!) 
o Validiteit (Meten we wat we moeten meten?) 

§ In bedrijfspsychologie één indicator nl. criteriumvaliditeit! 

3.6 LEERDOELEN 
 
Na het studeren van deze les: 
 

- ken je de basisbeginselen van de ‘differentiële psychologie’ 
- ken je de voornaamste theorieën en modellen van intelligentie en cognitieve vaardigheid 
- begrijp je de voornaamste theorieën en modellen van persoonlijkheid 
- begrijp je hoe individuele verschillen een rol spelen in de werkcontext 
- heb je zicht op de rol van emoties en emotionele intelligentie op het werk 
- ken je de belangrijkste eigenschappen van meetmethodes om individuele verschillen in  

werkcontext in kaart te brengen 
- begrijp je hoe en waarom persoonlijkheid en werkomgevingen dynamisch met mekaar  

interageren in de werkcontext 
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VERDIEPING: ‘VOCATIONS AS A SOURCE OF IDENTITY’ 

 
Vocations as a Source of Identity: Reciprocal Relations Between Big Five Personality Traits and RIASEC 
Characteristics Over 15 Years (Bart Wille & Filip De Fruyt) 

à Dynamische benadering van individuele verschillen 

1. INTRODUCTIE  

Hoe hebben keuzes en ervaringen op de arbeidsmarkt invloed op het verder verloop van de loopbaan? 

- Persooonlijkheid in bedrijfspsychologie = een antecedent (voorspeller) 
o Organisatiegedrag (prestaties, OCB, …) 
o Loopbaangedrag (keuze, mobiliteit; Wille et al., 2010: job instability) 
o Succces en ‘adjustment’ (tevredenheid, inkomstniveau, …) 

- Werk = centraal in ons leven en als bron van identiteit 
1. Veel tijdsbesteding op het werk 
2. ‘Spillover hypothesis’: dingen die we meemaken op het ene domein van ons leven bv. werk 

heeft invloed op hoe we zijn en wat we doen in alle andere domeinen bv. thuis 
- Waarden en normen à idee van “occupational socialization”: men neemt normen en waarden over 

van het werk door actief te zijn op het werk 
1. Volpert (1975): “Changes in the person which take place in and because of the work 

situation” 
§ Proces waarlangs er iets in de persoon gaat veranderen door de werksituatie 

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

§ Role taking: bepaalde activiteiten komen neer op het vervullen van een 
professionele rol die we gaan internaliseren 

De impact van werk op persoonlijkheid(sontwikkeling): 

 

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

Social Investment Principle: naarmate individuen steeds meer in hun loopbaan investeren, zouden ze 
verandereingen in hun persoonlijkheidskenmerken moeten ervaren die voldoen aan de eisen van hun 
werkplek; op welke manier kan werk ervoor zorgen dat mensen matuur worden in hun persoonlijikheidsgroei 
à toename in trekken zoals emotionele stabiliteit, consciëntieusheid en vriendelijkheid 

In bedrijfspsychologie: 

- Job vereisten variëren substantieel tussen beroepen 
1. Job type modereert de relatie tussen persoonlijkheid en prestaties (Barrick & Mount, 1991) 
2. Trekken die ‘nuttig’ zijn in het ene beroep, zijn dat veel minder (of zelfs contra-productief) in 

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

- Holland’s RIASEC raamwerk om verschillende types van beroepsomgevingen in kaart te brengen 
1. Maakt onderscheid tussen 6 prototypische raamwerken 
2. Holland: “Secondary effects”: e.g., people in Enterprising work environments, “acquire or are 

reinforced for traits such as ambition, energy, assertiveness, sociability, etc.” 
3. Centrale model bij rekrutering en seletie 

 

Hoe werkt het precies dat een job van iemand, een omgeving invloed kan hebben op de persoonlijkheid van 
iemand?  

à Sociogenomisch model van persoonlijkheidstrekken: illustreert hoe omgevingservaringen de verandering in 
trekken kunnen beïnvloeden; trekt persoonlijkheid in twee verschillende, maar complemetaire dingen, (1) aan 
de ene kant  

 

 

 

 

 

1. Trekken: Hoe mensen zich gemiddeld genomen voelen 
2. States: Toestanden van mensen bv. de prof geeft vandaag les en moet dus iets extraverter zijn, 

morgen schrijft hij een boek en zal dus in een meer introverte state zijn à iemand kan extravert zijn, 
maar dit flucueert van dag tot dag afhankelijk van de omgeving 

Beroepservaringen hebben invloed op onze state, als iemand constant in dezelfde state zit kan dit de trekken 
van iemand mee vormgeven bv. als de prof elke dag aan een boek schrijf en dus lang in een introverte state zit, 
zal dit zich verankeren in zijn persoonlijkheid  
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2. HUIDIGE STUDIE 

2.1 VRAGEN 

4 effecten die longitidinale dynamiek tussen persoonlijkheid en omgeving  in 
kaart brengen: 

1. Selection: effecten van trekken op het maken van een selectie aan 
het begin van de loopbaan 
Bv. je bent extravert tijdens je studie, in hoeverre maak je een 
selectie van meer sociale jobs? 

2. Activity: effecten van persoonlijkheid aan het begin van de loopbaan 
op verandering tijdens de verdere loopbaan de komende 

3. Reactivity: effect van type jobomgeving op de ontwikkelikng van de 
persoonlijkheid 
Bv. een prof moet sociaal en extravert zijn, hoe verandert dit de 
persoonlijkheid van de prof de komende 10 jaar? 

4. Correlated Change: personenen ontwikkelen door op vlak van persoonlijkheid en op vlak van 
beroepsomgeving, in welke mate zijn deze twee ontwikkelingstrends gecorreleerd? 
Bv. persoon ontwikkelt altruïsme in een periode van 10 jaar, in welke mate heeft deze persoon een 
sociale beroepsomgeving ontwikkelt? 

2.2 HYPOTHESES 

Corresponsive Principle: Selection à Reactivity: 

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

Selection à Activity: 

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

Selection à Correlated change: 

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

2.3 ONDERZOEKSDESIGN 

à Lonitudinaal onderzoeksdesign: Aan begin van carriere meten van persoonlijkheid eneen jaar na afstuderen 
initiele beroepkenmerken, 15 jaar na eerste meting opnieuw persoonlijkheid meten en beroepskenmerken 

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

- Persoonlijkheid: ‘Big Five’: NEO PI-R (240 items; 5-punt schaal) 
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- Beroep: RIASEC kenmerken: Position Classification Inventory (PCI) 
1. Zelf-rapportering van beroepskenmerken 
2. 84 items; 14 voor elk van de RIASEC dimensies 
3. Frequentie van activiteiten; belang van bepaalde competenties;... 

Sample: 

- N = 266 deelnemers waarvan gegevens over T1 persoonlijkheid én T2 beroepskenmerken 
- Dropout (start N = 934)! 
- Selectiviteit? 

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

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

à Is er continuïneit in de mensen die blijven? Ja, meer extraversie en openheid voor ervaring 
à Geen selectiviteit in dropout 

- Grote heterogeniteit in afstudeerrichtingen aanwezig 
- Jobs gerepresenteerd uit elk van de 6 RIASEC omgevingen  

2.4 RESULTATEN 

 

 

 

 

 

 

SELECTIE 

Selectie-effecten? (= op welke manier gaan persoonlijkheidseigenschappen gemeten aan het begin van de 
carrière een voorspeller zijn van de keuze van beroepskenmerken ook aan het begin van de carrière) 
à JA! 
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PERSOONLIJKHEID 

Verandering in persoonlijheid/ontwikkelingseffecten? 
à JA! Effecten richting maturiteit:  

BEROEPSKENMERKEN 

Verandering in (RIASEC-)beroepskenmerken? 
à Niet in alle beroepkenmerken: 

REACTIVITY AND ACTIVITY 

Cross-legged effecten 
= Effect van één soort variabele, in dit geval een persoonlijkheidsvariabele, op verandering in een andere 
variabele 

Activity effecten 
= Hoe gaan mensen hun beroepsomgeving veranderen in functie van hun eigen persoonlijkheidskenmerken? 
bv. Gaan extraverten op zoek naar een meer sociale werkomgeving? 

Reactivity/socialization effecten 
= Hoe gaan beroepskeuzes/kenmerken aan het begin van de loopbaan een impact hebben op verandering van 
persoonlijkheidskenmerken en persoonlijkheidsontwikkeling 
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Activity: Neuroticism

 

Activity: vriendelijkheid (Agreeableness) 

 

Reactivity: Ondernemende kenmerken 

 

Reactivity: Conventionele kenmerken 
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CORRELATED CHANGE 

= Op welke manier is verandering in persoonlijkheidseigenschappen gecorreleerd met gelijktijdige verandering 
in beroepskenmerken (GEEN CAUSALITEIT) 
Bv. Is stijging in agreeableness gecorreleerd met stijging in sociale beroepskenmerken? JA! 

 

à Vergelijking maken tussen kolom A (selectie-effecten) en kolom C (gcorreleerde verandering) 
      B1 = activity effecten 
      B2 = reactivity effecten 

2.5 DISCUSSIE 

- “How do our occupational experiences shape who we are?” 
à deels gevormd door beroepsomgeving 

- Substantiële verschillen tussen werkomgevingen die ertoe doen 
- Substantiële stabiliteit in persoonlijkheid én beroepen (eerste beroepen dus niet louter ‘try-outs’) 
- Evidentie voor selectie, activity, reactivity en correlated change 
- Correponsive Principle niet altijd bevestigd 
- Verklaring: in geval van ‘fit’, niet altijd nodig om eigenschappen en/of beroepskenmerken nog verder 

uit te diepen 

BEPERKINGEN 

- 15 jaar (nodig voor het zien voor duurzame veranderingen); slechts 2 meetmomenten: 
o Niet-lineaire veranderingen tussen T1 en T2? 
o Wat gebeurt er tussenin? bv. kan ook een parabool zijn 

- Self-reports van zewel persoonlijkheid als beroepskenmerken 
- Enkel hoog-opgeleide proffesionals à generaliseerbaarheid? 

3. TOEKOMSTIG/RECENT ONDERZOEK 

= Start van onderzoekslijn  

à	Gekeken naar ontwikkeling van niet-big five trekken bv. narcisme 

Snel opklimmen op loopbaanladder in positie van macht = effect op ontwikkeling van narcisme, gaat hand in 
hand met ontwikkeling van narcistische persoonlijkheidstrekken  
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HOOFDSTUK 4: ATTITUDES EN GEDRAG IN ORGANISATIES 

Honeymoon-hangover-effect (Wendy R. Boswell): 

Evolutie in jobsatifactie/jobteverenheid bij het veranderen van job… 
à Vlak voor de verandering is men heel ongelukkig 
à Vlak na de verandering is men heel gelukkig 
à Hierna komt het hangover-effect, men is toch niet zo gelukkig (het gras is toch niet zo groen aan de 
overkant) 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 MODELLEREN VAN GEDRAG BINNEN ORGANISATIES 

Attitudes zijn vaak moeilijk te veranderen op lange termijn: organisaties zijn geïnteresseerd in langdurige 
effecten bij hun werknemers, maar dat is vaak heel moeilijk. 

4.1.1 OPERANTE CONDITIONERING (BEKRACHTIGING) 

Positieve bekrachtiging = belonen om gewenst gedrag te  stimuleren 
Bv. personeel motiveren om met het fiets naar het werk te komen door hen extra te betalen 

Negatieve bekrachtiging = onaangename ‘prikkel’ wegnemen om gewenst gedrag te stimuleren 
Bv. vuile, niet overdekte fietsenstalling is een negatieve prikkel, personeel motiveren door ervoor te zorgen dat 
de fietsenstalling proper ligt en overdekt is 

Straffen = onaangename ‘prikkel’ als antwoord op ongewenst gedrag 
Bv. boetes geven waneer men een derde keer met de auto komt 

Extinctie = het stopzetten van een bepaalde bekrachtiging, met als doel om het bekrachtigde gedrag te laten 
‘uitdoven’ 

4.1.2 SOCIAAL LEREN/MODELLEREN 

Rol van sociaal modelleren bv.‘De CEO moet zelf het goede voorbeeld geven’ 

à Mensen kijken naar elkaar o.a. in een werksetting, mensen leren van elkaar: dit kan zich ook vertalen in 
organisatie relevant gedrag 
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4.1.3 META-ANALYSE STAJKOVIC & LUTHANS 

Drie types van bekrachtigers in ‘behavioral management’ (Stajkovic & Luthans, 2003): effect op performance 

1. Geld 
2. Feedback 
3. Sociale erkenning 
4. Combinaties van bovenstaande 

à Welke is nu de belangrijkste? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grootste winst op vlak van productiviteit wordt bekomen in conditie 4 = combinatie van de 3 bekrachtigers! 

 

De waarde (‘valence’) van een bekrachtiger… 

- Een opleiding als incentive: een opleiding is voor sommige een beloning en een stimulans, en voor 
anderen kan dit eerder een straf zijn 

- Een adventure-teambuilding als incentive: sommigen vinden dit een stimulans, anderen helemaal niet 
- Een bonus als incentive: geld is voor een deritger die graag een huis wil kopen misschien een goede 

bekrachtiger, maar voor een zestiger helemaal geen bekrachtiger 
- … 

à wijst op het belang van individuele verschillend én differentiatie 

4.2 ATTITUDES EN GEDRAGINGEN 

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

1. Cognitief (‘ik moet abnormaal veel uren werken’) 
2. Affectief (‘het frustreert mij dat ik zo veel moet werken’) 
3. Gedragsmatig (‘ik klaag tegen mijn collega’s over het feit dat ik zoveel moet werken’) 

à gedifferentieerde manier om naar attitude te kijken 
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4.2.1 COGNITIEVE DISSONANTIE 

= wanneer attitude en gedrag niet in overeenstemming zijn met elkaar 

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

- Gedrag te veranderen  
- Attitude te veranderen  

4.2.2 JOB SATISFACTIE 

= de algemene gevoelens van een persoon voor zijn job 

Attitudes op verschillende niveaus: algemeen job satisfactie of meer gedifferentiëerd: 

- “Over het algemeen beschouwd, hoe tevreden ben je in je job?” 
- “Hoe tevreden ben je over: 

o Je job inhoud  
o je werkuren  
o je leidinggevende 
o … ?” 

- Subjectief of ‘intrinsiek’ succes (itt extrinsieke indicatoren, zoals inkomen…) 

 

 

 

 

 

4.2.3 ORGANISATIONELE BETROKKENHEID 
 
“The extent to which an individual feels they have a positive relationship with their organization, or conversely, 

are locked into a relationship with their organization” 
 
 Meyer and Allen (1991): 

- Affective: emotionele betrokkenheid bv. UGent is negatief in het nieuws geweest, in welk mate raakt 
dit de prof persoonlijk 

- Continuance: je blijft in de organisatie omdat de ‘kosten’ om weg te gaan, te groot zijn = rationale 
afweging; kosten-baten-analyse 

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

4.2.4 UITKOMSTEN VAN ATTITUDES 

JOB PERFORMANE 

1. Relatie met jobsatisfactie: de heilige Graal van de Bedrijfspsychologie (Landy, 1989) 
o Attitudes = voorspellers van andere belangrijke aspecten 
o Gelukkige werknemers = productieve werknemers 

à veronderstellde associatie 
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o Judge et al.: correlatie van .30 (obv 312 studie), MAAR zegt niets over de richting van het 
verband. 

o Harrison, Newman & Roth (2006): evidentie dat causaliteit ook andersom kan zijn 
o Bowling (2007): ‘Is the job satisfaction-job performance relationship spurious? A meta-

analytic examination’ 

 

 

 

 

 
 

2. Relatie met organizational commitment 
o Riketta (2002): correlatie van .20 (obv 111 studies) 
o Sterkste correlatie met OCB (= Organizational Citizen Behavior) (extra-rol gedrag; zie ook H8) 

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

4.3 ANDERE ATTITUDES: ENGAGEMENT 

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

= personeel moet niet enkel tevreden of productief zijn, maar ook enthousiast 

Waar komt dit vandaan? 

- Persoonskenmerken van werknemers bv. Big Five (50%) 
- Andere kenmerken buiten de persoonlijkheid: jobkenmerken, arbeidsvoorwaarden, … (50%) 

4.4 EEN RUIMER KADER 

4.4.1 AFFECTIVE EVENTS THEORY 

Active Events Theory (Ashkanasy & Daus, 2002) over de complexe link tussen wekomgevingen, emoties, 
attitudes en gedragingen 

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

- Selectieve aandacht: we kiezen elementen die we persoolijk belangrijk vinden 
- Stereotypering: kenmerken onterecht toewijzen aan groepen bv “generatie X is lui” 
- Halo-effect: op basis van één positieve eigenschap een algemene positieve evaluatie maken 
- Contrast effect: toekennen van percepties op basis van een vergelijking met een vorige situatie bv. in 

een sollicitatie: “In vergelijking met de vorige kandidaat, was deze wel heel erg slecht” 
- Similar -to-me-effect: kenmerken in een persoon die matchen met hoe je jezelf ziet, worden positief 

geëvalueerd 
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4.4.2 ATTRIBUTIE THEORIE 

à Stelt zich de vraag als er zich een bepaalde situatie voordoet waar we verklaringen gaan halen, waar we 
verklaringen gaan attribueren 

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

Stel een student stuurt de volgende mail naar de prof: “I am sorry to inform you, but the first draft of the article 
I promised you will be delays by two weeks” 

à grote kans dat prof dit gaat wijten aan kenmerken van de persoon die de mail stuurt bv. de student werkt 
niet hard genoeg, is niet consensiëus genoeg, … terwij bv. ziekte ook een oorzaak kan zijn 

4.5 SOCIALE INVLOEDEN OP GEDRAG 

Zie ook overlap met ‘Sociale Psychologie’; pas principers toe op werkcontext! 

Voorbeelden: 

- ‘Sociale facilitatie’: verandeingen in individueel gedrag wanneer andere mensen aanwezig zijn of 
observeren (bv. goed voor de dag willen komen) 

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

o Implicatie: Als manager werk toewijzen aan indiciduen of aan teams? 
- ‘Social identity’: we ontlenen onze identiteit voor een stuk aan onze (werk)omgeving; zowel bij 

formele als informele teams bv. ‘We are Ugent’ 

Conformiteit: 

- Hoe gaan mensen zich conformeren, aanpassen aan een grotere groep? 
- Zie experiment Solomon Asch: groep participanten moet de lengte van lijnen vergelijken, één echte 

participant en handlangers die het foute antwoord geven à echte participant gaat conformeren, 
ondanks dat hij weet dat het antwoord fout is 

- Leert iets over groepsdruk en -processen binnen organisaties 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gehoorzaamheid (‘Obedience to authority’): 
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- Zie experiment Stanley Milgram 
- Kracht van autoriteit, van leidinggevende figuren 
- ‘Would regular people obey authority if instructed to cause harm to others?’ 
- Leert iets over het belang/de impact van leiderschap binnen organisaties (‘for good an evil’) 

4.6 LEERDOELEN 
 
Na het studeren van deze les: 
 

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

- Ken je de belangrijkste werk-gerelateerde attitudes en hun eigenschappen. 
- Heb je inzicht in de complexe relatie tussen attitudes en gedrag. 
- Begrijp je de oorzaken én consequenties van werktevredenheid en –betrokkenheid. 
- Heb je inzicht in de complexe relatie tussen prestatie en tevredenheid. 
- Ken je de rol en betekenissen van sociale invloeden op gedrag in groepen en  

organisaties 
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VERDIEPING: ‘ATTITUDES EN GEDRAG’ (SOLINGER, 2021) 

 
Change in unit-level job attitudes following strategic interventions: A meta-analysis of longitudinal studies 
(Solinger, 2021) 

STUDEERVRAGEN 
 
Na het studeren van dit artikel: 
 

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

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

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

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

- Heb je kennis van en inzicht in de praktische implicaties van deze studie. 
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HOOFDSTUK 5: MOTIVATIE 

Mensen zijn/raken gemotiveerd… 

- Om bepaalde behoeften te bevredigen 
- Door persoonlijke eigenschappen 
- Op grond van cognities omtrent het werk 
- Doordat men het gevoel heeft fair behnadeld te worden (op het werk) 
- Door kenmerken van de job 

à Motivatie kan heel divers en breed  zijn  

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

- Energetic: geeft mensen energie bv. op het werk; zorgt ervoor dat mensen in bewegeing worden 
gebracht in beweging worden gehouden 

- To initiate work-related behavior: geeft energie om iets te doen bv. een opleiging op het werk 
- Direction, intensity and suration: geeft richting aan ons gedrag bv. Welke job kies ik? Wat motiveert 

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

- Intensity, direction and persistence of effort: zet aan tot het doen van een extra inspanning en 
verlengt de duur 
 

(à Niet vanbuiten leren) 
 

5.2 BEVREDIGEN VAN BEHOEFTEN 

5.2.1 BEHOEFTENHIËRARCHIE VAN MASLOW 

= aantal catgorieën van motivatoren die op een sequentiële manier moeten bevredigd zijn bv. als de 
verwarming niet werkt op het werk neemt dit een stuk van de motivatie weg 

1. Fysiologisch: voedsel, water en rust 
2. Veiligheid: je veilig voelen en kunnen zeggen wat je denkt en 

voelt 
3. Soaciale behoeften: het gevoel hebben dat je ergens huishoort, 

vriendschappen 
4. Zelfvoldaan zijn: het gevoel hebben dat je iets bereikt 
5. Zelfactualisatie: jezelf kunnen zijn en jezelf kunnen ontwikkelen 

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

Sterkte/evidentie: het clusteren van behoeften in bredere categorieën 

In de praktijk: 
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1. Zorg dat een aantal ‘basis’ behoeften op het werk vervuld zijn (en blijven): loon, jobzekerheid, 
ondersteundende omgeving 

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

5.2.2 ALDERFER ERG THEORIE 

Reductie: 3 ipv 5 categoriën 

1. Existence Needs: behoefte om te bestaan 
2. Relatedness Needs: behoefte aan sociale interactie 
3. Growth Needs: behoefte aan groei 

Geen hiërarchische structuur: People are consistently motivated 
by all three sets of needs simultaneously, but to varying degrees 
at different times. 
à Geen volgorde van belangrijkheid; behoeften worden gelijktijdig vervuld 

5.2.3 HERTZBERG TWEE-FACTOREN THEORIE 

à wetenschappelijk gezien geen enkele waarde; maar wel weten 

‘Motivatie – Hygiëne theorie’: discrete opdeling tussen factoren die satisfactie vs. dissatisfactie veroorzaken 

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

- Motivatoren: kunnen bij aanwezigheid wel tot satifactie leiden omdat ze direct gerelateerd zijn aan 
intrinsieke behoeften (erkenning, prestatie, ontwikkelmogelijkheden, …) 

Zeer weinig/geen empirische ondersteuning voor opleiding bv. zeer veel evidentie dat 1 specifieke ‘hygiëne-
factor’ wel degelijk tot satisfactie (en motivatie) kan leiden: Geld  

5.3 MOTIVATIE ALS TREK 

5.3.1 MCCLELLAND 

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

Drie onderliggende trekken/behoeftes die de motivatie van mensen een bepaalde richting gaan geven. Deze 
komen voort uit bepaalde omgevingen of ervaringen (bv. tijdens kindertijd) en zijn dus ontwikkelbaar én 
verwijzen naar onbewuste processen. 

1. Need for Achievement (NAch): drive to excel and achieve success 
à behoefte om te excleren en succesvol te zijn in de dingen die ze doen 

2. Need for Affiliation (NAff): need to develop close and meaningful interpersonal relations 
à behoefte tot het ontwikkelen van intieme contacten (vrienschappen, relatie, collega’s, …) 

3. Need for Power (NPow): need to control or influence the behaviors of others 
à behoefte tot het hebben van controle over gedrag van anderen; macht 

Vraagt specifieke methode van assesment (meting): 

- Moeilijk want onbewust 
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- ‘Protectieve’ instrumenten nodig om onbewuste processen te capteren  
bv. Thematic Apperception Test (TAT): participnt krijgt een foto te zien en moet hierbij een verhaal het 
verzinnen 

Uitkomsten:  

- McClelland & Boyatzis (1982): effective managers: sterk NPow; moderaat NAch; geen NAff 
- Winter (1988): sterke Npow voorspelt het bereiken van machtposities à criterium validiteit 
- Zie ook verdieping en gastspreker (opdracht) 

5.4 ZELF-DETERMINATIE THEORIE (ZDT) 

 

à Optimale motivatie wanneer het werk in overeenstemming is met de eigen werkdoelen en -waarden 

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

1. Competentie (cf. achievement): het gevoel hebben goed in iets te zijn 
2. Autonomie: besslisingsvrijheid hebben 
3. Verbondenheid (cf. affiliation): deel willen uitmaken van een sociale omgeving 

*Weinig toepassing in het werkveld, wordt vooral gebruikt bij jongeren 

5.5 COGNITIE EN MOTIVATIE 
 
“Denk aan iets dat je in je leven wilt bereiken en dat je mogelijks kan realiseren door hard te werken. Hoe  
belangrijk is dit ene iets voor jou? Hoe waarschijnlijk is het dat je dit ene doel zal/kan bereiken door hard te  
werken? Ben je er op dit moment voor aan het werken om dit doel te bereiken?” 
 
= Reeks van vragen die aangeeft wat de redenen zijn om een bepaald doel te breiken 

5.5.1 EXPECTANCY THEORY (VROOM, 1964) 

à Porbeert om werkinspanning uit te drukken in ee mathematische formule; prof hecht niet veel waarde aan 
de fomrule, maar wel aan de bouwstenen! 

F = V * I * E 

- F = Effort or Force: de werkinspanning die men wil leveren 
- V = Valence: de wenselijkheid ve bepaalde werlgerelateerde uitkomst voor een individu. Hoe 

belangrijk is een bepaalde uitkomst voor jou? Bv. doel: maken van een promotie à leidt tot een 
bepaalde werkinspanning die je wilt leveren à is afhaneklijk van de wenselijkheid 

- I = Instrumentality: de gepercipieerde waarschijnlijkheid dat goed functioneren op het werk zal 
resulteren in de gewenste uitkomst bv. het behalen van een bepaalde promotie 

- E = Expectancy: de gepercipieerde waarschijnlijkheid dat werkinspanning zal leiden tot het vereiste 
niveau van werkprestatie 
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5.5.2 GOAL SETTING (LOCKE & LATHAM) 

à Zeer invloedrijke theorie; nog steeds zzer intensief bestudeerd 

Hoe moeten we mensen helpen in het stellen van doelen?  

1. WELKE DOELEN? 

à 3 richtlijnen/kenmerken waaraan doelen moeten voldoen om motiverend te zijn: 

1. Specifiek en uitdagend 
2. Meetbaar 
3. Bereikbaar en tijdgebonden  

Bv. ik ga vandaag 25 pagina’s van de curusus leren 

2. WANNEER (CONDITIES) HEBBEN DEZE EEN EFFECT?  

Moderatoren:  

1. Commitment: betrokkenheid bij wie de doelen moet 
realiseren 

2. Feedback over voortgang in het behalen van doelen 
3. Link tussen goal setting en prestatie is strekst bij minder complexe taken (bij zeer complexe taken: 

‘ability’ en ‘skills’ belangrijker dan goal setting) 
4. Omgevingsfactoren moeten meewerken (bv. voldoende tijd, onverwachte omstandigheden, …) 

3. HOE (MECHANISMEN) HEBBEN DEZE EEN EFFECT?  

Mediatoren: Hoe komt het precies? 

1. Doelen geven richting aan ons handelen en gaan onze 
aandacht sturen 

2. Doelen zorgen voor energie en motivatie 
3. Doelen zorgen voor volgehouden inspanning (‘persistence’) 
4. Doelen faciliteren het verwerven en gebruiken van taak-relevante kennis 

GOAL ORIENTATION 

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

à als individu? 
à als werkomgeving? 

Groot belang bv. studie: ‘Leaders’ achievement goals predict employee burnout above and beyond employees’ 
own achievement goals’ 

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

 

5.6 ‘JUSTICE’ EN EQUITY’ 
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5.6.1 EQUITY THEORY 

Mensen gaan, niet noodzakelijk bewust, een vergelijking 
maken tussen de input en output van hun werk 
à Op basis van ‘input-output ratio’ bepalen mensen of ze 
fair/bilijk worden behandeld bv. vergelijking tussen jezelf 
en een collega qua loon, tevredenheid, … 

Alternatieve vergelijkingspunten:  

- Vorige job 
- Werknemes buiten de organisatie 

5.6.2 ORGANIZATIONAL JUSTICE 

Mensen willen ‘fair’ worden behandeld; ep (ten minste) 3 niveau’s: 

1. Distributief: is de ‘uitkomst’ (bv. hoeveelheid loon, taakbelasting) fair tov anderen? 
2. Procedureel: is de manier waarop een verdeling is gebeurd, fair? 
3. Interactioneel: 

a. Interpersoonlijk: ben je op een respectvolle en waarderende manier behandeld? 
b. Informationeel: worden beslissingen en procedures goed gecommuniceerd en uitgelegd? 

5.7 JOB DESIGN & MOTIVATIE 

5.7.1 JOB CHARACTERISTICS MODEL (HACKMAN & OLDHAM) 

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

- Persoonlijk verantwoordelijkheidsgevoel 
- Gevoel van betekenisvol werk 
- Perceptie van effectiviteit/bekwaamheid 

5 jobkenmerken: 

1. Skill variety: mate waarin je beroep dient te doen op een diverse set aan vaardigheden 
Bv. aangenamer om niet altijd hetzelfde te moeten doen, om wat spreiding te hebben  

2. Task identity: mate waarin je een ‘complete’, ‘identificeerbare’ taak kan doen 
Bv. zie assempblage-industrie 

3. Task significance: mate waarin de uitkomst van het werk een impact heeft op anderen 
Bv. waardevol het gevoel te hebben dat je het werk van een collega versnelt/vergemakkelijkt 

4. Autonomy: mate van vrijheid in het bepalen/plannen van werk 
5. Feedback: kennis krijgen over de resulateten van het werk 

Voorbeelden van interventies/toepassingen:  

- Skill variety & Task identity: Assemblage-industrie (de lopende band):  
à Taakspecialisatie (efficiëntie) vs. taakverruiming (variety & identity) 
à Scoort laag op task identity; beter verschillende deeltaken of een rotatiesysteem 

- Task significance (Grant, 2008): ‘The significance of Task Significance: Job Performance Effects, 
Relational Mechanisms, and Boundary Conditions’ 
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à verhalen over reddingsoperaties van andere lifeguards  
à meer toewijding én hulpgedrag 

- Autonomy: ‘Wat je moet weten over zelfsturende teams’ 

5.8 LEERDOELEN 
 
Na het studeren van deze les: 
 

- Ken en begrijp je de belangrijkste definities van motivatie op het werk. 
- Heb je inzicht in de verschillende theorieën van motivatie. 
- Kan je de link leggen tussen werkmotivatie en begrippen zoals “fairness”, “justice” en “equity”. 
- Begrijp je de rol van job kenmerken in het tot stand komen van werkmotivatie 
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HOOFDSTUK 6: REKRUTERING & SELECTIE 
 
“About identifying people who will thrive, be engaged and perform”  
“About matching people to jobs and to organizations” 
 
= Het identificeren van mensen die zich willen ontwikkelen; het matchen van mensen met jobs 

6.1 RECRUTERING & SELECTIE ALS COMPETITIEF VOORDEEL 

Competitief voordeel? 

- Product innovaties à snel overgenomen door concurenten (en zelfs geoptimaliseerd) à niet genoeg 
om te concurreren 

- Sterk merk/naam à zeer volatiel (= evalueert snel) à niet voldoende om concuratieel te zijn 

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

Voorbeeld: CEO-effect à effect van indiviudele CEO van een bedrijf op de bedrijfsprestaties 

Hoe? 

- De gigatntische opbrengst van goede krachten à “Select in” 
- De gigatinsche kost van slechte krachten à “Select out” 

Voorbeeld: “één rotte appel op de werkvloer beïnvloedt hele team” 

Scepsis bij R&S 

- Arbeidsmartk is krap à weinig selectie mogelijk 
- Slechte selectieprocedures (voorbeelden zie slide 6) 

6.2 EFFECTIEVE RECRUTERING & SELECTIE 

3 fundamentele bouwstenen/kenmerken van een effectieve recrutering en selectie strategie: 

1. EVIDENCE-BASED WERKEN 

Onderzoek en empirische evidentie informeert over gehanteerde procedures 

2. STRATEGISCHE VERANKERING 

R&S moeten ingebed zitten binnen een ruimer HR-beleid en staan in functie van de strategische behoeften van 
een organisatie 
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3. SYSTEMATISCHE AANPAK 

Een logisch proces waarbij beslissingen sequentieel worden genomen en op grond van grondige analyse 

= systamatisch vergelijken van kandidaten à belangrijk om eerste indrukken, intuïtie, gevoel, … uit te 
schakelen en gebruik te maken van gestandaardiseerde procedures 

Doel: het reduceren van subjectiviteit; minimaliseren van biases  

- Halo effect: het zien van één positief aspect en op basis daarvan een volledig positief beeld hebben 
van een kandidaat bv. kandidaat heeft in Italië gestudeerd en recruter zefl ook 

- Horns effect: één negatief aspect veralgemenen 
- Similar-to-me (!): zichzelf als “gouden standaard” zien 
- Stereotypering: oordeel op grond van uiterlijke kenmerken, demografische achtergrodn, … bv. 

“Millennials zijn lui, verwend en narcistisch, toch?” 
- Self-delusion: overtuiging dat je zelf als rekruter immuun ben voor deze (en andere) biases 
- Beautyism: “Wat mooi is, is goed” à rekruter laat zich leiden door fysiek aantrekkelijke kenmerken 

Verschillende fasen: 

1. Job/functie analyse: welke kennis, vaardigheden, … moet men hebben? 
2. Rekrutering 
3. Selectie: wanneer je meerder kandidaten hebt, de beste er uit halen adhv testen en proeven 

*Rekrutering en selectie gebeuren vaak simultaan 

6.3 FASE 1: JOB/FUNCTIE ANALYSE 

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

Wat zijn de kenmerken/elementen van de job? 

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

- Knowledge 
- Skills 
- Abilities 
- Other characteristics 

6.3.1 METHODES 

1. WERK-GEORIËNTEERDE METHODES 

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

- Observaties of ‘shadowing’: frequentie van taken en gedragingen worden geregistreerd bv. als 
doctoraatsstudent meegaan met de prof en kijken wat hij allemaal doet 

- Zelf-rapportering / dagboekmethode: jobhouders houden zelf de frequentie van taken bij 
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- Hiërarchische taak analyse 

 

 

 

 

 

2. WERKER-GEORIËNTEERDE METHODES 

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

- Repertory grid: zicht krijgen op de persoonlijke kenmerken die effectieve werknemers  
verschillend maken van ineffectieve (“Noem twee effectieve en één ineffectieve  
medewerker en beschrijf wat hen verschillend maakt”). 

RESULTAAT 

Resultaat job analyse = job omschrijving (en vacaturetekst): “Competentie-profiel” 

6.3.2 FASE 2: REKRUTERING 

Doel: meest geschikte mensen ‘vissen’ uit de poel van potentiële kandidaten 

Uitdagingen van rekrutering: zorgen dat er vis in de poel zit + keuze van het juiste ‘aas’ 

- Dilemma: ‘aantrekkelijke job’ vs. ‘realistic job preview’ 
à Maken van afweging tussen voordelen op korte termijn en voordelen op lange termijn: heel 
attractieve vacature, maar op lange termijn blijft de job toch niet zo leuk te zijn of realistiche vacature 

- Internet en sociale media als manier o jobs ‘aan de man’ te brengen (steeds meer laternatief voor 
kranten…) 

- Onderzoek wijt op belan van ‘word-to-mouth’ invloeden (positief én negatief) 
à Mond aan mond reclame = belangrijk in beide richtingen, zowel als kandidaat of als werkgever (kan 
imago werkgever bevorderen of naar beneden halen) 

6.3.3 FASE 3: SELECTIE 

Fundamenten van een goede selectie: Betrouwbaarheid en Validiteit 

1. BETROUWBAARHEID 

- Interne consistentie (bv. vragenlijst) 
- Inter-beoordelaars overeenkomst! 

2. VALDIDITEIT 

- Face validity: ziet het assessment er geschikt uit volgens kandidaten? 
- Content validity: ziet het assesment er geschikt uit volgens job experten? 
- Convergent validity: is er een correlatie met andere, gerelateerde assessments? 
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- Divergente validiteit: is er geen correlatie met andere, ongerelateerde assessments? bv. verwachting 
weinig correlatie tussen test die extraversie meet en test die intelligentie meet 

- Construct validity: gebaseerd op bovenstaande à meten we het construct dat we beogen te meten? 
- Criterium validiteit!! Is er een significante correlatie met job prestatie of een andere relevante, 

werkgerelateerde uitkomstmaat? 
à 2 problemen/uitdagingen: 

1. Uitdaging 1: het “criterium probleem” (goede, betrouwbare criteriumaten ontbreken vaak) 
2. Uitdaging 2: “range restrictie”: een meer technisch probleem, resultaten van de selectietests 

worden gebruikt als predictor voor de latere werkprestaties, maar er is geen info over de job 
prestaties van kandidaten die laag scoorden op het assessment en dus niet werden 
aangenomen 

 

6.6 SCIENCE-PRACTIONER GAP 

Hoe het praktijkveld overtuigen van belang van betrouwbaarheid/validiteit? 

à Verduidelijk het onderscheid tussen beide 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

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

6.7 SELECTIE: OVERZICHT VAN METHODES 

6.7.1 CV’S / APPLICATIEFORMULIEREN / BIODATA 
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CV’s bieden een samenvatting van relevante informatie zoals opleiding en jobervaring. Ze hebben veel effect 
op de outcome van een selectieprocedure.  

Applicatieformulieren bevatten vaak soortgelijke informatie als CV’s, maar zijn meer organisatiegeleid.  

Biodata zijn informatie over voorgaande ervaringen, die beoordeeld worden om de geschiktheid van de 
kandidaat na te gaan.  

àDeze soort technieken worden veel gebruikt en hebben heel veel effect op de outcome van een 
selectieprocedure, maar het is belangrijk om te weten dat de typische informatie die hierin is terug te vinden is 
(zoals vroegere werkervaring en opleiding) over het algemeen slechte predictors zijn voor jobprestatie en 
turnover.  

Let op bij CV-screening! 

Werkervaring van mensen à onbetrouwbare indicator voor werpprestatie 

6.7.2 PSYCHOMETRISCHE PROEVEN: MAXIMUM VS. TYPICAL PERFORMANCE TESTING 

1. MAXIMUM PERFORMANCE: ABILITY TESTING 

- Hoge criterium validiteit! 
- Gemodereerd door job complexiteit 
- Gemedieerd door “leren” 
- Ability assessement meest relevant wanneer jobs complex zijn en leren een must is! 
- Potentieel nadeel: “adverse impact” 

2. TYPICAL PERFORMANCE: PERSONALITY TESTING 

- Goed geconstrueerde tests zeer bruikbaar (betrouwbaar, valide) 
- Slechte tests; waardeloos en zelfs schadelijk (bv. reputatie) 
- Big Five/Big Six; domeinen en facetten 
- Hogan & Holland (2003): predictieve validiteit van Big Five verhoogt substantieel wanneer deze 

worden ‘gematched’ aan job vereisten (bv. extraversie in jobs waar mensen solitair kantoorwerk 
doen?) à principe van ‘trai-activation’ (Tett & Burnett, 2003) 

6.7.3 SOCIALE WENSELIJKHEID/FAKING IN PERSOONLIJKHEIDSTESTING 

- Is sociale wenselijkheid/’ompression management’ wel (altijd) negatief? Onduidelijk effect op 
criteriumvaliditeit van tests 

- Base-rate (= frequentie) faking in selectie is vrij laag + via nromering worden bepaalde problemen 
opgevangen 

- Manieren om faking te reduceren (bv. forced-choice)  
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6.7.4 SITUATIONAL JUDGEMENT TESTS 

Sollicitanten krijgen een hypothetische werksituatie en moeten ofwel aangeven (a) wat ze denken dat het 
gepaste gedrag is (b) hoe ze zich zelf zouden gedragen in deze situatie 

- Betrouwbaar 
- Goede criterium validiteit 
- Doorgaan ook goede face-validiteit en positieve ‘applicant reactions’ 

6.7.5 SELECTIE INTERVIEW 

- Één van de meest gehanteerde selectietechnieken 
- Waardevol (criteriumvaliditeit), mits goed uitgevoerd 
- Gestructureerd (0.56) vs. ongestructureerd (0.20) (Salgado, 1999) 

Structuur inbouwen: 

- Gestandaardiseerde vragen (inhoud, maar ook volhorde): kadidaten vergelijken 
- Gestandaardiseerde evaluatieprocedures (vb. rating scales om antwoorden te ‘scoren’ per 

competentie) 
- Meerdere interviewers (en dus beoordelaars); belangrijk voor betrouwbaarheid 
- ‘Past-oriented’ vragen hebben hogere criteriumvaliditeit in vergelijking met ‘future-oriented’ (Salgado, 

1999) 

Soorten gestructureerde interviews: 

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

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

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

 

 

6.7.6 ASSESSEMENT CENTRES (ACS) 

Metafoor Rols Royce à duur maar laten wel toe om op een betrouwbare manier de talenten van kandidaten 
te gaan blootleggen of kandidaten te gaan screenen 

AC design:  

- Gebaseerd op competentie-model 
- ‘multi-trait, multi-method’ benadering à met verschillende methodes, oefeningen 

traits/competenties in kaart brengen bv. postbak oefening 
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- Combinatie van verschillende ‘work samples’ 

 

Assessoren en procedures:  

- Trainig is cruciaal voor betrouwbaarheid en validiteit (Lievens, 2001); bv. geven van ‘prompts’ 
- ORCE: procedure om kandidaten te beoordelen 

1. Observe bv. prutst aan nagels 
2. Recode bv. is zenuwachtig 
3. Classify 
4. Evaluate  

- Integratie/pooling van diverse ratings (weinig onderzoek) 

Validiteit: 

- Work samples hebben hoge face validity: zijn geloofwaardig, relevant 
- Criterium validiteit: moderaat (0.28 – 0.39) 
- Construct validity soms ter discussie: scores handen sterker samen binnen oefening dan binnen 

competentie = “oefening-effect” 

6.8 SELECTIE: WAT WERKT BEST? 

Combinaties staat vanboven in de ranking à zij doen het het beste 

6.9 SELECTIE: WAT MET INTERESSEN? 

Interessen zijn belangrijke, relevante predictoren (zie studies) 
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“Wat je graag doet, doe je goed” ?? à Niet interesses op zich zorgt voor een goede prestatie, maar de mate 
van congruentie tussen interessen en werkomgeving 

Conclusies: 60 studies, 568 correlaties > 60 jaar onderzoek 

- Interessen zijn wel degelijk valide voorspellers van prestaties in school én werk! 
- In tegenstelling tot eerdere conclusies: niet verwaarloosbaar! 
- Met name de congruentie tussen P en O zijn van belang! 

6.10 SELECTIE: APPLICANT PERSPECTIVES 

“Wat erger is, is dat sommige selectieprocedures verwachten van sollicitanten dat ze over onnodige niet-job 
gerelateerde hindernissen gaan voor ze de job krijgen.  Dit is niet de Hongerspelen! Sollicitanten zijn niet 

bedoeld heen en weer geslingerd worden voor uw vermaak.” 

Applicant reactions matter: 

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

- Welke selectiemethodes worden als positief geëvalueerd door kandidaten? (Hausknecht et al., 2004) 
1. Work samples   à meest positief 
2. Interviews 
3. Cognitive ability test 
4. Persoonlijkheidstest 
5. Biodata    à meest negatief 

 

6.11 SELECTIE: FAIRNESS 

Adverse impact = Wanneer 1 groep systematisch benadeeld wordt als gevolg van het gebruik van een bepaalde 
assessment techniek; indirecte discriminatie (het is niet de assessor/selcteur zelf die bevooroordeeld is)  
à Zelfs indien de selectieprocedure adverse impact veroorzaakt is het gebruiken van die procedure toch 
gerechtvaardigd 

‘Four-fifths rule’: the proportion of one group ‘passing’ a component of the selection should not be less than 
four-fifths (80%) of the proportion of another group passing the assessment 
à wordt gebruikt om de Ernst van adverse impact te beoordelen 

Verschillende differentiële validiteit: 
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6.12 LEERDOELEN 
 
Na het studeren van deze les: 
 

- Begrijp je hoe r&s kan bijdragen tot een competitief voordeel voor organisaties 
- Ken en begrijp je de fundamentele kenmerken van een effectieve r&s strategie 
- Heb je inzicht in het doel van job- en functieanalyse en ken je de verschillende methoden 
- Begrijp je wat rekrutering inhoudt en wat de belangrijkste uitdagingen zijn 
- Ken en begrijp je het belang van validiteit en betrouwbaarheid binnen selectie, en heb je inzicht in de 

science practicioner gap. 
- Ken je de verschillende methoden voor selectie en kan je die kritisch evalueren en met elkaar vergelijk 
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VERDIEPING: ‘FACEBOOKSTUDY’ 

Social media for selection? Validity and adverse impact potential of a Facebook-based assessment (Van 
Iddekinge, 2016) 

8.5 INTRODUCTIE 

Werkgevers: “There is nothing that screams more accurately who you are than a Facebook page” 

8.6 DOELSTELLINGEN STUDIE 

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

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

8.7 STUDEERVRAGEN 

Na het studeren van dit artikel: 

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

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

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

- Ken en begrijp je de resultaten van deze studie omtrent subgroepverschillen in de 
beoordelingen van facebookprofielen. 
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GASTCOLLEGE I: REKRUTERING & SELECTIE (HUDSON) 

8.8 HUDSON 

What are we good at? 
à Services covering the entire HR Lifecycle: 

- Recruitment & Selection 
- Assessment Services 
- Flexible Staffing 
- Talent Management 
- Career Guidance & Outplacement 
- Reward Management 
- Strategic 
- HR Services 
- HR Tools 

8.9 R&S LIFE CYCLE 

 

8.10 SOURCING 

KICK-OFF-MEETING 

- Meeting met key stakeholders bij de klant 
- Bespreken van context, functie en profiel 
- Match bepalen met de strategische doelen, jobvereisten, team, (gewenste) bedrijfscultuur, verloning, 

… 

PROJECTLANCERING 

- Uitschrijven briefing document/job description:  
1. Briefing staat voor een set aan instructies dat wordt verstrekt alvorens een project wordt 

uitgevoerd. Dit kan verbaal of schriftelijk worden overgebracht aan de uitvoerende partij. 
- Opmaak salarisbenchmark rapport: 

1. Om uw medewerkers een rechtvaardig salaris te garanderen, is het nuttig om het loonpakket 
van de verschillende functies intern en extern te benchmarken. Door het salaris van uw 
werknemers te vergelijken met soortgelijke functieprofielen, kunt u gemakkelijker een 
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marktconform salaris samenstellen. Zo trekt u niet alleen nieuwe werkkrachten aan, maar 
houdt u ook uw huidige werknemers tevreden. 

- Definiëren van de sourcing strategie & target groep  
- Publicatie van de vacature op de Hudson site en eventuele andere media 

SOURCING 

= Identificatie van potentiële kandidaten en eerste telefonische screening 

- Ons uitgebreid netwerk 
- Search Hudson-database 
- Actieve search via LinkedIn 
- Search in targetbedrijven 
- Spontane kandidaten en reacties op de geposte vacature 

Spot the candidate:  

- Omni channel recruitment: 
1. Omnichannel, ofwel de geëvolueerde variant van multichannel. De focus wordt verlegd naar 

een afgestemde ervaring voor de klant. Welk kanaal de klant ook gebruikt, computer, 
mobiele telefoon, de fysieke winkel of reclamemateriaal, de content én analyses van de klant 
dienen in deze gevallen op elkaar te zijn afgestemd. 

- Job posting 
1. Kranten, website, LinkedIn, jobsites … 
2. Soms confidentieel 

- Spontane sollicitatie 
1. CV (+ motivatiebrief) 

- Direct search 
1. Query’s via LinkedIn, database, jobsites 
2. Targetlist 
3. Netwerk (deontologische code 

Telefonische screening: 

- Korte telefonische kennismaking 
1. Harde criteria: ervaring, uit welke context, woonplaats,loonsverwachting 
2. Verwachtingen, motivatie, andere sollicitaties 
3. Schetsen van het proces: belangrijk om het volledig proces te overlopen, zodet men weet wat 

te verwachten 
- Inplannen eerste interview (biografisch) 
- Niet de meest snelle methode, maar wel zeer effectief 

8.11 SELECTIE  

VOORSTELLEN SHORTLIST 

Rapportering over waardevolle kandidaten met sterktes en aandachtspunten, ambities en 
salarisverwachtingen. 

BIOGRAFISCH INTERVIEW 

Kandidaten die voldoen aan de vereisten worden uitgenodigd voor een Hudson-interview.  
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- CV als leidraad 
1. Expertise & ervaring bv. Welke opleidingen en ervaring heeft de kandidaat? 
2. Persoonlijkheid, motivatie, ambities 

- Dialoog 
- Toelichting over vacature & bedrijf 
-  Remote of face-2-face 
-  Rapportering aan klant 

INTERVIEWS BIJ DE KLANT 

We plannen gesprekken in tussen het bedrijf en de kandidaten. 

Presentatie bij de klant: 

- Met leidinggevende 
- Met peers, het eigen team 
- Werkomgeving ‘voelen’, bedrijfscultuur opsnuiven: Kandidaat leert bedrijf kennen, bedrijf leert 

kandidaat kennen  

Referentiecheck: 

- Uit professionele context: 
1. Idealiter: leidinggevenden 
2. Ex-collega’s 

HUDSON TOOLS  

8.12 Persoonlijkheidstest: 
-  Attitudes en persoonlijkheidskenmerken 
- Persoonlijkheidsvragenlijsten:  

1. Answer tendency = filter sociale wensleijkheid 
2. Normatieve en epsatieve manier (met 

gecorrigeerd cijfer) van invullen: normatief Liker 
schaal + epsatief, stellingen ordenen 

3. Big Five + professionalisme à niet in persoonlijke 
maar professionele context 

8.13 Motivationele vragenlijst: 
- Wat geeft en neemt energie? 
- Motivatie rat (Maslov en Shain) 

8.14 Redeneeroefeningen: 
- Abstract, numeriek, verbaal, planning, technisch, diagram 

en listing 
 

*Piramide: bepaalde complexiteit obv functie niet obv opleidingsniveau! 

 

 

 

8.15 ASSESSEMENT 
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ASSESSEMENT CENTER 

- Remote of face-2-face 
- Klant volgt mee indien gewenst 
- Aan de hand van een aantal op voorhand geselecteerde competenties 
- Observeerbaar gedrag in professionele context 
- Wetenschappelijk onderbouwd en officieel erkend o.w.v. validiteit en betrouwbaarheid 
- Gecertifieerde coaches/assessors 
-  Leerervaring voor deelnemers en klanten 
- Type oefeningen: 

1. Analyse- en presentatieoefening (business case) 
2. Rollenspel 
3. Competency Based Interview (CBI) 
4. Extra redeneeroefening ter plaatse (via de computer) 

HET ASSESSEMENT-RAPPORT 

- Uitgeschreven per competentie met score: verwerking van scores per specifieke oefeningt tot één 
score per competentie 

- Geïntegreerde terugkoppeling naar de 
vacature 

- In kaart brengen van sterktes alsook 
groeimogelijkheden 

- Resultaat met positief of negatief advies 

CONTRACT 

Op basis van de jarenlange ervaring en inzicht in eerlijke salarisvoorwaarden, biedt Hudson ondersteuning 
tijdens contractnegotiaties. 

OPVOLGING 

Binnen de 3-6 maanden na opstart, plant Hudson een follow-up-gesprek in. Hudson biedtn de kandidaat een 
360° feedbackmoment binnen de 8-9 maanden, als opportuniteit voor verdere persoonlijke ontwikkeling. 

8.16 TIMING 

 

8.17 TRENDS & UITDAGINGEN 
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- Sociale media 

1. vs. print 
2. Sourcing, Employer branding, Tool 

- Globalisering van scope: arbeidsmarkt & vacatures 
- Grotere vraag naar flexibele oplossingen 

1. Contracting, interim management 
- GDPR of Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG) = een geheel aan regels om de 

gegevens van Europese burgers beter te beschermen. Deze nieuwe privacywetgeving verandert de 
nationale reglementeringen van alle Europese Lidstaten tot één nieuwe privacybeschermingswet. 

- De ‘witte raaf’ (= een zeldzaam geval) 
1. Snelheid vs. grondigheid 

- War for talent 
1. Employer market à Employee market 

- Concurrentiële markt 
- De nieuwe rol van de recruite 
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HOOFDSTUK 7: LEARNING, TRAINING & DEVELOPMENT 

Training en ontwikkeling staat nog in de kinderschoenen 

- “Gebuisd voor levenslang leren” 
- “Transitie levenslang leren” 

Maatschappelijke ontiwkkelingen die om levenslang leren vragen: 

- Life-long employability: men moet steeds langer werken en men moet zich dus steeds meer gaan 
bijscholen  

- A ‘VUCA’ world: snel veranderende arbeidsmarkt bv. robotisering dus bijscholing en aanpassing nodig  

à Ontstaan Strategisch Human Resource Development 

- Training en ontwikkeling crucial 
- HR barometer studies (Hudson/Vlerick Business School): leadership, development, … hebben hoge 

prioriteit in bedrijven 

 

7.1 LEARNING AN DEVELOPMENT CIRCLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

*bliksemschicht bij ‘training evaluation’ à wordt vaak niet benoemd, geen aandacht aan gegeven  
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7.1.1 LEARNING NEEDS ASSESSMENT 

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

8.18 ORGANIZATIONAL NEEDS AND ANALYSIS 
- Er moet voldoende steun zijn vanuit de organisatie, vnml. Vanuit management 
- Het moet passen binnen een ondersteunende cultuur (vb. ‘performance versus learning-oriented’) 
- Kan ook ingegeven zijn / ondersteund worden door economische context (vb. toenemende 

robotisering) 

B. JOB AND POSITION ANALYSIS 

- Zicht krijgen op de taken, rollen, verantwoordelijkheden in verschillende posities 
- Binnen teams: zicht krijgen op de verdeling van bepaalde rollen 

C. TAAK, KSAO EN COMPETENTIE-ANALYSE 

Per taak zicht krijgen op vereiste Knowledge, Skills, Abilities en Other competencies à per taak zicht krijgen op 
wat er vereist is  

D. PERSON ANALYSIS 

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

7.1.2 LEARNING & DEVELOPMENT INTERVENTIES 

Grote variëteit aan trainingsvormen binnen learning en development: 

1. Lecture/lezing 
o Voordeel: grote hoeveelheid informatie overbrengen 
o Nadeel: indien slecht voorgebracht saai en geen overdracht 

2. Lezing en discussie 
o Voordeel: niet alleen info opdien, maar ook kritisch leren verwerken 
o Nadeel: beperkt tot kleinere groepen 

3. Demonstratie = ‘live’ een bepaalde procedure of aardigheid tonen 
o Voordeel: meer ‘voeling krijgen’ voor het type gedrag dat nodig/gewenst is 
o Nadeel: minder effectief voor zeer coplexe taken/vaardigheden en extre opvolging is nodig 

4. Simulaties 
o Voordeel: zowel voor het ontwikkelend van vaardigheden als van cognitieve strategieën (bv. 

business game) 
5. Rollenspel 

o Voordeel: vooral voor het inoefenen van interpersoonlijke situatie 
à Heel krachtig, maar confronterend; situaties die vaak een juiste context vragen zoals 
psychologische veiligheid 

6. Development centre (broetje assessment centre) 
o Voordeel: holistische benadering 

7. Case studies 
o Voordeel: praktische relevantie van leerstof wordt duidelijk 
o Nadeel: vragen active (diepere?) verwerking van het aangereikte materiaal 

8. On-job training 
o Voordeel: realiteitsgehalte; holistisch bv. stages 
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9. Coaching – voordelen: 
o Eén-op-één relatie tussen coach en participant (vb. leidinggevende) 
o Gefocust en intensief traject 

10. Mentoring – voordelen:  
o Lange-termijn relatie met meer ervaren collega 
o KSAOs, maar ook (vooral) heersende normen en waarden 

11. E-learing 
o Voordeel: Kosten-besparend en efficiënt 

12. ‘Secondment’/detachering – voordelen: 
o Kan zowel binnen de organisatie als erbuiten (partner organisatie) 
o Doel: nieuwe inzichten naar het bestaande team brengen 

13. Job rotatie 
o Voordeel: binnen een organisatie verschillende diensten van binnenuit leren kennen 

14. Competitor and client placement 
o Voordeel: om de business vanuit een ander/extern perspectief te leren kennen 

15. Team training 
o Voordeel: zinvol wanneer teamleden sterk moeten samenwerken om een taak rond te krijgen 

16. Networking aanmoedigen 
o Doel: kennisdelen faciliteren; ‘cross-fertilization’ 

17. Communities of practice 
o vb. netwerk van leidinggevenden die regelmatig samenkomen,… 

7.1.3 TRAINING EVALUATIE 

Wanneer is een training geslaagd? 

CRITERIA 

Model van Kirkpatrick (1976): op 4 niveaus naar effectiviteit van training kijken 

1. Reacties: “Vond u deze training interessant / leerrijk / …?” 
2. Leren: Is er een toename van kennis / vaardigheden (vb. zoals gemeten via een test)? 
3. Gedrag: Resulteert dit leren ook in een verandering in gedrag op het werk; is er training transfer? 
4. Resultaten: Resulteert deze verandering in gedrag ook in betere uitkomsten op team- of 

organisatieniveau? 

Alternatieve modellen: 

- Gagne en collega’s (1992) 
- Kraiger en collega’s (1993) 

à Relatief beperkte impact op zowel onderzoek als praktijk 

Hoe onderzoek je of een training een effect heeft gehad? 

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

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

-  
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ONDERZOEKSDESIGNS 

 

TRAINING SUCCES 

De rol van individuele verschillen (Gully & Chen, 2009) 

 

A. Vaardigheden en cognities 

- Hogere GMA à sneller en meer informatie verwerken 
- Lagere GMA à meer nood aan structuur in training interventie 
- Metacognitieve vaardigheid: kunnen nadenken over/monitoren van het leerproces 
- Lagere metacognitie à meernood aan begeleiding bij reflectie tijdesn training 

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

- Consciëntieusheid: mechanisme: ambitieuze doelen én persistentie 
- Openheid: staan meer open voor nieuwe ideeën 
- Extraversie: vooral door de sociale component die vaak aan training is verbonden?? 
- Emotionele stabiliteit: vooral lage score op angst lijkt verklarende factor 

C. Goal orientation: Performance Goal (PGO) en Learning Goal (LGO) (Dweck, 1986) 
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- Geen tegengestelden op 1 onderliggende dimensie! (Van de Walle, 1997) 
- Zowel trait als state aspecten (dus ook voor een stuk veranderbaar) 
- LGO positief gerelateerd aan “leren” en job prestaties (Payne et al., 2007) 
- Bv. leidinggevende die focus legt op prestatie vs. het leerproces 

7.1.4 TRAINING TRANSFER 
 

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

 

Schatting vh percentage van een training dat effecctief toegepast wordt op het werk: 10% (Fitzpatrick, 2001) 

Factoren die training transfer kunnen bevorderen: 

- Een duidelijke ‘intention to transfer’ (motivationeel) 
- Raining moet als nuttig en relevant worden gepercipieerd 
- In de werkcontext moet een ‘opportunity to perform’ zijn 
- Deze ‘opportunities’ komen best relatief snel na het volgen van de training 
- Steun van bovengeschikten, collega’s… à maak er een gedeelde verantwoordelijkheid van 

7.2 LEERDOELEN 

Na het studeren van deze les: 

- Heb je inzicht in de relevantie van L&D in de hedendaagse arbeidsmarkt. 
- Ken je de drie centrale elementen van de ‘training cycle’. 
- Ken je de voornaamste types van L&D interventies en hun voor- en nadelen. 
- Heb je inzicht in de designs om de effectiviteit van trainingen te evalueren. 
- Heb je kennis van de factoren die het succes van L&D interventies kunnen beïnvloeden. 
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VERDIEPING: ‘THE EFFECTIVENESS OF WORKPLACE COACHING’ 
 
The effectiveness of workplace coaching: A meta-analysis of learning and performance outcomes from coaching 
(Jones, 2015) 

In welke mate hebben coaches op de werkvloer wel degelijk een effect? 
à Duur: return of investing 

8.19 INLEIDING 

Onderzoeksvraag: 

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

Coaching? 

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

Kernelementen: 

1. Tot stand brengen en onderhouden van een ‘helpende relatie’ tussen coach en coachee 
2. Waarin persoonlijke ontwikkelingsdoelen expliciet worden gespecifieerd 
3. Waarvan de realisatie verloopt via een proces dat gefocust is op inter- en intra-persoonlijke issues 
4. Dat gericht is op groei van de coachee door hem/haar de nodige tools/vaardigheden/opportuniteiten 

aan te bieden die nodig zijn om zichzelf te ontwikkelen en meer effectief te maken 

≠ mentoring (langetermijn; loopbaanontwikkeling en netwerking) 
≠ peer coaching (twee-richting) 
≠ supervisor coaching (machtsrelatie) 

8.20 STUDEERVRAGEN 
 
Na het studeren van dit artikel: 
 

- Kan je de vraag ‘Heeft coaching een effect?’ op een genuanceerde manier beantwoorden. 
- Heb je zicht op welke factoren (zoals het gebruik van multisource feedback, de duur van een 

coachingsessie, het gebruik van een interne versus externe coach,…) de effectiviteit van coaching 
beïnvloeden. 

- Kan je de inzichten uit deze meta-analyse vertalen naar concreet advies voor organisaties in het kader 
van training en ontwikkeling. 
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GASTCOLLEGE II: HEDENDAAGSE UITDAGINGEN BINNEN L&D (FLOWSPARKS) 

1. LEARNING & DEVELOPMENT 

1.1 WAT? WAAROM? WIE? 

Wat? 

Faciliteren van leren en ontwikkeling à niet enkel opleiden 

Waarom? 

Wereld staat niet stil à men moet mee blijven 

Kan ik mij blijven ontwikkelen? à Aantrekkingskracht bedrijf en mensen gaan er ook langer blijven werken 

Wie? 

Werknemer is zelf verantwoordelijk dat men effectief iets leert 

Leidinggevende kijken waar er nood is aan extra opleidingen, waar da gap’s zijn à het is dan aan learning & 
development om het te faciliteren 

2. HEDENDAAGSE UITDAGINGEN 

2.1 VRAGEN AAN L&D DEPARTMENT 

Voorbeelden: 

- Onderhouden certicificaten bv. rijbewijs voor heftruk, certificaat voor elektriciteitstaakjes, … 
- Veiligheidsopleiding bij binnengaan in een groot bedrijf à leren van alarmsignalen, 

veiligheidsprocedures, … 
- Strategische vragen zoals het versmelten van meerder afdelingen in een bedrijf à werknemers 

moeten elkaars job leren 
- Productkennis van nieuwe producten in een winkelketen 
- Nieuwe software programma’s à job aids 
- Stap van schoolbanken naar het effectief doen van een job  

8.21 TOOLBOX 

à Mogelijkheden om mensen te gaan opleiden: 

- Nieuw software programma à kennisclips 
- Versmelten 2 afdeleing à vormen van duo’s tussen werknemmers die het elkaar leren en elkaar 

ondersteunenen 
- Veiligheidsopleiding à e-learing + toelatings proef = certificaat die één dag geldig is 
- Onderhouden certificaten à cursus 
- Workshops, lunch&learn’s, podcasts, e-learning, … 
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8.22 HOE KIEZEN? 

Hoe kiezen tussen alle tools? 

- Hoe belangrijk is het voor het bedrijf? 
à Bepaalt hoeveel geld en tijd er vrij komt… 

3. E-LEARNING  

3.1 WANNEER E-LEARNING? 

- Lagere orde skills bv. wel plantenkennis, niet het maken van ingewikkelde analyses 
- Zelfassessment 
- Job aids bv. software  
- Grote doelgroep 
- Geografisch verspreid 
- Kortere onderdelen 
- Doelgroep heeft toegang tot mobile device of computer 

à Voordelen: 

- Geen verplaatsing nodig 
- Eigen tempo, flexibel 

8.23 E- LEARNING ONTWIKKELEN 

 

 

 

 

 

 

    

 

Doel: Dat iedereen die e-learning wil ontwikkelen dat kan. Dat kennis van techniek, didactiek en design niet 
nodig is om impactvolle e-learning te ontwikkelen. 

8.24 PRAKTIJKVOORBEELDEN 

- Brico Planet 
- Onboarding festival Alken Maes 
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HOOFDSTUK 8: PRESTATIE METING EN MANAGEMENT 

Functioneringsgesprek =  jaarlijks gesprek met leidinggevende over gang van zaken binnen organisatie 

- KRITIEK: tijdrovend, heeft weinig effect op welbevinden en prestaties, demotiverend, ‘verplicht’, … 
- MAAR: afschaffen zorgt toch voor daling in engagement, prestatie en prodictiviteit 

Uitdaging in prestatie meting en management: Hoe meten we de prestaties van telewerkers? 

8.1 PERFORMANCE MANAGEMENT? 

Performance management gaat over … 

- Het meten/in kaart brengen van prestaties 
- Het verbeteren/ ontwikkelen van prestaties 

Er zijn heel wat criteria voor het in kaart brengen van prestaties. Naast de beroepsspecifieke criteria zijn er 
ook  beroepsoverschrijdende criteria zoals bv. respectvol communiceren 

Oefening: het in kaart brengen van prestaties 

Wat is goed presteren/functioneren voor … 

à Klinisch psycholoog: 

- Symptoomreductie bij patiënten 
- Afnemen tevredenheidvragenlijst bij patiënten 
- Aantal patiënten begeleid in een jaar (kwantiteit van het werk) 
- … 

à Agent: 

- Aantal criminelen gevat 
- Aantal uitgeschreven boetes 
- Collegiaal gedrag 
- … 

à Proffessor bedrijfspsychologie: 

- Resultaten van studenten 
- Aantal studenten in de les 
- … 

8.2 HET METEN VAN JOB PRESTATIES 

“The criterion problem”à  Bv. Heel moeilijk te definëren wat een goede leidinggevende is… 

Objective indicatoren – voorbeelden: 

- Verkoopcijfers 
- ‘Service duration’: hoeveelheid tijd die men effectief aan dienstverlening besteed (bv. gesprekstijd van 

een psycholoog; interviewtijd van een bedrijfspsycholoog; gesprekstijd van een medewerker in call 
center; …) 
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- ‘Utilization’: het aantal ‘on-job’ uren van een medewerker (bv. consultants) 
- Resultaten: objectief gemeten; niet afhankelijk van de perceptie van een beoordeelaar bv. Wat is het 

concreet aantal geholpen patiënten, boetes uitgespreven, studenten die erdoor zijn… 
- Het aantal geproduceerde eenheden (vooral in productie-omgevingen) 
- Kwaliteit: objectief gemeten (bv. aantal fouten in individuele productie) 
-  … 

Beperkingen: 

- Geven geen inzicht in waarom mensen (niet) goed presteren (gedrag) 
- Houden vaak geen rekening met context factoren 

8.3 MODELLEREN VAN JOB PRESTATIES 

Objectieve indicatoren aanvullen met deze, die meer kijken naar het onderliggende gedrag. 

8.3.1 TAAK PRESTATIE 

= Activiteiten die bijdragen tot de ‘technische kern’ van de organisatie OF activiteiten die een directe impact 
hebben op de prestaties van de organisatie 

- Doen mensen wat ze moeten doen? 
- Opgesplitst in kwantiteit en kwaliteit van het werk 

8.3.2 ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR (OCB) 

= ‘Extra-rol gedrag’ of  ‘Contextual performance’ (Borman & Motowidlo, 1993) 

Verschillende taxonomieën: 

- OCB-I (interpersoonlijk) vs. OCB-O (organisatiegericht) (Williams & Anderson, 1991) 
- 3 subdimensies van Coleman en Borman (2000): 

1. Personal support (anderen helpen, ondersteunen, faciliteren,…) 
2. Organizational support (loyaal zijn, een goede ‘vertegenwoordiger’ zijn, de missie 

uitdragen,…) 
3. Conscientious initiative (volhardend zijn, ‘to go the extra mile’) 

Studie: relatie tussen OCB-I en OCB-O 

 
- Correlatie tussen OCB-I en OCB-O is 0.56, positief maar relatief onafhankelijk! 
- Correlatie met taak prestatie nog lager dus ook relatief onafhankelijk 

à Waardevol om alles te bestuderen want brengen verschillende aspecten in kaart 
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Effects of OCB relative to task performance: 
 

- OCB en taak prestatie verklaren elk unieke variantie in job 
prestatie 

- OCB-I en OCB-O verklaren elk unieke variantie in job prestatie 
- Effecten van OCB-O (op job prestatie) zijn sterker dan die van 

OCB-I 
 

Zijn de effecten van OCB spurieus (door jobsatisfactie)? NEE! 
 
à Ook wanneer job satisfaction in rekening wordt gebracht, blijft OCB  
een significante voorspeller van turnover. 

 

 

8.4.3 COUNTERPRODUCTIVE WORK BEHAVIOR (CWB) 

= ‘behaviors that are damaging to other individuals, to productivity and to the organization as a whole’ 

Verschillende vormen (Viswesvaran & Ones, 2000): 

- ‘Property damage’ (inclusief diefstal en misbruik van resources) 
- ‘Substance abuse at work’ 
- ‘Violence’ (inclusief pesten op het werk) 
- ‘Lateness, absenteeism, social loafing and turnover’ 

 

Mensen die meer OCB stellen, stellen 
minder CWB en omgekeerd, MAAR er is 
geen enorm grote correlatie dus deze 
worden als onafhafhankelijke factoren 
beschouwd. 

8.4.3 ADAPTIVE PERFORMANCE (PULAKOS ET AL.) 

Aanpassingsvermogen van mensen, komt laatste jaren meer op de voorgrond (door VUCA maatschappij).  

8.4.4 COMPETENTIE BENADERINGEN/RAAMWERKEN 

Wat zijn competenties? 

“The combined knowledge, skills, abilities and other characteristics that underlie effective performance, and are 
observable, measurable, and distinguish superior from average performance.” 

- Belangrijk in het kader van “horizontale integratie (verschillende HR praktijken op elkaar kunnen 
afstemmen) van HRM processen” (bv. selectie, ontwikkeling, performance management, …)  

- Laat ook toe om per competentie verschillende beheersingsniveaus te formuleren  
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Voorbeelden raamwerken:  

 

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

 

8.5 HET METEN VAN PRESTATIES: ‘PERFORMANCE APPRAISALS’ 

8.5.1 SURVEY ITEMS AND RATING SCALES 

à meest eenvoudige manier om prestaties te beoordelen 

Voorbeeld:  

“Het niveau van Teamwork van    “Op het vlak van Teamwork…” 
deze werknemer is…”    

1 = helemaal ontoereikend   1 = is deze werknemer bij de slechtst functionerende 
2 = lager dan gewenst    2 = presteert deze werknemer minder goed dan de meeste 
3 = voldoende     3 = presteert deze werknemer vergelijkbaar aan de meeste 
4 = goed      4 = presteert deze werknemer beter dan de meeste 
5 = heel goed     5 = behoort deze werknemer tot de best presterende 
6 = uitstekend 

à manieren om het gebruik van ‘ratings’ te verbeteren 

1. Training: bv. raters bewust maken van hun eigen biases 
 

2. Forced distributions: om te vermijden dat iedereen een ‘4’ of ‘5’ op 5 krijgt 
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à Veel werknemers krijgen een standaardscore op 5 doordat 
werkgevers vaak de tijd niet hebben om dit grondig te doen of 
willen awkward situaties waarin de preatatie niet goed is 
vermijden 

The ‘vitality Curve’ (Welch): Personeel met slechte 
prestatiescores werden systematisch ontslagen à grote 
verantwoordlijkheid voor managers 

Moeilijkheid: jobprestatie is niet normaal verdeeld 

3. Multiple raters: zie ook het hoofdstuk over leiderschap 
à meer betrouwbare informatie (principe van aggregatie) 
à meer diverse informatie (verschillende perspectieven) 
 

4. Behaviorally Anchored Rating Scales (BARS) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

8.24.2 RESULTS-BASED APPRAISAL 
 

- Prestatiemeting gebaseerd op resultaten die behaald worden eerder dan op gedrag dat wordt gesteld 
- Hoeksteen van ‘Management by Objectives’ (MBO) 
- Beperkingen: 

1. Percepties van fairness: contextuele factoren kunnen grote impact hebben op resultaten 

8.24.3 COMPETENCY-BASED APPRAISAL 

- Competenties en hun definities worden gebruikt als hoeksteen bij prestatie-meting  
- Vaak in combinatie met surveys en BARS  
- Voordeel: prestatiemeting die ook input geeft voor ontwikkelingsdoeleinden (cf. horizontale integratie 

HRM) 

8.25 HOT TOPIC (ZIE HANDBOEK): HOE BETROUWBAAR ZIJN PRESTATIEMETINGEN IN 
ORGANISATIES? 

à verschillende indicatoren, elk met hun sterktes en beperkingen 

- Inter-beoordelaars betrouwbaarheid 
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1. Viswesvaran et al. (1996): overeenkomst tussen beoordelaars ook deels afhankelijk van aard 
van de competentie: “some performance dimensions are more visible than others” 

2. Verschillende groepen van raters kunnen ook een verschillende perceptie hebben van 
eenzelfde competentie 

- Interne consistentie (Cronbach alpha) doorgaans hoger dan inter-beoordelaarsbetrouwbaarheid  
3. Halo effect? 
4. Bovengeschikte doorgaans beter in staat om onderscheid te maken tussen verschillende 

aspecten van performance in vergelijking met collega’s (peers) 
- Stabiliteit over tijd heen 

5. VRAAG: is performance wel stabiel? 
6. Sturman et al. (2005): op lange termijn (>1jr) 67ealt betrouwbaarheid substantieel  à ‘In 

order to be considered reliable, assessments of employee performance should be conducted 
regularly’ 

8.26 PERFORMANCE FEEDBACK 

Wat is het effect van het geven van feedbakc op prestaties van mensen? (Kluger & DeNisi) 

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

 

 

1/3 Feedback had geen effect 

1/3 Feedback zorgde voor verbetering van 
prestaties 

1/3 Feedback zorgde voor daling individuele 
prestaties 

 

Effectieve feedback is… 

- Tijdig: volgt vrij snel op gebeurtenis waarin prestatie werd gevraagd 
- Frequent: dus geen ‘annual performance review’ 
- Specifiek: concrete voorbeelden van gerdag of outcomes 
- Verifieerbaar: dus niet op basis van een ‘indruk’ of ‘gerucht’ 
- Privé: op een gepaste tijd en plaats; in vertrouwen bv. Niet via Microsoft Teams, maar in een tijd en 

ruimte die vertrouwelijk is 
- Gebaseerd op het identificeren van patronen van gedrag; niet zozeer individuele (eenmalige?) fouten 

Multisource feedback 

- De directe leiddingevende ziet maar een beperkt deel van gedrag (bv. niet hie iemand omgaat met 
collega’s) 

- Conway & Huffcutt (1997): ‘self-other agreement’ doorgaans lager dan ‘other-other agreement’; 
mensen  
kunnen ofwel te hard ofwel te zacht zijn voor zichzelf (obv hun persoonlijkheid) 

- Heel populair in praktijk (nu wel dalend) 
- Tijds- en arbeidsintensief in organisaties à effectieve interventie? 
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Multisource feedback (Smither et al., 2005) 

- Op basis van 24 longitudinale studies 
- Nemen beoordelingen van ondergeschikten (‘direct reports’), collega’s (‘peers’), bovengeschikten 

(‘supervisors’) en/of zelfbeoordelingen toe na 360gr feedback?` 
- Performance improvement is globaal genomen klein! 
- ‘Direct reports’ vertonen grootste toename 
- Zelfbeoordelingen kunnen zelfs dalen na multisource feedback 
- Belangrijke ‘randvoorwaarden’: meeste kans op verbetering wanneer: 

1. Feedback duidelijk maakt dat verandering noodzakelijk is 
2. Ontvangers een positieve feedback oriëntatie hebben 
3. Ontvangers zelf de noodzaak van verandering inzien 
4. Ontvangers positief reageren op feedback 
5. Ontvangers ervan overtuigd zijn dat verandering mogelijk is 
6. Ontvangers gepaste doelen stellen om verandering mogelijk te maken 
7. Ontvangers gepaste acties ondernemen om vaardigheden bij te stellen 

8.27 LEERDOELEN 
 
Na het studeren van deze les: 
 

- Heb je inzicht in de complexiteit van het meten van job prestaties. 
- Ken je de belangrijkste elementen van job prestaties en weet je hoe deze aan mekaar zijn gerelateerd. 
- Ken je de belangrijkste methodes van ‘performance appraisal’ en kan je deze kritisch evalueren. 
- Heb je zicht op effectieve en minder effectieve manieren om feedback te geven omtrent prestaties. 
- Begrijp je de complexiteit van multisource feedback. 
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GASTCOLLEGE III: EEN BRUG SLAAN TUSSEN WETENSCHAP EN PRAKTIJK (THE VIGOR 
UNIT) 

= performancemanagement 

1. ABOUT THE VIGOR UNIT 

- Het raadplegen van het beste beschikbare wetenschappelijke en organisatorische bewijs vereist tijd, 
middelen en expertise. Organisaties kunnen een deel van het besluitvormingsproces uitbesteden aan 
The VIGOR Unit. 

- Wij streven naar objectief en neutraal advies. Daarom ondersteunen wij onze klanten niet met: de 
uitvoering van ons advies en verkopen wij geen andere HR-producten of -diensten. 

EVIDENCE-BASED BENADERING 

Gaat over beslissingen nemen à verzamelen informatie om op basis daarvan de beslissing te nemen 

Wat is nu betrouwbare informatie? Wie kan ik al een expert beschouwen en wie niet? 

- Evidence-based practioners 
- Stake holders = belangen groepen bv managers, wernemers,  … in bedrijven 

The VIGOR unit helpt bv. bij het uitvoeren van literatuuronderzoek  

à helpt bedrijven met het maken van beslissingen 
à Focus op performance management gebaseerd op wetenschappelijk literatuuronderzoek 
(evidence-based) 

2. PROBLEMATISCHE ASSUMPTIES 

“The CONFIDENTIAL ORGANIZATION intends to make article XX & XX in the personnel statutes on evaluation 
and the appraisal decision take effect in 2020. This would imply that the current performance interview and 
evaluation report will result in a performance appraisal on a 4-point scale, ranging from insufficient to very 

good, which must be validated by the Executive Office of the CONFIDENTIAL ORGANIZATION. This would 
also imply that the appraisal decision will henceforth exert an impact on the career of employees, meaning 

the allocation of additional salary steps or dismissal.” 

Wij voorspellen dat de toepassing van art. XX & XX zoals beschreven in de personeelsstatuten uiteindelijk zullen 
leiden tot problematische gevolgen. De onderliggende aannames kunnen immers in vraag gesteld worden.  

2.1 ASSUMPTIE I 

“Leidinggevenden zijn goed in staat om een beoordeling te doen over de prestaties van de werknemers.” 

MAAR… 

- Leidinggevenden zijn milder wanneer (1) de beoordeling voor administratieve doeleinden dient zoals 
slarisverhogingen of loopbaanbeslissingen en (2) ze moeten hun beoordeling persoonlijk 
verantwoorden à Proberen problemen uit de weg te gaan 

- Prestatiebeoordelingen zijn ook bevooroordeeld door o.a. de persoonlijkheid en hiërarchische positie 
van de leidinggevende, of de werknemer al dan niet is aangenomen of aanbevolen door de 
leidinggevende. 
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- Prestaties in kenniswerk zijn vaak moeilijk te objectiveren en te kwantificeren. Net zoals discrimineren 
en individuele bijdrage van medewerkers en rekening houden met externe factoren, zijn niet 
vanzelfsprekend. 

2.2 ASSUMPTIE II 

“Feedback in de vorm van een functioneringsgesprek en prestatiebeoordeling zal motiveren en mogelijk maken 
medewerkers om hun prestaties te verbeteren.” 

MAAR… 

- Prestatiefeedback motiveert mensen slechts in ⅓ van de gevallen om hun prestaties te verbeteren. 
- Mensen wijzen feedback af wanneer het een grote impact kan hebben op hun zelfrespect, hoe ze 

worden waargenomen door anderen en hun woonsituatie. à Dit is met name het geval wanneer 
prestatiefeedback is gekoppeld aan iemands portemonnee, reputatie of carriere vooruitzichten 

Waarom werkt feedback vaak averechts? 

- We willen ons goed voelen over onszelf en zijn tot alles in staat wanneer ons zelfbeeld wordt 
bedreigd. 

- We willen onszelf ook verbeteren. Hierbij staan we enkel open voor feedback wanneer we ons veilig 
voelen à Zelfbevordering: we overschatten onszelf vaak, maar dit is positief, het zorgt ervoor dat we 
elke dag opstaan en aan onze dag beginnen   

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat werknemers zich veilig voelen bij het ontvangen van feedback?  

à Psychologische afstand 

Strategieën om psychologische afstand te vergroten: 

- Maak het feedbackgesprek toekomstgericht 
- Maak het feedbackgesprek sterktegericht 
- Maak het feedbackgesprek reflectiegericht 
- Maak het feedbackgesprek doelgericht 

Leidende principes om je eigen feedback en performance management toolkit samen te stellen (concreet): 

- After-event-review:  Wat hebben we effectief bereikt? Wat is er goed of minder goed gegaan? Hoe 
kunnen we dit verbeteren naar de toekomst toe? 

- Feed-forward-interview: gesprek tussen werknemer en leidinggevende waarbij met het succesverhaal 
gaat analyseren; In welke situatie heeft de werknemer een topmoment? à concrete en gedatailleerde 
beschrijving 

- Objectives and key results 
- Best-reflected-self-excercise: moment beschrijven waarin jij denkt dat collega’s jou waardeerden à 

competenties 

2.3 ASSUMPTIE III 

“Een 4-puntsschaal is een adequate benadering om prestatieverschillen tussen medewerkers in kaart te 
brengen.” 

MAAR… 
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- Traditioneel gaan we ervan uit dat de prestaties van werknemers normaal verdeeld zijn, wat betekent 
dat een grote groep medewerkers schommelt rond het gemiddelde en dat slechts een kleine groep 
medewerkers hoge (lage) prestaties laat zien. 

- Recent onderzoek toont aan dat prestatieverschillen tussen de meerderheid (± 80%) van de 
werknemers vrij klein zijn, terwijl prestatieverschillen tussen de top 10-15% van medewerkers er groot 
kunnen zijn. → Beoordelingsschalen differentiëren te veel tussen/overschatten regelmatig 
uitvoerende kunstenaars en te weinig onderscheid maken tussen/onderschat de toppers. 

2.4 ASSUMPTIE IV 

“Prestatiegebonden beloning (bv. extra salarisstap) motiveert medewerkers om hun prestaties te verbeteren.” 

MAAR… 

- Pay-for-performance (P4P) kan de prestaties inderdaad versterken en sturen. Maar over het algemeen 
zijn de effecten zijn vrij klein, terwijl in andere gevallen P4P vaak niet effectief is of zelfs averechts 
werkt. 

- Negatieve uitkomsten van P4P waarschijnlijker: 
1. Voor kenniswerk of complexe klussen 
2. Wanneer de beloning afhankelijk is van het prestatieniveau, omdat dit de intrinsieke 

motivatie belemmert 

2.5 CONCLUSIE 

Als art. XX & XX zullen worden uitgevoerd zoals beschreven in de personeelsstatuten, wij verwachten dat dit 
problemen zal creëren die op de langere termijn moeilijk vol te houden zullen zijn. 

- De meeste medewerkers krijgen de beoordeling ‘goed’ en het aandeel medewerkers dat dit doet zal 
toenemen met tijd. 

- Medewerkerstevredenheid over het functioneringsgesprek neemt af 
- Medewerkers die de beoordeling 'voldoende' krijgen, zullen deze vaak onterecht vinden. 
- Medewerkers die de beoordeling ‘goed’ krijgen, zullen gefrustreerd raken dat dit geen perspectief 

biedt op een salarisverhoging. Aangezien de meeste van hun collega's deze beoordeling ook krijgen, 
zullen ze zich niet bijzonder gewaardeerd. 

- Discussies over salaris worden nog meer aangewakkerd. 

3. PROPOSAL 

Performance management en coaching dienen zoveel mogelijk losgekoppeld te worden van 
prestatiebeoordeling voor administratieve doeleinden. 

Feedback kan medewerkers alleen motiveren om hun prestaties te verbeteren als er genoeg psychologische 
afstand is tussen de feedback en het gevoel van eigenwaarde van de werknemer. Daarom moeten feedback 
gesprekken… 

- Onderscheiden worden van het evaluatieproces en loopbaanbeslissingen. 
- Toekomst-, sterkte-, reflectie- en doelgericht zijn. 

1. Wat willen we in de toekomst bereiken en hoe kunnen we dit realiseren? 
2. Wat zijn uw sterke punten en hoe kunnen we deze gebruiken om hindernissen te 

overwinnen? 
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3. Welke acties, gebeurtenissen en omstandigheden hebben je geholpen om te 
slagen/verhinderden je vooruitgang? 

4. Wat is het doel en hoeveel vooruitgang heb je al geboekt? 

Naar een toolbox voor prestatiebeheer voor leidinggevenden en medewerkers. 

- Leidinggevenden zouden getraind kunnen worden in (1) de principes voor effectieve 
feedbackinterventies en prestatiebeheer, en (2) de toepassing van interactieve tools die aan deze 
principes voldoen, bv. doelen stellen met OKR's, evaluaties of debriefs na de actie, prestatie check-ins, 
feedforward interviews, Weerspiegelde beste zelfoefening, 

- Standaardisatie en formalisering van prestatiemanagement moet tot een minimum worden beperkt. 
We willen ook peer feedback en teamwerk aanmoedigen. 

→ Laat leidinggevenden en medewerkers/teams experimenteren, leren en zelf kiezen welke instrumenten ze 
toepassen, met welke frequentie, met welke intensiteit etc. 

→ OKR's op organisatie- en teamniveau op kwartaalbasis worden aanbevolen 

→ Aanbevolen wordt minimaal één uitgebreid gesprek tussen leidinggevende en medewerker, bv. feedforward 
interview (≠ traditionele functioneringsgesprekken) 

De prestaties van alle medewerkers worden als ‘goed’ beschouwd. Werknemers worden nog steeds jaarlijks 
geëvalueerd (art. XX.Y), maar ze worden alleen geïnformeerd en geraadpleegd via een functioneringsgesprek 
en evaluatierapport (art. XX.Y) indien nodig, d.w.z. het functioneren van de werknemer is ‘onvoldoende’ of 
'erg goed'. 

- In de praktijk zal het label ‘voldoende’ niet gebruikt worden (art. XX.Y). 
- Een beknopte prestatie-enquête zal de supervisors jaarlijks vragen om een reeks vragen te 

beantwoorden over de werknemer, wat erop kan wijzen dat de werknemer ondermaats presteert of 
dat de werknemer: excelleerde. De resultaten van dit onderzoek en de benodigde vervolgacties zullen 
worden gepresenteerd aan de Directiekantoor. 

à Geen jaarlijkse evaluaties meer, men gaat er vanuit dat iedereen zijn werk goed doet. Wel een korte survey 
voor leidinggevende om eventueel mensen die overpresteren te belonen en “rookmelder” voor werknemers 
die onderpresteren. In deze situatie eerst nader onderzoek doen zonder de medewerker te alarmeren. 

Wanneer er aanwijzingen zijn dat de werknemer ondermaats presteert: 

Het hoofd/directeur en HR-manager (of directie) onderzoeken de zaak: 

- De prestatieproblemen en gedragstekorten worden uitgewerkt, aan de hand van o.a. de baan 
beschrijving, een competentiebeoordeling, kritieke incidenten, feitenonderzoek, getuigenissen enz. 

- De werksituatie van de medewerkers wordt geanalyseerd → Heeft leidinggevende/organisatie al het 
nodige gedaan om de werknemer goed te laten presteren? (zo niet, dan worden de nodige acties 
ondernomen) 

Als er inderdaad significante prestatieproblemen zijn en de werknemer voldoende werd ondersteund: 

→ Er wordt een functioneringsgesprek met de medewerker georganiseerd en een evaluatierapport wordt 
voorgelegd aan de directiebureau (art. XX.Y), waartegen de werknemer ook in beroep kan gaan (art. XX.Y) 

→ Het evaluatierapport bevat ook de prestatiedoelstellingen en -criteria die opnieuw zullen worden 
geëvalueerd binnen het jaar (art. XX.Y). Een tweede, negatieve beoordeling kan leiden tot ontslag (art. XX.Y) 
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Wanneer er aanwijzingen zijn dat de medewerker heeft uitgeblonken: 

De promotor of een andere referent stelt een dossier samen: 

- De door de medewerker vastgestelde bijzondere resultaten worden gedetailleerd op basis van o.a. 
kritisch incidenten, projectresultaten, competentiebeoordeling etc. 

→ Eens per jaar beslist een ‘jury’ voor alle zaken of ze als ‘zeer goed’ kwalificeren of niet. Verschillende 
maatregelen worden genomen om dit besluitvormingsproces zoveel mogelijk te objectiveren en te 
ontkrachten. 

→ Een evaluatieverslag wordt overgemaakt aan het Directiebureau (art. XX.Y). 

→ Indien goedgekeurd door het Directiebureau, wordt de voordracht aan de werknemer meegedeeld in een 
prestatie interview (art. XX.Y), in sommige gevallen kan ook overeenstemming bereikt worden over nieuwe 
prestatiedoelstellingen en -criteria (art. XX.Y) 

4. NEXT STEPS 

Na de eerste goedkeuring door het Uitvoerend Bureau van de VERTROUWELIJKE ORGANISATIE: 

- Presenteer het voorstel aan de begeleiders (incl. meer details over het prestatiemanagement 
gereedschapskist) 

- Ontwerp een sjabloon voor de jaarlijkse prestatie-enquête 
- Ontwerp een richtlijn voor casusanalyse & dossiersamenstelling 
- Ontwerp een procedure voor de jurysamenstelling en besluitvorming 
- Voorstel voorleggen aan de Personeelscommissie 
- Krijg meer inzicht in de feedback en coachingbehoeften van medewerkers via een 

medewerkersonderzoek 
- Presenteer het voorstel aan de medewerkers 
- Ontwerp de toolbox voor prestatiebeheer en organiseer workshopsc 
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HOOFDSTUK 9: LOOPBANEN EN LOOPBAANMANAGEMENT 

We zien evolutie in loopbanen: 

- Vroeger: Verticaal/hiërarchisch pad waarij mensen doorstomen naar hogere niveaus 
- Nu:  

1. Circulair pad waarbij mensen switchen binnen en tussen organisaties 
2. Misvatting: millenials fluctueren meer à jobhoppers 

9.1 CAREERS IN THE 21ST CENTURY 

Substantiële veranderingen in ‘the world of work’ 

GLOBALISERING 

Heel veel en steeds meer organisaties gaan op een geglobaliseerde manier te werk. Ze gaan productie-
eenheden inrichten in goedkopere landen. Hierdoor komen veel werknemers in een geglobaliseerde context 
terecht en werken ze vaak met collega’s van andere culturen en gewoontes.  

Bv. AliExpress 

TECHNOLOGISCHE INNOVATIE 

Steeds meer technologische innovatie in de werkwereld. Vroeger gebruik van de lopende band, nu grotendeels 
robots. Hierdoor verdwijnen veel jobs en moeten mensen in een ander pad een loopbaan zoeken. We zien ook 
vaak dat technologische innovatie allerlei leeruitdagingen met zich meebrengt: mensen moeten zich gaan 
bijscholen/training krijgen om bij te blijven.  

Bv. “Jobverlies door automatisering op de belgische arbeidsmarkt”, “Vrachtwagenschauffeur wordt Customer 
Service medewerker”, … 

VERANDERINGEN IN REGLEMENTATIE VAN ARBEID 

Voorbeelden: 

- “Statutaire benoeming staat onderdruk in overheidsdiensten” 

à Afbouwen vaste benoemingen in overheidssector zodat mensen niet vast zitten in bepaalde positie 
(kritiek want loopbaanzekerheid wordt deels weggenomen) 

- “Aantal freelancers in Vlaanderen stijgt, maar ‘vrije ondernemerschap’ heeft ook een keerzijde” 

à Evolutie in het stijgen van het aantal freelancers (= zelfstandigen die voor verschillende organisaties 
gaan werken). Voor freelancers zorgt dit voor een toenemende complexiteit in termen van hun 
loopbaanontwikkeling.  

à Om een echt duurzame loopbaan te kunnen uitbouwen is het belangrijk dat een freelancer op 
gezette tijden feedback krijgt over de geleverde prestaties. 

VERANDERINGEN IN STRUCTUREN VAN ORGANISATIES 

 
“Collectively, these issues mean that the traditional ‘job for life’ is less common in the majority of industries, and this has 
heralded changes in the mutual expectations of employers and employees.” 
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- Vroeger: typische hiërarchisch gestructureerde organisaties met veel verschillende lagen.  
- Nu: organisaties organiseren zich meer in een platte structuur die minder hiërarchisch is. Niet meer 

verticaal, dus traditionele loopbaanpad verdwijnt en loopbaan wordt meer lateraal: transities maken 
op horizontaal niveau doorheen carrière.  

9.2 DE ONTWIKKELING VAN LOOPBANEN 

Donald Super 

à meest invloedrijke ontwikkelingstheorie in loopbaanpsychologie 

 

Fasetheoriën: meest gebruikte theorie, maar ook meest gedateerde theorie 

9.3 CAREER MOVES: JOB TRANSITION 

Groot arsenaal aan mogelijke transities: 

- Een loopbaan starten (intrede) 
- Een loopbaan beëindigen (uittrede) 
- Dezelfde job in een nieuwe organisatie 
- Een nieuwe job in dezelfde organisatie 

1. Promotie 
2. Demotie 
3. Lateraal 

- Verandering in taakinhoud (zonder wijziging van formele jobtitel) 
- ... 

 
De transitie-cyclus beschrijft het onderliggende proces: 
 

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

2. Encounter: ‘reality check’ tijdens de eerste dagen/weken; afgetoetst 
aan gecreëerde verwachtingen 

3. Adjustment: een eigen stijl ontwikkelen om het werk te doen door te 
conformeren of te innoveren 

4. Stabilisation: werk wordt steeds meer een routine; kan aanleiding 
geven tot nieuwe transitie 

 
The final career move: Moving into Retirement. Does Retirement Harm Health? 
 

- Negatieve visie: “Na het pensioen gaan mensen een stuk hun zingeving verliezen.” 
- Positieve visie: “Werken is relatief stresserend en wanneer we de kans krijgen om op pensioen te gaan 

kunnen we dit loslaten en ozoek gaan naar nieuwe dingen in het leven.” 
 
Meeste onderzoek: positieve visie, over het algemeen is pensioen voorspeller van een toename in 
levenssatisfactie en toename in de gezondheid van mensen. 
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9.4 SOCIALE, CULTURELE EN ORGANISATIONELE INVLOEDEN 

CAREERS AND GENDER: “GENDER-STEREOTYPED OCCUPATIONS” 

Voorbeeld 1: RIASEC 

- Als je zoekt naar “R-beroepen” bv. brandweer, krijg je resultaten van exclusief mannen 
- Als je zoekt naar “C-beroepen” bv. boekhouder, krijg je enkel vrouwen te zien 

Voorbeeld 2: Leiderschap (zie ook les omtrent Leiderschap) 

- Het “glazen plafond” (“glass ceiling”) = een onzichtbare barrière die ervoor zorgt dat het voor 
vrouwen moeilijker is om door te dringen naar de hoogste posities binnn orgnisaties. 

o The Leadership Gender Gap 
o Studie Amerika: meer mannen met de naam John CEO dan vrouwen in het algemeen 

à Think-Manager-Think Male bias (Schein, 1973) 

- The “glass cliff” (Ryan et al., 2011) = het fenomeen dat vrouwen in leidinggevende functies, zoals 
leidinggevenden in het bedrijfsleven en vrouwelijke politieke verkiezingskandidaten, een grotere kans 
hebben dan mannen om leiderschapsrollen te vervullen tijdens perioden van crisis of neergang, 
wanneer het risico op mislukking het grootst is.  

o Veel werk om aan te top te geraken, maar je valt er snel weer van (à kliff) 
o Think Crisis – Think Female à Het is op momenten van diepe crisis dat organisaties vrouwen 

graag de topfuncties geven, waardoor die kans vaan een vergiftigd geschenk is 

Ryan et al. (2011): 
 

- Persistentie van Think-Manager-Think-Male (TMTM) idee (Schein, 1973): Wanneer gevraagd wordt 
om kenmerken op te noemen van leiders van succesvolle organisaties, worden vaker stereotiep 
mannelijke eigenschappen genoemd (krachtdadig, besluitvormend) in vergelijking met meer feminine 
eigenschappen (zorgvuldig, gesofisticeerd). 

- Context-afhankelijkheid van TMTM: de context van ‘succes’ is wel heel belangrijk: wanneer naar 
managers van onsuccesvolle bedrijven wordt gevraagd, verdwijnt die associatie met masculine 
eigenschappen 

- Think-Crisis-Think Female (TCTF): Kenmerken die typisch aan vrouwen worden toegedicht worden 
meer genoemd als relevant voor wanneer een organisatie in een crisis zit 

- Opmerkelijk bij TCTF: er wordt voornamelijk aan vrouwelijke eigenschappen gedacht wanneer de rol 
van de crisismanager erin bestaat om een passieve positie in te nemen, zich op de achtergrond te 
houden en als zondebok te dienen voor de slechte prestaties. 
 

CAREERS AND CULTURE 
 
Ideeën over loopbanen zijn gekleurd door eigen culturele context! 
 

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

weinig vergelijkend onderzoek 
- Bijvoorbeeld: wat zijn relevante ‘markers’ van loopbaansucces? 

o Westen: erin slagen om financieel succesvol te zijn en hogerop te komen  
o Scandinavische gebieden: meer aandacht voor welzijn  
o Azië: veel aandacht aan concept Guanxi = vaardigheden, het vermogen van mensen om op 

een samenwerkende manier zeer respectvolle relaties aan te knopen met leidinggevenden, 
ondergeschikten, collega’s, ... Dus op een sociale manier aan netwerking doen. 
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HEDENDAAGSE FOCUS IN LOOPBAANPSYCHOLOGIE 

Centrale topics die inspelen op de recente trends in de verandering in de wereld van werk: 

- “The Boundaryless Career” = organisaties laten vaak hun grenzen vervagen tussen jobs en tussen de 
organisatie zelf waardoor het veel vaker voorkomt dat mensn transities gaan ondergaan. 

- “Protean Career” = dit idee stelt centraal dat de verantwoordelijkheid voor mensen hun 
loopbaanontwikkeling en loopbaanmanagement vaker komt de liggen bij de individuen zelf 

- “Employability” = het gemak waarmee men een andere job kan zoeken; de mate waarin men denkt 
inzetbaar te zijn in andere jobs 

- “Career adaptability”= de mate waarin men zich kan aanpassen aan een andere caerière; gaat erom 
dat mensen getraind kunnen worden in een aantal vaardigheden om op een succesvolle manier om te 
gaan met transities  

9.5 LEERDOELEN 
 
Na het studeren van deze les: 
 

- Begrijp je welke veranderingen in de arbeidsmarkt ervoor zorgen dat loopbaanvraagstukken 
steeds relevanter worden. 

- Ken je de verschillende vormen van loopbaantransitie en hoe deze begrepen kunnen worden 
vanuit een ontwikkelingsperspectief. 

- Heb je inzicht in socioculturele mechanismen op loopbaanontwikkeling zoals ‘glass ceiling’ en 
‘glass cliff’. 

- Ken je de basis ideeën van de interesse-theorie van John Holland alsook van de hiërarchische 
benadering van interesse-meting. 

- Weet je wat bedoeld wordt met ‘interesses als vergeten groente binnen HRM’. 
- Ken je de bouwstenen van het theoretische model rond interessen-ontwikkeling. 
- Ken je de belangrijkste resultaten uit het longitudinale onderzoek naar ontwikkeling van interessen. 
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VERDIEPING: BEROEPSINTERESSES 

1. VOCATIONAL INTERESTS: WAT JE INTERESSANT VINDT/GRAAG DOET 

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

à Heel diverse toepassingsgebieden 

“Traitlike preferences for activities, contexts in which activities occur, or outcomes associated with preferred 
activities that motivate goal-oriented behaviors and orient individuals toward certain environments.” (Rounds 
& Su, 2014) 

1. Traitlike: verschillende situationele interesses (i.e., de “nieuwsgierige emotie” en momentafhankelijke 
motivatie) bv. niet iedereen die psychologie studeert vindt deze les interessant  

2. Activities, contexts or outcomes: Gecontextualiseerd;  hebben een object (nl. werk)  
bv. klinisch psycholoog, maar niet in een ziekenhuissetting 

o Activiteiten: “met mensen over problemen praten” 
o Contexten: “in een ziekehuis” 
o Uitkomsten “mensen helpen” 

3. Motivate and orient: Keuzes zijn gedreven door interesses; interesses zetten mensen in beweging à 
in een bepaalde richting! 

2. DIVERSITEIT, MAAR OOK CLUSTERS 

Ondanks grote diversiteit zien we dat er toch bepaald systeem van clusters in de voorkeuren van mensen 
zitten:  

- “Dingen”: werken met dingen bv. handwerk, in de natuur, machines, … 
à heel brede categorie om mensen te categoriseren  

- “Ontdekken”:  alles wat met IT, onderzoek, leren over nieuwe zaken... te maken heeft  
- “Mooiheid”: alles met kunst, literatuur, ontwerpen... te maken heeft 
- “Mensen”: werken met mensen bv. onderwijs, patiënten, mensen helpen, ...  
- “Ondernemen”: alles met sales, organiseren, leiding geven...  
- “Procedures”: activiteiten die gaan over volgen van regels, zaken zo grondig mogelijk proberen 

volgen... bv. administratie, regels, facturatie, … 

3. HOLLAND’S RIASOC MODEL (JCP, 1959) 

“TAXONOMIE” = GGD 
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- Realistisch 
- Intellectueel 
- Artistiek 
- Sociaal 
- Ondernemend 
- Conventioneel 

HET ABC VAN INTERESSE THEORIE (HOLLAND) 

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

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

3. People are motivated to find fitting environments 
4. Being in a fitting environment satisfies and leads to productivity 

STRUCTURELE ASSUMPTIES (HOLLAND) 

1. Variërende graad van verwantschap tussen types (aan elkaar grenzende, alternerende, oppositionele 
types) 

2. Twee dimensies onderliggend (Prediger)  

LETTERCODES 

= Relatieve belang van interessescores binnen een individu/omgeving 

Voorbeeld: Onet = Online Summmary Report 

- Industrial-Organizational Psychologists à Interest code: IEA 
- Clinical Psychologists à Interest code: ISA 

CONSISTENTIE 

= Verwijst naar de ordening van de letters in de code  

à een code is minder consistent naarmate de meetkundige afstand tussen de eerste twee letters groter is 

DIFFERENTIATIE 

= de mate waarin een profiel een duidelijk af te lijnen patroon heeft; verschillende indexen: 

- Verschil tussen score op eerste en laatste letter 
- Lachan (1984) index: 
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CONGRUENTIE 

= de mate waarin P en O profiel met elkaar ‘matchen’ 

Bv. Zener-Schnuelle index 

 

4. HIËRARCHISCHE BENADERINGEN: CIQ (LIV) 

Hollands theorie is al zeer oud, maar wordt tot op de dag van vandaag nog veel gebruikt. Recente ontwikkeling: 
Hollands theorie vertaald naar praktische instrumenten (vragenlijsten) en idee van hiërarchische benaderingen 
mee opgenomen.  

- Meer fijnmazige predicties: opbouw van een hiërarchisch model: binnen elk van de 6 brede RIASEC 
domeinen meer specifieke interessecomponenten toegevoegd 

 

 

 

 

 

 

- Onderzoek met CIQ (= Career Insight Questionnaire): 
o Hiërarchische structuur wordt bevestigd 
o Convergente validiteit (PGI) wordt bevestigd 
o Betekenis/nut van de componenten (onder de 6 dimensies) 
o Sterke correlaties tussen iemands professionele interesses & Big Five persoonlijkheidstrekken 

(correlaties op het hoogste niveau):  
§ Hoog op Extravert à uitgesproken ondernemend/enterprising beroepsinteresses  
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§ Hoog op Openness à vaak onderzoekende/investigative interesses + artistieke 
interesses  

§ Hoog op Agreaableness à sociale beroepsinteresses + minder interesse (negatief 
gecorreleerd) voor ondernemende interesses (dus: lage scores op agreeableness => 
meer ondernemend)  

§  Hoog op Consciëntieusheid à conventionele beroepsinteresses  
 

- Conclusies: 
o De 6 brede interessedomeinen zijn multidimensioneel 
o Deze onderliggende dimensies (facetten/’componenten’) wijzen op psychologische 

verschillen binnen een type 
o Zie ook literatuur zond effecten van persoonlijkheid in de werkcontext 
o Bij definiëren van hiërarchische structuur: evenwicht tussen volleigheid en bruikbaarheid 

5. IMPLICATIES BEROEPSINTERESSES 
 
De ‘vergeten groente’ van HRM 
 
Conclusies: 60 studies, 568 correlaties, > 60 jaar onderzoek:  

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

- In tegenstelling tot eerdere conclusies: niet 
verwaarloosbaar! 

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

 
Het belang van interessen (en voora fit) – Onderzoek: 

- Interests are what get people into jobs (aantrekking) 
- Interests are what keep people in jobs (retentie) 
- Interests are what make people good at their jobs (prestatie) 
- Interests are what drive people to change aspects of their job (crafting) 

6. ONTWIKKELING BEROEPSINTERESSES 
 
“...stable individual differences that influence behavior through preferences for certain work activities and 
work environments.” (e.g., Van Iddekinge et al., 2011) 

A changing and change perspective 

- Meta-analyses: Interesses vertonen hoge mate van stabiliteit, maar toch ook ruimte voor ontwikkeling 
- Toenemende evidentie binnen domein van ‘individuele verchillen’ voor ontwikkeling doorheen de 

levensloop 

Neem persoonlijkheid als voorbeeld… 
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Een alternatief perspectief op interesses waarin: 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. VERANDEREN BEROEPSINTERSSES DOORHEEN DE TIJD? 

à Een studie over 22 jaar 

7.1 INTERESSE ONTWIKKELING @ WORK 

Belangrijkste ideeën/principes: 

1. Interesses en werkomgevingen ontwikkelen samen doorheen de tijd 
o Van interesses naar omgeving (bv. ‘’gravitatie’) 
o Van omgeving naar interesses 
o Een job creëert de mogelijkheid om bepaalde activiteiten te doen die de interesse kunnen 

triggeren. Deze initiële interesse kan vervolgend evolueren naar een volwaardige 
beroepsinteresse indien deze verder wordt aangemoedigd door de omgeving en als intrinsiek 
bevredigend wordt beschouwd. 

2. P-E fit is de motor van dit ontwikkelingsproces 
o Mensen verkiezen een ‘passende’ omgeving en zijn intrinsiek gemotiveerd om 

‘gaps’ te reduceren tussen individuele noden en hetgeen een omgeving hen biedt 
(Temporal Motivation Theory; Steel & Konig, 2006) 

o Ofwel door de omgeving te veranderen ofwel door aspecten van het zelf te 
veranderen 

o Het resultaat is een toenemende mate van fit over de tijd 
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7.2 ONDERZOEKSMODEL 

 

 

 

 

 

 

 

7.3 ONDERZOEKSDESIGN 

 

 

7.4 RESULTATEN 

Gemiddelde verschillen doorheen de tijd 
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Interesse fit doorheen de tijd: gemiddelde verschillen 

 

LDS Modellen (Interesses and beroepen) 

 

 

 

 

 

Significante correlaties tussen T1 interesses en verandering in beroepskenmerken (uitgenomen intellectuele 
interesses) 

- Steun voor ‘Hypothesis 1’ 
- Wanneer individuen in bepaalde activiteiten geïnteresseerd zijn (T1), is de kans ook groter dat zij meer 

geneigd gaan zijn om, doorheen de tijd, bijhorende werkomgevingen te zoeken (of creëren)  
 
Voor I, O en C interesses: omgeving op T1 heeft een significante positieve invloed op daaropvolgende 
verandering in beroepsinteresses (β = .16, .27, and .24, respectivelijk) 

- Steun voor ‘Hypothesis 2’ 
- Kenmerken van werkomgevingen beïnvloeden individuele interesse scores van werknemers 

 
LDS Modellen (Interesses en tevredenheid) 
 
Veranderingen in interesse fit tussen T1 and T2 zijn positief gerelateerd aan veranderingen in job tevredenheid 
tijdens de daaropvolgende periode 

- Steun voor ‘Hypothesis 4’ 
 
Job tevredenheid heeft een significant effect op veranderingen in interesse fit 

- Steun voor ‘Hypothesis 5’ 

7.5 BESPREKING RESULTATEN ONTWIKKELING 
 
Inzake de ‘natuur’ van beroepsinteresses: 

- Stabiliteit, maar ook verandering 
- Normatieve verandering (minimaal), inter-individuele verschillen in verandering 
- Activiteiten in de job (en veranderingen daarin) voorspellen veranderingen in 

interessen 
- Dynamisch perspectief op PE-fit  

 
Inzake implicaties voor de praktijk: 

- “Ik ben nu 50 en wil misschien wel eens iets anders” is niet zo gek! 
- Idee van “re-matching”; ook binnen 1 organisatie 
- Monitoring van interesses! 
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HOOFDSTUK 10: TEAMS EN TEAMWORK 
 
Denk eens terug aan een situatie waarin je voor school diende te werken aan een opdracht in groep. 
Probeer je zo goed mogelijk opnieuw in te leven in deze situatie en denk hierbij na over onderstaande vragen: 
 

- Functioneerden jullie als ‘team’ of niet? Wat maakt dat jullie wel/niet een team vormden? 
- Waren jullie als groep/team succesvol? Op basis waarvan kom je tot dit besluit? 
- Wat heeft ervoor gezorgd dat jullie al dan niet succesvol waren? Wat waren de factoren die 

ervoor zorgden dat jullie respectievelijk goed/minder goed functioneerden? 

Teamwork makes the dream work – voorbeelden: 

- Prehistorie: dieren verslaan om eten te hebben, was niet mogelijk als individu 
- Verschillende eigenschappen bij individuen: eigenschappen ivm het samenwerken in team 
- Overlevingsstrategie om adaptief te zijn 
- Leren over teams door naar specifieke contexten te kijken bv. ruimtevaart: kleine groep astronauten 

moeten dingen doen die alleen niet mogelijk zijn 
- Politiek: regeringsploeg = ploeg van ministers, term verwijst naar team functioneren, MAAR 

suboptiomaal à de leider kiest het team niet, de kiezer kiest het team 

10.1 WAT IS EEN TEAM? 
 
“...een relatief kleine groep van mensen die werken aan een duidelijk omschreven, uitdagende taak waarvoor 
geldt dat deze het meest efficiënt uitgevoerd kan worden wanneer dit in groep gebeurt. Er zijn duidelijke, 
gedeelde en uitdagende doelstellingen op teamniveau en om deze te bereiken moet nauw samengewerkt 
worden. Binnen dit samenwerkingsverband zijn mensen ten dele afhankelijk van mekaar en worden door 
verschillende groepsleden ook verschillende rollen vervuld. Tenslotte beschikken de samenwerkende 
groepsleden over de nodige autonomie, autoriteit en hulpmiddelen om de vooropgestelde teamdoelen te 
kunnen 
bereiken.” 

Fundamentele kenmerken!! 

1. Gedeelde objectieven: elk lid kent de doelstellingen en deze worden onderschreven door alle leden 
2. Autonomie en controle: elk lid moet autonoom kunnen werken 
3. Verantwoordelijkheid en “accountability”: team moet kunnen wordeb verantwoordelijk gesteld voor 

resultaten en gevolgen 
4. Interdependentie: afhankelijkheid, je hebt iemand anders nodig om verder te geraken 
5. Interactie, samenwerking 
6. Relatief klein: vaak 7 à 8 mensen bv. haalbaarheid vastleggen vergadering, … 

Salas er al. (2009): drie coördinatiemechanismen 

- Gedeelde mentale modellen = leden moeten op dezelfde manier kunnen denken over uitdagingen en 
doelstellingen 
à “Knowledge structures or representations of the team’s work, processes or environment that are 
shared or distributed (to a greater or lesser extent) throughout the team and enable them to work in a 
compatible way” 

- “Closed-loop” communicatie = communicatie in kleine groep; rechtstreek tussen individuele 
teamleden 

- Wederzijds vertrouwen 

Verschillende soorten teams binnen organisaties 
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- Strategie en beleid teams 
- Productieteams 
- Service team (diensten) (bv. facultaire dienst onderwijsondersteuning) 
- Project- en ontwikkelingsteam (bv. onderzoeksteam, nieuwe productontwikkeling …) 
- Actie- en prestatieteams (bv. chirurgisch team, onderhandelingsteam, cockpit crew…) 

Dimensies die verschillen tussen teams kunnen beschrijven (Hollenbeck et al., 2012) 

1. Skill differentiation 
o De mate waarin verschillende teamleden elk unieke kennis/expertise inbrengen 

(unidisciplinair vs. interdisciplinair = team met mensen uit eenzelfde discipline versus team 
met experten uit verschillende disciplines die samenwerken) 

2. Temporal stability (korte vs. lange termijn) 
o Lange termijn à vertrouwensband heel belangrijk 

3. Authority differentiation 
o De mate waarin besluitvormingsbevoegdheid bij het team als geheel ligt dan wel bij enkele 

individuen 

10.2 WAT DOEN TEAMS? 

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

à Voor welke taken is teamwerk geschikt? Volgende dimensies zijn relevant: 

1. Volledigheid van taken: Wanneer de taken heel ‘eng’ zijn en veel routine omvatten (bv. 
“horizontale specialisatie”), dan heb je geen team nodig.  
à Eén volledige vs. complexe taak bv. een vak geven aan de universiteit: les geven, examens 
inplannen, werkcolleges, groepen maken, … 

2. Gevarieerde ‘skill demands’ bv. planning, verkoop en marketing, communicatie, IT 
3. Behoefte aan interdependentie: de aard van de taak maakt het noodzakelijk dat mensen 

samenwerken, omdat ze van mekaar afhankelijk zijk voor het realiseren van een resultaat 
4. Betekenisvolle taken (‘Task significance’): taken waarvan het al dan niet welslagen een grote 

impact heeft op de organisatie als geheel 
5. Leeropportuniteiten: voor taken waar veel leeropportuniteiten zijn kan teamwork ook een 

belangrijke positieve impuls geven 
6. Aanpassingsvermogen van de taak: taken kunnen aangepast worden zodat ze meer uitdagens 

zijn voor individuele teamleden (en leiden tot hun ontwikkeling) 
7. Autonomie: er is voldoende beslissingsruimte en autonomie bij het inplannen van teken etc. 

10.3 WAAROM TEAMWORK? 
 
Working in teams is challenging, takes hard work, careful thought and may interpersonal conflict. 
Why would organizations therefore invest resources in teamworking if it is difficult? 
 

- Onderzoek toont aan dat teamwork: 
o Kan leiden tot betere prestaties op niveau van de volledige organisatie (meer productie, 

minder fouten, betere kwaliteit,...) 
o Kan leiden tot betere financiële prestaties van een organisatie 
o Kan leiden tot meer job tevredenheid, betrokkenheid, burgerschap, ‘belongingness’ 

- Een verklaring: “Over the course of evolution, the small group became the 
survival strategy developed by the human species” à evolutionaire motieven 
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10.4 EEN MODEL VOOR TEAM EFFECTIVITEIT 

 

TEAM INPUTS 

Taken die het beste door teams worden uitgevoerd, hebben deze kenmerken: 

- Completeness (dus een volledige, brede taak 
- Een grote variatie aan vereiste kennis/vaardigheden 
- Interdependentie: samenwerking is vereist 
- Task significance/betekenisvolheid (groot belang voor de organisatie) 
- Voldoende leeropportuniteiten 
- Aanpassingsvermogen van de taak 
- Voldoende autonomie 

 

Ivm de samenstelling van teams: 

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

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

- Terugkerende vraag: wat is het beste: similariteit of dissimilariteit (heterogeniteit)? 
- Onderzoek: heterogeniteit leidt op korte termijn tot effectiviteitsverlies (vb. door 

coördinatiemoeilijkheden) maar op langere termijn presteren heterogene teams beter. 
- Verklaring: “diversity is an informational resource since it creates a bigger pool of information for a 

team to draw from in its decision-making.” 
- Gelijke teams of gedifferentieerde teams (bv. introverten samen en extraverten samen vs. introverten 

en extraverten gemengd)? à tijdsperspectief: op korte termijn is het een probleem om met divers 
samengestelde teams samen te werken, zij hebben tijd nodig om te zoeken hoe ze best 
communiceren, samen werken 

- De mate van aanwezigheid talent: Kunnen er te veel talentvolle individuen in een team aanwezig zijn? 
à Ja, zij gaan het daarom niet beter doen bv. intenre competeitie ipv focus op teamprestatie 

 

Ivm de omvang van teams: 

- “Teams should comprise the smallest number of members required to enable the team to accomplish 
its task.” 
à having more members than are needed is simply inefficient 
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- Conclusie: relatief klein 
 

Persoonlijkheid en “ability”: 

- Populariteit van modellen van “team personalities” die suggereren dat een mix/combinatie van 
verschillende persoonlijkheden ideaal is; bijvoorbeeld: het Team Rollen Model van Belbin. Hier is 
echter zeer weinig empirische evidentie voor. 

- Met betrekking tot Big Five: Hoge niveaus van consciëntieusheid gecombineerd met lage variabiliteit 
van deze trek tussen teamleden zijn geassocieerd aan team effectiviteit. 

- De combinatie van Consciëntieusheid en voldoende hoog op Extraversie is ook positief gerelateerd 
aan effectiviteit 

- De aanwezigheid van één erg “disagreeable” teamlid kan goede werking verstoren (conflicten). 
 

Teamwork skills: naast vereiste technische skills voor een bepaalde taak, zijn er ook enkele generieke 
teamwork skills: 

- Actief luisteren (om de perspectieven/oplossingen van anderen goed te kunnen begrijpen) 
- Communicatie vaardigheden (email, telefoon, face-to-face) 
- Sociale opmerkzaamheid: zich bewust zijn van de reacties van anderen en begrijpen waarom anderen 

zo reageren 
- Geduld en tolerantie 
- ... 

Organisationele steun en omkadering: 

- Organisatiestructuur: teamwork gaat meestal gepaard met minder hiërarchische lagen in organisaties 
à beter teamwork in platte organisaties dan in hiërarchische organisaties 

- Organisatiecultuur en -klimaat: vertrouwen, communicatie, participatie, betrokkenheid… + cultuur 
moet nadruk leggen op groepsprestaties en niet op individuele prestaties 

- Prestatiemeting en -evaluatie: definieer (en evalueer) pretaties op niveau van team (naast ook 
individuele prestatiematen) 

- Beloningssystemen: 
o Beloningen voor teamprestaties moeten kunnen  
o Wel risico op ‘free riders’, waardoor ook demotivatie bij andere teamleden 
o Beloning is meer dan geld bv. groepsactiviteit 

TEAM PROCESSES 

Team objectieven: 

- Beperk het aantal team objectieven (bv. 6 of 7) 
- Team objectieven moeten meetbaar zijn 
- Team objectieven moeten uitdagend zijn 
- Teamleden moeten ‘committed’ zijn 
- Objectieven moeten gekend en gedeeld zijn door alle teamleden 
- Minstens 1 team objectief moet gaan over het verbeteren van de samenwerking met andere teams 

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

- Bv. “Wat is er goed gegaan, wat was problematisch, wat kunnen we hieruit leren?” 

Participatie: deel uitmaken van een team vereist participatie, wat bestaat uit interactie, informatie delen en 
beslissing nemen. 

- Er is geen teamwerk mogelijk zonder interactie (meetings, teleconferenties, email,...) 
- Voor maximale informatie-uitwisseling: kiest het rijkste communicatiemedium (doorgaans face-to-

face, tenzij beperkt...) 
- Verschillende sociale processen kunnen de effectiviteit van besluitvorming ondermijnen: 

o ‘Hidden profile phenomenon’: de neiging van teamleden om vooral aandacht te besteden 
aan informatie die reeds gedeeld is door alle teamleden, en ‘nieuwe’ informatie die slechts bij 
één of twee leden zit, te negeren. 

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

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

o Effecten van status en hiërarchie: goede teamleiders wachten best met het bekendmaken 
van hun standpunt tot andere teamleiders wachten best met het bekendmaken van hun 
standpunt tot andere teamleden eerst werden gehoord bv. vergadringen à mensen gaan 
minder geneigd zijn iets aan te brengen als een persoon met status zijn gedacht heeft gezegd 

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

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

o ‘Social loafing’ = de neiging van verschillende individuen om naar de achtergrod te 
verdwijnen 

§ Individuen kunnen minder inspanning leveren bij de besluitvorming wanneer er 
vele andere partijen een impact hebben op deze besluitvorming. 

§ Oplossing: individueel brainstormen vooraf 
o Bv. onderzoek naar ‘brainstorming’ toont aan dat de kwaliteit van ideeën van individuen die 

apart werken vaak hoger is dan de kwaliteit van individuen in team. 
 
Taak focus = de mate waarin een team nop kritische wijze de eigen prestaties evalueert 

- Het belang van “constructieve controverse”: when teams explore opposing opinions carefully and 
discuss them in a cooperative context, quality of decision-making and team effectiveness are better. 

Error management: de manier waarop een team omgaat met fouten 

- “Wat kunnen we hieruit leren?” ipv  “Wie zijn schuld is dit?” 
- Belangrijk is een klimaat van psychologische veiligheid 

Interpersoonlijke processen: essentieel zijn vertrouwen, veiligheid en steun 

Teamconflict: 

- Taak conflict 
o Gaan over de inhoud vd taak 
o Bv. onenigheid over de juiste technische oplossing voor een bepaald probleem 
o Indien ze niet persoonlijk zijn, effectief gemanaged worden, en plaatsvinden binnen een sfeer van 

psychologische veiligheid, kunnen taak conflicten productief zijn 
- Relationeel conflict 

o Hebben te maken met problemen en spanningen tussen mensen (binnen het team) 
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o Hebben doorgaans negatieve effecten op team uitkomsten en worden best zoveel mogelijk 
vermeden 

- Proces conflict = ergste vorm van conflict; fundamentele conflicten die te maken hebben met 
machtsverhuding en beslissingsbevoegdheid 

o Gaan over zaken als rolverdeling, verantwoordelijkheden, werkregelingen 
o Hebben de meest negatieve impact op team uitkomsten, omdat ze vaak te maken hebben 

met percepties van rechtvaardigheid en eerlijkheid. Ze zijn ook vaak gelinkt aan 
machtskwesties 

Hoe conflicten oplossen? 

- Conflict vermijden: doen alsof het niet bestaat à nefast omdat het op een later moment opnieuw de 
kop opsteekt 

- Toegeven: de ander krijgt wat hij/zij wilt à nefast omdat altijd één partij blijft tekort gedaan 
- Competitie: je haalt jouw gelijk ten nadele van andere(n) à nefast omdat de andere zich tekort 

gedaan zal voelen 
- Compromissen: cf. toegeven, klinkt aannemelijk, maar ook niet productief: betekent dat geen van 

beide partijen krijgt wat hij wil 
- Samenwerken: zoeken naar creatieve oplossingen, een oplossing die geen compromis is en niemand 

moet toegeven à zoeken naar een ‘win-win’ 

(Team) leiderschap: 

- Waarschijnlijk de grootste impact op team processen: 
o Belang van coachend leiderchapsgedrag 
o Een leider die positieve emoties uitsraalt bevordert ook team prestaties 
o Onderzoek toont aan dat –onder bepaalde omstandigheden – ook ‘empowering’ leiderschap 

een positief effect kan hebben: teamleden krijgen meer verantwoordelijkheid 

TEAM OUTPUTS 

- Essesntieel voor team effectiviteit zijn ook productieve samenwerken tussen teams 
o Belangrijk om inter-team competitie te vermijden 
o ‘Organizations must encourage the development of individual team identity while ensuring 

that communication and feedback flow between teams.’ 
- Team ontwikkeling: Hoe ve slecht een goed functioerend team maken? 

o Onderzoek toont aan dat team training wel degelijk een effect kan hebben op effectiviteit van 
teams à Wat is er fout gegaan, hoe kunnen we het beter doen? 

o Cross-training: teamleden inzicht geven in de rollen en vaardigheden van andere teamleden, 
bv. door mekaars rollen te laten vervullen (indien mogelijk) 

o Team coaching: met een volledig team aan de slag gaan (denk aan sport teams) 
o Team building: focus vooral op de kwaliteit van interpersoonlijke relaties tussen teamleden: 

weinig harde evidentie voor effectiviteit van deze interventies 
o Team debriefs bv. ‘after-action reviews’: kunnen een grote impact hebben op toekomstige 

team effectivitei 
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10.5 LEERDOELEN 
 
Na het studeren van deze les: 
 

- Ken je de definiërende kenmerken van een team en ken je ook het onderscheid tussen 
verschillende soorten teams. 

- Ken je het onderscheid tussen taken die wel en niet relevant zijn om in team aan te 
vatten. 

- Heb je inzicht in de factoren die teamwork effectief kunnen maken. 
- Heb je inzicht in de processen waarlangs teamwork effectief kan zijn. 
- Heb je kennis van de belangrijkste manieren om de effectiviteit van teams te bevorderen 
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HOOFDSTUK 11: STRATEGIE EN STRUCTUUR 

 De strategie en de structuur van een bedrijf of organisatie bepalen de cultuur die gangbaar is. 

Voorbeeld: 

Nokia als marktleider, maar is door zijn succes blijven stilstaan en is zijn positie verloren. 
à “We didn’t do anything wrong, but somehow, we lost.” (CEO Stephen Elop) 

“Strategie” heeft vaak een negatieve connotatie: 

Dit is voor een stuk terug te brengen tot een aantal historische roots bv. Machiavelli die als een van de eersten 
het idee van strategie binnen organisaties beschreef in ‘II principe’. Vaak over succesvolle oorlogen/partijen 
waardoor met bepaalde strategieën heeft beginnen te ontwikkelen. Die connotatie met “oorlog” zorgt ervoor 
dat het woord strategie soms negatief kan overkomen.  

11.1  STRATEGIE? 

= “A concern of organizational leaders with the future and with the goals of the organization” 

- Omwille van competitie is er nood aan een strategie waardoor de organisatie van 
'winnen’/’overleven’/’succesvol zijn’ 

- Strategie is een reactie op de omgeving en op de evnetuele veranderingen in die omgeving 
- Strategie bepaalt mee de structuut én cultuur van een organisatie 

11.1.1 EEN HISTORISCH PERSPECTIEF 

1950: Philip Selznick: ‘SWOT’-analyse: 

- Strengths: waar de organisatie op dit moment goed in is 
- Weaknesses: waar de organisatie op dit moment niet goed in is 
- Opportunities: factoren die ervoor zorgen kunnen zorgen dat de organisatie groeit (ook externe 

factoren) 
- Threats: factoren die het succes van de organisatie in de toekomst bedreigen (ook externe factoren) 

 

Ansoff: Product Mission Matrix 

- ‘Strategisch nadenken’ à 2 vragen:  
1. Welke producten willen we leveren? Verniewingen? 
2. Wie zijn potentiële consumenten? Blijven we focussen op het bestaande cliënteel of op 

nieuwe martken? 
 

- Resultaat: 4 soorten strategisch denken 
1. Markt penetration = men moet moeite doen om bestaande producten aan bestaande 

markten te blijven kunnen verkopen bv. prijsbeleid voeren, reclame aanpassen...  



Inleiding bedrijfspsychologie | Elysia Debbaut 
 

2021-2022 
 

93 

2. Product development = men moet moeite doen om innovatief nieuwe producten te gaan 
aanbieden bv. streamingdiensten met dezelfde populaties maar verschillende producten ter 
beschikking stellen.  

3. Markt development = bv. bestaande producten exporteren naar andere landen. 
4. Diversification = meest risicovolle keuze !!!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.1.2 DIVERSE PERSPECTIEVEN 

1. MANAGEMENT BY OBJECTIVES (MBO) (PETER DRUCKER) 

- “Clear objectives are a means of ensuring survival and success” 
= strategie laten afhangen van het formuleren van duidelijke doelstellingen, zo kan je overleven en 
bereik je succes 

- Organisatie à afdeling à individu (= top-down) 
= doelstellingen vertalen naar individuele adfelingen van organisaties en zo naar indiviuen 

- Objectieven formuleren 
= onvoldoende feedback zorgt voor het moeilijker doelen bereiken, voldoende tussentijdse metingen 
en evaluaties zijn belangrijk 

Voorbeelden van het stellen van objectieve doelen voor specifieke afdelingen: 

 

2. ‘BOUNDED RATIONALITY PERSPECTIVES’ 

= tegenbeweging tegen andere perspectieven die uitgaan van heel rationele besluitvorming 

- ‘Real-life’ besluitvorming is verre van rationeel 
- Grenzen zijn onder andere:incorrecte informatie, misinterpretatie van informatie, persoonlijke 

belangen, etc. 
- Voor een stuk is besluitvorming vaak ook ‘rnadom’ (bv. “Garbage can model of decision-making” = als 

je besluitvorming incorrecte informatie bevat, kan de output ook niet correct zijn) 
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- Voorbeelden: 
o The TRUE story of Post-It Notes, and how they almost failed: oorspronkelijk een complete 

mislukking, het was de bedoeling om een superlijm te ontwerpen à irrationeel tot stand 
gekomen 

o Irrationele maatregelen covid: afspreken met 6 en niet met 7, tot 23u en niet tot 24u 

3. ECONOMIC PERSPECTIVES ON STRATEGY (MICHAEL PORTER) 

(ó ‘Bounded rationality perspectives’) 

- “Strategie moet afhankelijk zijn van de omgeving (sector/martk) waarin een orgnisatie ingebed zit” 
- Porter onderscheidt 3 potentieel succesvolle strategieën: 

o Product differentiatie: zorgt ervoor dat jouw product anders is dan dat van concurrenten (of 
toch tenminste zo wordt gepercipieerd) 

o Markt segmentatie, waarbij de verschillende segmenten op een nadere manier worden 
bediend/benaderd 

o Prijsbeleid: zowel hoge als lage prijzen kunnen effectief zijn 
- Voorbeelden: 

o M&M’s: Enkel echte M&M’s smelten niet in de hand, en enkel in de mond 
o ‘Louis Vuitton Handbag Price Increase’ à wilt exclusief zijn, enkel hele rijke mensen mogen 

het kunnen kopen 
o Facebook: Segementeren van cliënteel en specifieke reclame sturen 

4. RESOURCE-BASED VIEW OF STRATEGY 

- Unieke ‘resources’ zoals kennis, technologie, werknemers, cultuur,... verzekeren organisationeel 
succes 

- Deze resources voldoen aan 4 kenmerken (“VRIN characteristics”): 
o Valuable: ze dragen bij tot een competitief voordeel 
o Rare: ze zijn schaars, en al zeker bij concurrenten 
o Imperfectly imitable: het is moeilijk om ze te imiteren 
o Not easily substitutable: niet makkelijk zomaar te vervangen door iets anders 

5. EMERGENT PROCESS OF STRATEGY MAKING 

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

6. COGNITIVE PERSPECTIVES 

= leggen de nadruk op een aantal cognitieve processen bij het formuleren van een strategie; bijvoorbeeld door 
onderscheid te maken tussen 3 fasen: 

1. Probleem identificatie 
2. Genereren van alternatieven (strategieën) 
3. Selectie van strategie 

7. STRATEGIE ALS REVOLUTIE 

- Idee dat strategie-ontwikkeling gepaard moet gaan met een revolutie binnen de organisatie 
- “Seek out the old and smash it” 

 



Inleiding bedrijfspsychologie | Elysia Debbaut 
 

2021-2022 
 

95 

11.2 STRUCTUUR VAN EEN ORGANISATIE: KERNIDEEËN UIT MINTZBERG 

Structuur (hestructureren) heeft een negatieve connotatie bv. herstructurering bedreigt 3.150 banen bij ING 

à MAAR hoeft niet altijd negatief te zijn 

Organisatiestructuur = fenomeen dat de manieren waarop het werk in afzonderlijke taken is verdeeld en de 
wijze waarop deze taken vervolgens worden gecoördineerd beschrijft. 

11.2.1 BASISPRINCIPES: DE COÖRDINATIEMECHANISMEN 

Hoe worden individuele taken van medewerkers gecoördineerd? 

1. Onderlinge aanpassing:  
o Coördinatie via informele communicatie 
o Controle in handen van zij die het werk uitvoeren 
o Zowel in allereenvoudigste als in uiterst complexe 

organisaties 
2. Direct toezicht: 

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

3. Standaardisatie: 
o De coördinatie vindt plaats nog voor het werk wordt 

uitgevoerd 
o Op één of andere manier weet iedereen wat van 

hem/haar wordt verwacht 
o Standaardisatie van werkprocessen: de inhoud van 

werk is gespecifieerd bv. lopende bandsysteem 
o Standaardisatie van output: de resultaten van het 

werk zijn gespecifieerd  
o Standaardisatie van vaardigheden en kennis: het 

soort training dat vereist is, werd gespecifieerd 

Metafoor keuken: 

1. Onderlinge aanpassing is key: onderlinge communicatie tussen keukenpersoneel heeft geen zin à één 
chefkok, die de rest coördineert  

2. Direct toezicht: één chefkok in de keuken die toezicht houdt over het keukenpersoneel 
3. Standaardiseren: elk gericht moet er op het eind eop een bepaalde manier uitzien 

11.2.2 BASISPRINCIPES: HET ONTWERPEN VAN INDIVIDUELE POSITIES: 3 
ONTWERPPARAMETERS 

1. TAAKSPECIALISATIE (VS. -VERUIMING) 

- Uit hoeveel taken moet een bepaalde positie in de organisatie bestaan en hoe gespecialiseerd moet 
elke taak zijn? 
à Twee dimensies: ‘reikwijdte’ (horizontaal) en ‘diepte’ (verticaal) 

1. Horizontale taakspecialisatie: uit hoeveel verschillende deeltaken bestaat het werk? 



Inleiding bedrijfspsychologie | Elysia Debbaut 
 

2021-2022 
 

96 

§ Idee achter sterke horizontale specialisatie (dus weinig verschillende deeltaken): 
herhaling neemt toe, waardoor productie efficiënter en uniformer wordt 

§ Te sterk gespecialiseerd werk wordt monotoon en vervelend 
2. Verticale taakspecialisatie: hoeveel controle heb je over de verschillende aspecten van een 

taak? 
§ Bij verticale specialisatie wordt de uitvoering van het werk gescheiden van de 

zeggenschap en controle daarover 
§ Idee achter sterke verticale specialisatie: een bredere visie (dan deze waarover de 

uitvoerder beschikt) is nodig om te kunnen bepalen hoe het werk moet worden 
gedaan 

§ Klopt dit wel? 
 

- Sterke specialisatie creëert uitdagingen op vlak van: 
o Communicatie en coördinatie 
o Intrinsieke motivatie (‘skill utilization’, ‘skill development’, zelfontplooiing) 

 
Horizontale taakverruiming: de werknemer voert veel verschillende taken uit, die samenhangen met de 
productie van goederen en diensten 
 
Verticale taakverruiming: de werknemer voert meer taken uit en krijgt tegelijkertijd meer zeggenschap en 
controle over zijn werk (bv. groep arbeiders krijgt bevoegdheid om te beslissen hoe werk wordt ingepland en 
verdeeld) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. GEDRAGSFORMALISATIE 

- In welke mate moet het werk van iedere positie gestandaardiseerd/geformaliseerd zijn? 
à Bureaucratie = Organisatie waar individueel gedrag van werknemers enrom geformaliseerd is 

- Methode: functiebeschrijvingen, checklists, arbeidsreglement,... 
- Doel: het gedrag van mensen reguleren om: 

o Uniformiteit te bevorderen (bv. naar klanten / patiënten toe) 
o Gedrag voorspelbaar te maken 
o Gedrag controleerbaar te maken 

 

 

 

3. TRAINING EN INDOCTRINATIE 

- Welke vaardigheden en kennis zijn voor iedere positie vereist? 
- Training: proces waarlangs werknemers voor het werk vereiste vaardigheden en kennis worden 

aangeleerd; vóór indiensttreding, maar ook nadien (‘vormingsdagen’,...) 
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- Indoctrinatie / socialisatie: proces waarlangs de waarden en normen van een organisatie worden 
overgebracht op de organisatieleden; kan zowel formeel (via ‘introductiesessies’) als informeel; heeft 
vaak te maken met de cultuur van een organisatie 

11.2.3 BASISPRINCIPES: HET ONTWERPEN VAN DE SUPERSTRUCUUR 

SUPERSTRUCTUUR? 

- Hoe moeten individuele posities tot eenheden worden gegroepeerd? 
- Waarom groeperen? 

o Posities binnen eenheden kunnen gemeenschappelijke middelen delen 
o Er ontstaan gemeenschappelijke prestatiemetingen 
o Stimuleert wederzijdse aanpassing (frequent informeel contact, wat coördinatie door 

onderlinge aanpassing stimuleert) 
- Op basis waarvan groeperen? 

o Indeling naar kennis en vaardigheden 
o Indeling naar werkproces en functie 
o Indeling naar tijd à verschillende eenheden doe hetzelfde werk op dezelfde manier, maar op 

een ander tijdstip 
o Indeling naar output / product 
o Indeling naar klant 

§ Een verzekerzekeringsmaatschappij kan verschillende verkoopafdelingen hebben 
voor individuele en groepspolissen 

§ Een productiebedrijf kan verschillende verkoopafdelingen hebben verantwoordelijk 
voor kleinhandel en groothandel 

§ Ziekenhuizen (in VS) met aparte afdelingen voor particuliere en zieken- 
fondspatiënten 

o Indeling naar geografisch gebied 

11.2.4 BASISPRINCIPES: HET FUNCTIONEREN VAN DE ORGANISATIE IN KAART BRENGEN 

Belangrijk: onderscheid tussen organigram en het sociogram. Wanneer je beiden gaat maken, zie je vaak dat 
die twee niet noodzakelijk overeenkomen.  

HET ORGANIGRAM 

- Welke posities bestaan er in de organisatie? 
- Hoe zijn deze posities tot eenheden gegroepeerd? 
- Hoe verloopt de stroom van formeel gezag tussen eenheden?  
- Brengt direct toezicht in kaart 

HET SOCIOGRAM 

- Hoe verloopt de informele communicatie 
binnen een organisatie? 

- Wie praat met wie binnen een organisatie? 
- Brengt onderlinge aanpassing in kaart 
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11.3 LEERDOELEN 

Na het studeren van deze les: 

- Ken je de betekenis en het belang van strategie voor organisaties. 
- Heb je inzicht in de diverse perspectieven op strategie (Product mission matrix, MBO, Bounded 

rationality, Economic, Resource-based, Emergent process, Cognitive, 
Revolutie). 

- Ken je de basisbeginselen van de theory van Mintzberg omtrent organisatiestructuur 
(coördinatiemechanismen, ontwerpparameters, superstructuren). 
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HOOFDSTUK 12: ORGANISATIE CULTUUR EN KLIMAAT 
 
Wanneer je voor het eerste een aantal dagen deel uitmaakt van een organisatie, in het kader 
van bijvoorbeeld een studentenjob of een stage, let er dan eens op... 
 

- ... hoe de ontvangstruimte eruit ziet? 
- ... hoe de werkvloer ingedeeld is? 
- ... hoe mensen de telefoon opnemen wanneer klanten bellen? 
- ... welke boodschappen worden er gecommuniceerd? 
- ... welke boodschappen worden er gecommuniceerd? 
- ... welke informele gesprekken worden er gevoerd? 

10.1 ORGANISATIONAL CULTURE DEFINED 

“Gedeelde opvattingen, waarden, attitudes en overtuigingen die gecreëerd en gecommuniceerd worden 
binnen een organisatie” 

Schein maakt hierbij het onderscheid tussen verschillende niveaus of lagen: 

- “Espoused values”: waarden die onderschreven worden; de waarden waarvoor de organisatie bekend 
wil staan; worden ook vaak expliciet in mission statements, visieteksten, brochures,... 
à Bv. Starbucks:’ Een verantwoordelijk bedrijf zijn’ , Fortis: ‘De bank voor een wereld in verandering’ 

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

- “Basic hidden assumptions”: zijn vaak ‘onzichtbaar’ geworden voor de leden van een organisatie 
omdat ze een gewoonte zijn geworden.  
à Voorbeelden: 

o Gewoonte om al dan niet op tijd te komen voor meetings 
o Gewoonte om mekaar een hand te geven 
o Gewoonte om nooit tegen de mening van de CEO in te gaan 
o ... 

10.2 CULTUUR MODELLEN 

1. GOFFEE & JONES: SOCIABILITEIT VS. SOLIDARITEIT 

Cultuur kan gerepresenteerd worden door twee dimensies: 
 

1. Sociabiliteit: de mate waarin een klemtoon wordt gelegd op sociale relaties (vriendelijkheid) 
2. Solidariteit: de mate waarin een klemtoon wordt gelegd op taakprestaties 

 
Dit leidt tot 4 culturen: 
 

1.  Networked Organization (genetwerkte organisatie): 
o Hoge sociabiliteit, lage solidariteit 
o Klemtoon ligt op het ontwikkelen van goede sociale relaties; taakprestatie minder centraal 

2. Mercenary Organization (huurlingenorganisatie): 
o Lage sociabiliteit, hoge solidariteit 
o Klemtoon ligt op prestatie en productiviteit; sociale relaties zijn minder van belang 

3. Fragmented Organization (gefragmenteerde organisatie): 
o Lage sociabiliteit, lage solidariteit 
o Vanuit de organisatie is weinig aandacht voor zowel sociale relaties als prestaties 

4. Communal Organization: 
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o Hoge sociabiliteit, hoge solidariteit 
o Klemtoon op prestaties én sociale relaties; niet altijd evident omdat beiden niet altijd 

makkelijk te verzoenen zijn (sterk leiderschap nodig) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. COMPETING VALUES MODEL (CAMERON & QUINN) 

Twee dimensies: Flexibiliteit (vs. controle) en Oriëntatie (intern vs. extern) 

Vier culturen: 

1. Rationele aanpak: 
o Flexibiliteit laag (dus veel controle); externe focus 
o De klemtoon ligt op productiviteit en het bereiken van organisationele doelen 

2. Open Systeem aanpak: 
o Flexibiliteit hoog; externe focus 
o De organisatie wil zich continu kunnen aanpassen aan een veranderende omgeving 

3. Interne Processen aanpak: 
o Flexibiliteit laag (dus veel controle); interne focus 
o Organisatie besteedt veel aandacht aan formalisatie; alle ‘resources’ worden optimaal ingezet 

4. Human Relations aanpak: 
o Flexibiliteit hoog; focus intern 
o Klemtoon ligt op welzijn, groei en betrokkenheid van mensen binnen de organisatie 

10.3 HOE CULTUUR ONTWIKKELEN (à VERANDEREN)? 

LEIDERSCHAP 

“What leaders say, and equally important, do, communicates what the organization values” 

à Niet enkel wat CEO’s zeggen, maar ook wat ze doen bv. aanmoedigen om met de fiets naar het werk te 
komen, maar zelf met een dikke Mercedes naar het werk komen 

Letter to stakeholders = jaarlijkse brief die de top van een organisatie schrijft aan klanten; bevatten de 
waarden van de CEO bv. innovatie  
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SELECTIE 

What sorts of people are recruited and selected? Bv. Twegos-test 

SOCIALISATIE 

What employees are told about the organization and ist expectations of them will affect what they understand 
to be the organizations’ values. 

Gradueel ontwikkelen van bepaalde normen en waarden bij het personeel bv. in het leger eerst ontdoen van 
alle waarden, om dan geleidelijk aan de ‘juiste’ waarden aan te brengen. 

10.4 GLOBALISATIE EN CULTUUR 
 

Organisatieculturen zijn steeds ingebed binnen nationale culturen; deze kunnen mekaar versterken of voor een 
deel tegenwerken. 

Het werk van Geert Hofstede over nationale cultuurdimensies was baanbrekend en nog steeds belangrijk: 

- Individualisme – Collectivisme 
o De mate waarin mensen identiteit ontlenen aan individuele eigenschappen en 

verwezenlijkingen vs. aan het collectief waartoe ze behoren. 
o Bv. Oosterse culture hoog op collectivisme; West-Europese landen en VS hoog op 

individualisme 
- Power Distance (hoog versus laag) 

o De mate waarin mensen respect hebben voor en afstand houden van autoriteitsfiguren 
- Uncertainty Avoidance (Vermijden van onzekerheid: hoog versus laag) 

o Culturen die hoog scoren vinden het belangrijk om zorgvuldig vooruit te plannen en zoveel 
mogelijk ambiguïteit en onzekerheid te vermijden (vb. Japan) 

- Masculinity – Femininity 
o Ligt de klemtoon op zaken als ‘achievement, winning, recognition’ (masculinity) of eerder op 

‘interpersonal relations and support’ (femininity)? 

Voorbeeld: Correlation between feminity and representation of women on boards of companies and in 
government 

10.5 CULTUUR VS. KLIMAAT 

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

- Safety climate 
o De mate waarin werknemers en leidinggevenden belang hechten aan veiligheid 

o Onderzoek toont aan dat leidinggevenden hier een belangrijk rolmodel zijn 
- Service climate 

o Een gedeelde oriëntatie binnen de organisatie op klantenservice en-tevredenheid 
- Justice climate 

o Wanneer werknemers hun organisatie ervaren als fair en rechtvaardig, zullen zij 
betrokkenheid en engagement vertonen 
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Voorbeeld: Kerncentrale Tjernobiel: heel lang low safety climate onder het personeel 

10.6 LEERDOELEN 

Na het studeren van deze les: 

- Begrijp je de definitie van een organisatiecultuur. 
- Ken je de verschillende cultuurmodellen en hun onderliggende dimensies. 
- Heb je inzicht in hoe cultuur tot stand kan komen en ontwikkelen. 
- Begrijp je het verschil tussen cultuur en klimaat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Inleiding bedrijfspsychologie | Elysia Debbaut 
 

2021-2022 
 

103 

VERDIEPING: ‘CULTURE’ (HARTNELL, 2019) 

 
A Meta-Analytic Test of Organizational Culture’s Association with Elements of an Organization’s System and Its 
Relative Predictive Validity on Organizational Outcomes (Hartnell, 2019) 

1. INTRODUCTIE 

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

- Strategie 
- Structuur  
- Leiderschap 
- HR-praktijken 

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

- Werknemersattitudes en -gedragingen 
- Innovatie 
- Kwaliteit en efficiëntie 
- Klantenrelaties 
- Financiële resultaten 

2. STUDEERVRAGEN 
 
Na het studeren van dit artikel: 

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

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

- Ken en begrijp je de praktische implicaties van dit onderzoek naar de interrelaties tussen 
organisatiesystemen en hun associaties met organisatie-uitkomsten. 
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GASTCOLLEGE IV: THE SCIENCE BEHIND CULTURE CHANGE – THE FORGE 

1. THE FORGE 

= Spin-off van de Universiteit Gent; Bedrijfje dat is voortgevloeid uit een succesvol onderzoek waarmee de 
onderzoeker nu geld kan verdienen (gecommercialiseerd) 

Drie fundamenten: 

1. Business 
2. Behavioural Science à ! let op: grote kloof tussen wetenschappelijke theoriën en 

onderzoeksresultaten én de praktijk in een organisatie 
3. Comedy 

à Gedragswetenschappen op de praktijk gefocust op een leuke manier gebracht 

2. MENSELIJK GEDRAG 

Twee patronen van menselijk gedrag: 

1. Cognitive lazy: mensen zijn cognitief lui, mensen denken niet graag diep na en kiezen voor de 
gemakkelijkste weg 

2. Bias: mensen doen niet wat ze zeggen en zeggen niet wat ze doen à “We all love talking about what 
we should do” 

3. DE TOEGEVOEGDE WAARDE VAN WETENSCHAP 

Voorbeeld: Web Of Science à 40+ jaar aan wetenschappelijk onderzoek 

Drie uitdagingen en drie antwoorden die volgens de wetenschap een grote impact hebben op cultuur à 3 
ingrediënten van cultuur 

3.1 CHALLENGE 1: WHAT HAS THE BIGGEST IMPACT ON CULTURE? 

A. Vision: duidelijke gemeenschappelijke visie/doel 
à MAAR sendersbias: managers overschatten vaak dat de boodschap helder is voor de werknemers 
 

B. Process: het instaleren van een proces om tot de gewenste cultuur te komen (bv. innovatie: vanaf de 
werknemers adhv vragenlijsten en managers gaan selecteren = bottom-up) 
à Verwaterd snel, geen garantie voor cultuur of gedragsverandering (kan wel versterken wat er al is) 
 

C. Bonus: een bonus geven aan de werknemers die het goede voorbeeld stellen (bv. werknemers die een 
innovatief idee hebben aangebracht krijgen een bonus, zodat anderen zien wat ze moeten doen) 
à Een financiële bonus heeft een averechts effect 

3.2 CHALLENGE 2: WHAT CONTRIBUTES MOST TOT TEAM OUTCOMES? 

A. Diversity: heel veel verschillende soorten menten met verschillende perspectieven bij elkaar zetten in 
een team, want zij gaan elkaar versterken 
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B. Personality: focussen op de Big Five-persoonlijkheden om teams meer tot hun recht te laten komen 
bv. vooral mensen met het kenmerk openheid samenzetten om meer creatieve output te bekomen 
 

C. Individual: mensen veel meer alleen laten werken want mensen die alleen werken bedenken beter 
en meer ideën dan mensen die in groep werken, dus meer inzetten op individueel werk 
à Het is beter om mensen eerst te briefen en dan individueel te laten voorbereiden voor bv. een 
groepsbrainstorm 
 

Sociale roulette: Bij elk groepswerk, in elk team vindt er een sociale roulette plaats. Als individu hoop je dat je 
belletje op een groen vakje terechtkomt, wat staat voor sociale erkenning/goedkeuring. Waar wij allemaal 
bang voor zijn is dat ons balletje op een rood vakje zou belanden wat staat voor sociale afkeuring. Dit proberen 
we te allen tijde te vermijden. Het balletje staat voor je eigen perspectief, bedenking, idee, … Je gooit het pas in 
de roulette als het veilig genoeg is. 

Checklist for the right team culture: 

- Vision: Align on a clear goal 
- Safety: Share your expertise & take other views seriously 

o Psychologische veiligheid: Voelen mensen zich veilig om hun ideeën of perspectieven te delen 
zonder er persoonlijk voor afgerekend te worden? 

o Hoe groter en diverser het team, hoe moeilijker om in te schatten of je sociale erkenning of 
afkeuring zult krijgen. 

- Support: Help each other & come up with alternatives 
o Iniatief: In welke mate wordt er iniatief gestimuleerd en indersteund om nieuwe dingen uit te 

proberen? 
o Solidariteit: Helpen mensen elkaar om tot het beste werk te komen? 

- Quality: Improve each other’s work & suggenstions 
o Bv. Het geven van  opbouwende kritiek 

- Frequency 

Constructive Controvery: het kunnen hebben van een stevige discussie in een team, maar wel in een veilige 
omgeving en achteraf elkaar de hand nog kunnen schudden 

Cultuurprofiel: Big five culture 

1. Het meten van de 5 factoren adhv een online survey die bij alle medewerkes wordt afgenomen. De 
resultaten worden geanalyseerd en er wordt onderbouwd advies gegeven. 
Voorbeeld cultuurprofiel – zie slide 28 :  

o De weg die je af te leggen hebt tot de ideale cultuur: 
Iniatief à Visie à Vertrouwen à Kwaliteitscultuur 

o “Iniatief zit in de juiste richting, maar zet in op visie, vertrouwen, kwaliteitsrichtlijnen en 
interactie.” 
 

2. Dan gaan we dieper graven in de subschalen… 
o Visie details: Hoe zwaar/licht zal de weg naar een sterke visie zijn… 

§ Helderheid 
§ Relevantie 
§ Haalbaarheid 
§ Gedragenheid 
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o Voorbeeld – zie slide 32: “Er heerst een gevoel van relevantie, maar meer nood aan 
helederheid, haalbaarheid en betrokkenheid bij de visie.” 
 

3. En dan gaan we ook kijken naar verschillen tussen niveaus en teams. 
à Zie slides 34 tem 37 
 

4. Wij zullen de resultaten en het advies allemaal verzamelen in een mooi RAPPORT 

3.3 CHALLENGE 3: WHAT KIND OF LEADERS DO WE NEED? 

A. Implementors: leidinggevende die het waar maakt, die ervoor zorgt dat alles wordt uitgevoerd 
 

B. Charismatic: leidinggevende die het goed kan vertellen, die charisma uitstralen 
à Charismatische leiders hebben meer impact (eig A en B samen) 
 

C. No leaders: zelfsturende teams 

Side note: Er is geen truc waardoor je een goede leider wordt. We kijken beter vanuit het perspectief van 
werknemers. à Wat zoekt een werknemer in een leidinggevende?  

- Weet hij/zij waarover hij/zij spreekt? 
- Kan ik hem/haar vertrouwen? 
- Geeft hij/zij om mij? 

Checklist voor een goed leidinggevende: 

- Be honest & let others shine 
- Show vulnerability & start from trust 
- Acknowledgement & fight 
- Your own style = GOOD LEADER 

4. THE CHANGE CHALLENGE 

Cultuurverandering is heel moeilijk, er is geen magische oplossing. 

4.1 THE UPDATE 

Cultuurverandering = top-downproces 
à De top van een organisatie schrijft nieuwe waarden uit en maakt dit bekend op een groot event aan de 
werknemers en publiek. 

MAAR ruis à Communicatiemodel uit 1949: 
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Slow Thinking: Conscious, Ratio 

- Vraagt inspanning en moeite 
- Vraagt bewuste werking (conscious) en ratio 
- Bv. 17 x 24? à Cognitieve luiheid  

Fast thinking: Associative, Affective, Automatic 

- Is associatief bv. spreker is van Antwerpen à onmiddellijk negatieve associatie = intuitief, 
automatisch proces 

- Associaties zijn emotioneel geladen: positief of negatief = affect 
- Bepaalt wat we zeggen en hoe we ons gedragen bv. Eten van dinosauruskoeken 

4.2 AFFECTIVE CONTAGION – BIAS 

Als de reciever een vooroordeel heeft over de zender, maakt het niet uit welke boodschap de zender brengt = 
bias 

Bv. Bedrijven stellen vaak een innovatieambassadeur aan, MAAR deze term kan een negatief affect opleveren. 
Hierdoor verliest hetgeen wat de persoon zegt zijn impact à mensen hebben niet graag vernieuwing en 
verandering 

Oplossing: 

- Mensen zelf laten nadenken 
- Anders verpakken = de manier waarop je iets verteld à verpakking van wat je verteld kan tot 3x meer 

impact hebben dan de inhoud van wat je verteld bv. goeie muziektekst (inhoud) zonder goeie melodie 
(verpakking) verkoopt niet 

4.3 HOW CAN YOU GET THERE? 

EXPLICITE ROUTE (TOP DOWN) 

1. Aware: we willen dat de mensen bewust worden van de gewenste cultuur vd organisatie 
2. Reflect: we willen dat de mensen nadenken over de gewenste cultuur 
3. Contribute: we willen dat de mensen bijdragen aan de gewenste cultuur 
4. Act: we willen dat de mensen een bepaald gedrag gaan stellen en een aantal stappen niemen om tot 

die cultuurverandering te komen 

Bv. CEO maakt het bekend op een event, er worden posters opgehangen, … 

IMPLICIETE ROUTE (TRICKLE AROUND) 

= Route van de fast thinking 

- Undercover change agents, change by example & action 
o Undercover change agents (ó innovatieambassadeurs): mensen die opzoek gaan naar de 

informele leiders, de influencers van een organisatie 
o Role model 
o Attentiveness: subtiel bekrachtien van gewenst gedrag         vs. Sender bias 
o Storytelling: manier van feedback geven versterken 

- Constructive controversy 
- Nudging 
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4.4 WHAT DOES VISION ACTUALLY DO? 

Visie bepaalt … 

- Sociale identiteit = gemeenschappelijkheid à Wat we zijn 
o Gemeenschappelijke crisis, vijand, ervaring, … bv. “Wij zitten in hetzelfde schuitje, we moeten 

dit samen doen, …” 
o Ingroup vs. outgroup: soms is het moeilijk om te benoemen wat we wel zijn à benadrukken 

wat we zeker niet zijn 
- Doel à Wat we willen 
- Gedrag à Wat we doen 

Visie bepaalt ook ons communicatieraamwerk. 

5. BUILDING, IDENTIFY & COMMUNITY 

5.1 HOW CAN YOU BE MORE OF A ROLE MODEL? 

Manual van de CIA om bedrijven te blokkeren: wat je kan doen om ervoor te zorgen dat een bedrijf niet meer 
goed kan functioneren. 

à Geeft een handleiding weer van wat je wel moet doen als je het omdraait: 

- Install accountability: plan momenten in waarin werknemers moeten uitleggen wat ze gedaan hebben 
en waarom, verantwoording afleggen à versterkt hun werk 

- Operate with small teams 
- Make it concrete 
- Keep relevance in mind: stel niet altijd alles in vraag 
- Respect decisions taken 
- Stimulate novelty & risk: geef het goede voorbeeld, zoek zelf vernieuwing en risico’s op 

 
Concreet: 
 

- Wat is het gedrag wat we willen bekomen? Hoe kunnen we dit zelf voordoen? 
- Niet mailen, maar doen! 

5.2 HOW CAN YOU BE MORE ATTENTIVE? 

à Aandacht hebben voor het juiste gedrag en hier iets mee doen, ook aandacht hebben voor gedrag dat niet 
door de beugel kan 

Concreet: 

- Luisteren 
- Feedback vragen 
- Mensen aanspreken op hun expertise 
- Zelf hulp vragen à meer betrokkenheid van werknemers 
- Begeleiden obv identiteteit vs. gedrag 

o Gewenst gedrag = identiteit (jij bent …) 
Bv. Jij bent een echte probleemoplosser 

o Onggewenst gedrag = gedrag (jij doet)  
Bv. Jij bent slim, maar doet nu dom 
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5.3 STORYTELLING 

Bv. Charismatechnieken 

Concreet: 

- Ga uit van een gemeenschappelijke identiteit en doel 
- Maak van visie een mantra (aantrekkelijk) 
- Herhaal waarden 
- Zet contrasten: zeg wat je niet wilt 
- Alternatieven voorstellen in de gewenste richting 
- Gebruik simpele ‘regels van 3’ (eenvoudig) 
- Laat zien wat de meerderheid doet of belicht voorbeelden van gewenst gedrag (sociaal) 
- Kom terug naar waarden op momenten van de waarheid (tijdig) 

5.4 FRAMING 

Ga uit van een gemeenschappelijke identiteit en doel. Maak van visie een mantra (aantrekkelijk): 

1. Focus op gemeenschappelijk doel 
à “We willen allemaal...” 

2. Herhaal waarden (identiteit) 
à “Maar voor ons is het belangrijk dat we…” 

3. Zeg wat je niet wilt 
à "Wat we zeker niet gaan doen is..." 

4. Verankering: 
o A. We kunnen... (duur) 
o B. Of we kunnen... (goedkoop) 
o maar wat als we C. (gewenste richting) zouden doen? 

6. JUST REMEMBER… 

- Focus op visie en gemeenschappelijke doelen 
- Werken met briefings (feed forward) 
- Individuele voorbereiding stimuleren 
- Kwetsbaarheid tonen (Veiligheid creëren) 
- Streef naar constructieve controverse 
- Gebruik verhalen en kader je bericht 
- Experimenteer met Charisma-technieken 
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GASTCOLLEGE V: STRATEGIE & DATA – DELOITTE 

1. INTRODUCTION  

DELOITTE PEOPLE ANALYTICS 

Deloitte: consulting and evidence-based management 

HUMAN CAPITOL – WHAT DO WE OFFER TO OUR CLIENTS? 

People analytics: 

1. Organisation Transformation 
2. HR Transformation 
3. Workforce Transformation 

PEOPLE ANALYTICS – WHAT KEEPS OUR CLIENTS AWAKE AT NIGHT? 

 

PEOPLE ANALYTICS – WHAT ROLES DO WE HAVE WITHIN THE TEAM? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Translator: vaak een psycholoog, kunnen ook kinisch psychologen zijn 
à Nodig, want het is niet omdat organisaties dezelfde strategiën hebben, dat ze ook dezelfde doelen hebben. 
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2. PEOPLE ANALYTICS: FROM STRATEGY TO DATA 
 
“Top-down strategic transformation is often made necessary by market and technology factors outside the 
company, but here people analytics is a critical factor for execution.” 

 

2.1 HR’S PARAGDIM SHIFT 
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2.2 THINK LIKE A MARKETEER 

 

2.3 METHODOLOGY 
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2.4 EXAMPLE 

 

 

 

 

 

 

 

` 

 

 

 

 

3. PEOPLE ANALYTICS: LOIFE ISN’T ALWAYS A CAMP 

- Lack of vision/business case 
- Lack of buy-in 
- Ad-hoc iniatives with low impact 
- Unclear where to start 
- Lack of skills & colpetencies 
- Challenge with the data 
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HOOFDSTUK 13: VEILIGHEID, STRESS EN GEZONDHEID 

Burn-out boom = een explosie van het aantal gevallen van burn-out en onwelzijn op het werk 

Rol van bedrijfspsychologie: 

- Dfiniëring van het concept 
- Ontwikkeling van meetinstrumenten 
- Prevalenties (ngl sectoren) 
- Oorzaken (Persoon + Omgeving) 
- Re-integratie op de werkvloer 
- … 

Verklaring voor bunr-out boom: 

- Sneller fysieke problemen door het ontbreken van een ergonomische werkomgeving bv. tijdens 
lockdown thuis werken à slechte bureastoel, slechte bureau, … 

- Maatschappelijke evolutie zorgt voor meer stress en onwelzijn 

Belangrijk om kritisch te zijn, want iedereen kent het en wordt er mee geconfronteerd in de omgeving en er is 
veel onzin te vinden op het internet rond stress en burn-outs! 
à Evidence-Based werken 

Naast stress ook andere problematieken: 

- Imposterfenomeen (oplichterssyndroom): mensen voelen zich als een bedrieger, hebben het gevoel 
dat ze niet thuishoren in hun werk of studie, hebben het gevoel at ze het niet verdienen, niet goed 
genoeg zijn, niet slim genoeg zijn, … 

- Niet enkel mentale gezondheid, maar ook fysieke gezondheid is belangrijk (bv. werkongevallen, 
ergonomische werkomgeving, …) 

- Mensen moeten steeds langer werken, maar wat met zware beroepen? Wat zijn zware beroepen? Bij 
fysiek zware beroepen is dit gemakkelijk vast te stellen, maar wat met mentaal zware beroepen? 

13.1 POSITIVE EMOTIONS AT WORK 

Interesse vanuit bedrijfspsychologie vanuit 2 redenen: 

1. The “Business case” for positive emotions 

à We kunnen aantonen dat een bepaald fenomeen leidt tot een betere uitkomst, namelijk dat er 
effectief een correlatie bestaat tussen het welzijn van mensen en hoe ze presteren.  

2. Corporate Social Responsibility 

à Bedrijven hebben een sociale plicht om werkplek te bieden waar de werknemer gelukkig kan zijn, 
moet sociale behoeften vervullen.  

Meerwaarde van (Bedrijfs)Psychologen bij programma’s rond wellbeing/safety: 

- Veelheid aan psychologische modellen/theorieën die zorgen voor een beter begrip (zie verder) 
- Inzichten uit psychologie geven ook aanleiding tot doeltreffende interventies bv. nudging (“Using 

psychological techniques to influence people’s behavior”) 
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- Voorbeelden:  
o Mannen sturen door vlieg in urinoir te plaatsen 
o Spiegels in bedrijf met “Who is responsible for safety?” leidde tot daling van werkongevallen 

13.2 GEZONDHEID EN VEILOGHEID OP HET WERK 

Wat beschermt mensen tegen ongevallen en ziektes op/door het werk? 

- ‘Safety climate’: percepties die werknemers hebben omtrent beleid en procedures met betrekking 
tot. veiligheid. Wordt veiligheid door management op de agenda gezet? 

- Goed teamwork: voorspeller van minder ongevallen en fouten 
- Individuele verschilvariabelen: depressie, angst en negatief affect gaan gepaard met lager gebruik van 

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

- Werknemers in tijdelijk werk lopen groter risico op gezondheidsproblemen 

13.2 STRESS OP HET WERK – WAT IS STRESS? 

“Burn-outcijfers vlijeven onrustwekkend stijgen: te veel stress en te weinig vertrouwen bij werknemers” 

CANNON (1929): FIGHT OR FLIGHT REACTION 

- Ontwikkeld vanuit fysiologie bij dieren 
- Reactie op onverwacht event dat potentieel zeer ingrijpende gevolgen kan hebben; ook in 

werkcontext! 
- Geheel van fysiologische reacties 
- Tijd nodig om terug te keren naar ‘baseline’ à problematisch indien chronisch  

HANS SELYE (1956): ‘DISTRESS’ VERSUS ‘EUSTRESS’ 

- Canadees endocrinoloog 
- Onderscheid tussen ‘distress’ en ‘eustress’ 

o Distress =  schadelijke effecten van job demands 
o Eustress = spanning ten gevolge van uitdagende job demands à niet schadelijk op lange 

termijn; gezonde spanning bv. voor een presentatie 
- Ontwierp het ‘General Adaptation System’ (GAS) om te beschrijven hoe stressoren een impact kunnen 

hebben op gezondheid; 3 fasen: 
1. Alarm: als reactie op een event; stress hormonen 
2. Weerstand: hoe men omgaat met stress en dit op aanvaardbare niveau’s houdt 
3. Uitputting: wanneer de hulpbronnen opgebruikt zijn 
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KAHN & BYOSERIE (1992): GEÏNTEGREERD MODEL 

 

Stressoren in de werkcontext: 

- Fysieke stressoren: 
o Te warm/koud 
o Lawaai; Vooral (gepercipieerde) controle over geluid 

- Rol stressoren 
o Rol conflict (bv. kwaliteit vs. kwantiteit) 
o Rol ambiguiteit (Was is ‘kwaliteit’?) 

- Werkbelasting/Role overload 
- Werktempo; vooral gebrek aan controle 
- Werkschema bv. ploegenstelsel (slechte slaapkwaliteit + sociaal leven) 
- ‘Time rigidity’ (bv. kloksysteem); Let op: ook ‘time flexibility’ heeft een keerzijde à heel handig, maar 

sommige mensen kunnen zelf geen tijdslimiet stellen; hebben het moeilijk om dit af te bakenen en 
gaan te veel werken 

- Interpersoonlijk conflict bv. Kelners of winkelbedienden moeten altijd vrolijk en vriendelijk zijn, dit kan 
soms in conflict zijn met hoe ze zich echt voelen 

- Emotionele arbeid 
- Work-family conflict: verplichtingen vanuit werk en family interfereren 

Moderatoren – Omgeving: 

- Teamwork kan de impact van stressoren bufferen 
- Sociale steun (zowel in thuisomgeving als op het werk) 
- Belang van ‘recovery activities) (zie verdieping) 

Moderatoren – Personen: 

- “People differ considerbly in how they respond to stress at work” 
- Locus of control: internal vs. external; sterke interne LOC negatief gerelateerd aan stress 
- ‘Hardiness’: compound construct bestaande uit verschillende elementen; vooral bestudeerd bij militair 

personeel  
- Typa A persoonlijkheid:  

o Ambitie 
o Ongeduld 
o Irritatie 
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à Constant struggle to achieve more in even less time 
à Cannot help getting angry with others who fail to enable them to achieve their almost 
impossible aspirations 
à ‘Coronary prone personality’ 

Studie: ‘Work-family conflict and its relations to well-being: the role of personality as a moderating factor’ 

- Burn-out is het hoogst bij mensen die thuis problemen hebben  
- Mensen met een lage emotionele stabiliteit hebben ook meer kans op een bu-out 

Uitkomsten van werkstress: 

- Fysiologisch: 
o Chronische activatie van het sympathisch ZS 
o Aanwezigheid van stress hornomen leidt tot aandoeningen/ziektes: 

§ Aantasting bloedvaten 
§ Verstopping bloedvaten 
§ Hoge bloeddruk          Stress can and does kill directly! 
§ Problemen met vertering 
§ Mal functionerende immuniteit 

 
- Gedragsmatig: 

o Informatieverwerking gaat er (sterk) op achteruit: geheugen, reactietijd, accuraatheid, … 
o Stress leidt tot fouten (bv. ook bij dokters, verplegers, …) 
o Stress kan leiden tot ongezonde gewoontes/copingstijl (voeding, alcohol, …) 

 
- Psychologisch: in werkcontext ‘Burn-out’; 3 dimensies (Maslach et al.): 

o Emotionele uitputting: mensen zijn uitgeput, uitgedoofd en vermoeid 
o Verminderede persoonlijke bekwaamheid: mensen hebben het gevoel niet de juiste kwaliteiten 

te hebben om hun job uit te voeren 
o Depersonalisatie: bv. verpleegkundigen die hun patiënten objectiveren: zien hun patiënten als 

cases, objecten, nummers, … 

13.3 PROMINENTE THEORIEËN EN MODELLEN VA STRESS 

Demand-Control Model (karasek): 

Twee niveaus: 

1. Job demands (Eisen) 
2. Decision latitude (bevestigingsvrijheid) 
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Update: Demand-Control-Support Model (Karasek): 

 

à “Buffer hypothese” = voldoende sociale steun kan stesserende factoren bufferen 

Person Environment (PE) Fit Model (French et al.): 

- Afstemming tussen vaardigheden en capaciteiten enerzijds, en job vereisten en type werkomgeving 
anderzijds 

- Zowel person-job fit als person-organization fit 
o Person-job bv. iemand die eerder angstig is, onzeker is, niet goed om kan met onzekerheid à 

leidinggevende positie? 
o Person-organization bv.  ‘cultuur fit’ op grond van waarden (‘values’) 

 
And many others … 
 
Bv. Job Demands-Resources Model (Bakker et al.)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13.4 HET REDUCEREN EN MANAGEN VAN STRESS 

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

- Effectief wegnemen – Voorbeelden: 
o Hertekenen van taakinhoud 

o Aanpassen van werkplanning of –ritme 

o Aanpassingen in fysieke werkomgeving 
o  ... 
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- Veranderen van de ‘appraisals’ van stressoren via ‘cognitive restructuring 

2. Secundaire interventies: focused on people’s responses to stress 

- Relaxatie oefening, stress management training, ... 
- Mindfulness interventies 

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

- Voorbeeld: “Employee Assistance Programs” 
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VERDIEPING: ‘RECOVERY EXPERIENCES, SLEEP, AND AFFECT’ (SONNETAG, 2008) 

‘“Did you have a nice evening?” A day-level study on recovery experiences, sleep and affect’ (Sonnetag, 2008) 

à Wat doen mensen in de avond als ze thuiskomen en hoe voelen ze zich als ze opstaan? 

1. INLEIDING 

Affective states: Hoe we ons voelen 

- Positive affect: actief, energetisch, opgewekt (arousal hoog, en positief) 
- Negative affect: gespannen, gestresseerd, boos (arousal hoog, en negatief) 
- Serenety: rustig, ontspannen, comfortabel (arousal laag, maar positief) 
- Fatigue: vermoeid, uitgeput (arousal laag, en negatief) 

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

- Psychological detachment: onthechting van het werk 
o Het gevoel om weg te zijn van de werk situatie; afstand nemen (mentaal) 
o H1: ‘Psychological detachment’ is negatief gerelateerd aan negatief affect en ‘fatigue’ de 

volgende morgen 
- Relaxatie: verminderde activatie van het sympathisch zenuwstelsel (letterlijk: ontspanning) 

o Uit zich in: lagere hartslag en kleinere spierspanning 
o Via relaxatie-oefeningen, maar bvb ook door het luisteren naar rustige muziek 
o H2: ‘Relaxation is positief gerelateerd aan positief affect en ‘serenity’ de volgende morgen 

- Mastery experiences: off-job experiences that provide opportunities for learning/success 
o Via sport, het leren van een nieuwe hobby, vrijwilligerswerk,... 
o Dagen de persoon uit / “without overtaxing his or her capabilities” 
o H3: Mastery experiences zijn positief gerelateerd aan positief affect en ‘serenity’ de volgende 

morgen 
- Slaap kwaliteit 

o Een nacht slecht slapen is op zich al een ‘negative event’ die negatief affect kan oproepen 
o Slechte nachtrust verhindert het herstel van ‘hulpbronnen’ (Muraven & Baumeister, 2000) 
o Slechte nachtrust leidt tot negatieve verwachtingen in de morgen (appraisals) en deze 

anticipatie (“ik ga mij niet kunnen concentreren”) leidt tot negatief affect (en minder positief 
affect). 

o H4: slaapkwaliteit is positief gerelateerd aan positief affect en ‘serenity’ 
o H5: slaapkwaliteit is negatief gerelateerd aan negatief affect en ‘fatigue’ 
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2. METHODE 

Participanten/design 

- Finale steekproef: N = 166 werknemers uit publieke dienstverlening 
- Metingen tijdens 5 opeenvolgende werkdagen 

 

 

Voorbeeld meetinstrument: Recovery experiences 

 

Analyses 

- Zowel between-person als within-person variabiliteit 
- In deze studie: focus op within-person 
- Percentage van de variabiliteit die zich op niveau van ‘within-person’ bevindt: 

o Positive affect: 46,7% 
o Negative affect: 84,3% 
o Serenity: 51,4% 
o Fatigue: 57,9% 

 

 

 

 

 



Inleiding bedrijfspsychologie | Elysia Debbaut 
 

2021-2022 
 

122 

Resultaten: bv. multilevel resultaten voor Positief Affect 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Effecten fluctuaties = belangrijk 
Analyses zijn niet zo belangrijk à niet vanbuiten leren 

3. DISCUSSIE 
 
Research contributions: 
 

- Empirisch bewijs voor de stelling dat ‘recovery experiences’ ertoe doen; d.w.z. ze hebben een effect 
de volgende morgen 

- Niet alle ‘recovery experiences’ zijn gelijk; differentiële effecten 
 
Beperkingen: 
 

- Enkel subjectieve metingen van ervaringen en slaapkwaliteit 
- Meting van slaapkwaliteit op zelfde moment als (subjectieve) meting van affect in de morgen (à 

confounded?) 
- Generaliseerbaarheid naar andere beroepsgroepen? 
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4. LEERDOELEN 
 
Na het studeren van deze les: 
 

- Heb je inzicht in de factoren die mensen beschermen tegen ziekte en/of ongevallen op het werk. 
- Heb je kennis van verschillende stress-modellen 
- Heb je inzicht in de verschillende types van interventies voor het omgaan met werkstress. 
- Ken je de betekenis en rol van verschillende types van ‘recovery experiences’. 
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GASTCOLLEGE VI: MEER WELZIJN OP HET WERK - AG HEALTH 

1. WIE IS AG HEALTH PARTNER? 

- Dochterbedrijf AG à staat volledig los van AG, heeft niets te maken met verzekeringen 
- Pioneering Wellbeing as a Service: Totaaloplossing voor werknemerswelzijn 

2. SETTING THE SCENE 

HOE IS HET GESTELD MET DE WERKENDE BEVOLKING? 

 

ARBEIDSONGESCHIKTHEID 

à Half miljoen mensen zijn langdurig afwezig op het werk (langer dan een jaar) 

Top oorzaken? 

- Stress gerelatuurd of musco-skeletaal? MUSCO-SKELETAAL (32%) 
o Bij vrouwen nog erger tussen de leeftijd van 30 en 40 jaar 

- Psychologische condities (28%)  
- Kankers (7,5%) 

Enkele vaststellingen: 

- 24% kan dat u in de komende 3 jaar langer dan 1 maand arbeidsongeschiokt zal zijn als gevolg van 
stress 

- 41% kans dat één van uw collega’s in de komende 3 jaar langer dan 1 maand arbeidsongeschikt zal zijn 
als gevolg van stress 

- 19% voelt zich niet goed op het werk, indien een werkgever niet als caring gepercipieerd wordt, stijgt 
dit zels naar 46% 

- Gebrek aan autonomie en toenemende eenzaamheid bepaalt geluk 

1 jaar later: effect van coronamaatregelen op de gezondheid 
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- Meer dan 1/3  van alle Belgen zegt dat hun fysieke (33%) en mentale (36%)gezondheid duidelijk 
achteruit zijn gegaan in het voorbije jaar. 

- 1/ 7 Belgen zat meer dan 8 uur per dag neer = dubbel zoveel als voor de coronacrisis à mensen 
worden niet meer verplicht om naar een vergadering te gaan of te gaan lunchen; zijn geneigd om 
constant door te werken 

- 1/5  at ongezonder en 29% at meer snoep en snacks à bijna de helft verklaarde dat ze waren 
aangekomen, 1/3 is meer dan 2 kilo aangekomen en 1/10 meer dan 5 kilo  

- Meer gevallen van rug- en spierpijn (25%), hoofdpijn (20%) en slaapproblemen 
(31%) 

 
‘We gaan veel meer moeten investeren in mensen gezond houden.’ 
 
TOENEMENDE DRUK OP HR DEPARTEMENTEN … OF UITDAGING? 

De uitdaging situeert zich op verschillende niveaus: 

- Overgewicht (>55%) 
- Chronische aandoening (>25%) 
- Te weinig beweging (<30%) 
- Financiële zorgen (> 20%) 
- Mentale aandoening (10-15%) 

HR: 

- High workload 
o Figure out what to do & what employees need 
o Scan the market for providers 
o Experiment 
o Engage the employees via communication campaigns 

- High responsibility 
o Prepare for new way of working 
o Support people managers 
o Find solutions for individual: coaching, re-integration, offer additional training, ... 

- High accountability 
o Oblige to legal responsibilities 
o Prove ROI of taken initiatives 
o Keep salary cost acceptable 
o Fast recruitment & replacement 

Dit resulteert in een hoge impact op het budget. 

PERSONEEL MANAGEMENT 

Personnel management à Human resources à People 

Evolutie: vroeger sprak men over personeelsdirecteur à gefocust op het beheer van het personeel, regeling 
vakantiedagen, payroll, ervoor zorgen dat iedereen productief is 

Probleem in HR tijdens lockdown: Wat met de iniatieven nu iedereen thuis zit? 
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3. WELZIJN 

Welzijn à veranderkd in bepaalde richting door welzijnswet; je spreekt beter over ‘Wellbeing’ 

 

WAT IS WELLBEING? 

Aanvaarde wetenschappelijke definitie: “De algemene kwaliteit van de ervaring en het functioneren 
van de werknemer op het werk." 

Heeft 3 dimensies: 

1. Fysiek (bv. ziekte, belasting) 
2. Psychologisch (bv. tevredenheid, stemming, stress) 
3. Sociaal (bv. relaties, interacties) 

Nieuw in de literatuur: 

- Persoonlijke groei en zelfrealisatie 
- Authenticiteit en persoonlijke expressiviteit 
- Zoektocht naar de zin van het leven 

Bril op welzijn: 

1. Analyse: Welke aspecten beïnvloeden het wellbeing? Wat zijn de omstandigheden rond het welzijn op 
het werk? 

o Mental health 
§ Sel-realisation 
§ Mentale resilience 

o Social health 
§ People dynamics 
§ Leadership 

o Physical health 
§ Physical activity 
§ Healthy lifestyle 

 
2. Actie: Hoe kan ik dit implementeren in mijn wellbeing beleid? 

o Awareness 
o Screening & Assesment bv. Structurele component in de organisatie moet gelijk zijn voor 

iedereen  
o Behavioral change bv. Nudging: truckjes om mensen een het bewegen te krijgen bv. liften 

blokkeren, printers verder zetten, … 
o Education & self-help 

4. AG HEALTH PARTNER? 

WELLBEING TRAJECT 

1. Audit & strategie: Analyse van de welzijnsnoden van uw medewerkes 
2. Implementaitie & adoptie: Uitrol met het oog op maximale betrokkenheid 



Inleiding bedrijfspsychologie | Elysia Debbaut 
 

2021-2022 
 

127 

We zien welzijn als een volledig servicepakket, reken op uw wellbeing manager om strategie om te zetten in 
resultaten. 

1. Analyse & strategie  

- Audit via focusgroepen en/ of My WellRi 
o My WellRi = Online welzijnsenquête intwikkeld ism The Vigor Unit 

- Strategie via Wellbeing Lab 

Bv. Risicoanalyse: Wat zijn de psychosociale riscico’s die werknemers lopen binnen de werkomgeving?; in 
bedrijven spreekt men over ‘minder veerkrachtig’ ipv ‘hoog risico op burn-out’ 

2. Activatie van medewerkers: van theorie naar praktijk 

- Gepersonaliseerde on- en offline communicatiedampagnes 
- Maandelijkse nieuwsbrieven 

Bv. Inspelen op het welzijn van werknemers: 

- Mild risico op burn-out: e-learning, groepssessies, webinars, … 
- Hoog risico op bunr-out: individuele begeleiding 

3. Een centrale welzijnsoplossing 

- Toegang tot welzijnsinhoud: online workshops, programma’s, bibliotheek, … 
- Deelname aan uitdagingen, community en zelfevaluastietests 
- Pagina voor bedrijfsinfo, contactgegevens & link naar huidige en vroegere iniatieven 

Bv. Interactief holistsich welzijnsprogramma: elk kwartaal behandelt men een specifiek aspect van welzijn met 
een maandelijkse focus op een onderwerp en een online workshop 

4. Voortdurende opvolging & bijsturing  

- Maandelijkse afstemming opgesteld door uw Wellbeing Manager 
- Eén klantendashboard (deelname, resultatenbeoordeling, tevredenheid, enz) 
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HOOFDSTUK 14: LEIDERSCHAP 

Leiderschap is een topic dat enorm populair is in de bedrijfspsychologie: er gebeurt heel veel onderzoek naar 
leiderschap. Ook heel wat bedrijfspsychologen zijn in de praktijk bezig met projecten rond leiderschap. 

Het is een heel belangrijk thema voor bedrijfspsychologen omdat leiderschap ook vaak heel sterke connecties 
heeft met andere topics bv. met de cultuur van een organisatie, training en ontwikkeling (leidinggevende 
ondersteund ontwikkelingsinterventies) enzoverder. 

- Effectief? 
- Streng? 
- Rechtvaardig? 
- Autoritair? 
- Ondersteunend? 
- Charismatisch? 
- … 

“Leadership is the most researched area of work and organizational psychology” 

14.1 LEIDERSCHAP 

“Directing the activities of a group towards a shared goal.” 

“...the process of influencing others to understand and agree about what needs to be done and how to do it, 
and the process of facilitating individual and collective efforts to accomplish shared objectives.” 

Leadership effectiveness: 

- Hoe presteert het team/de organisatie (productiviteit)? 
- Wat is de financiële prestatie van de organisatie (waarde van aandelen)? 
- Hoe is de moraal binnen het team/de organisatie? (engagement/betrokkenheid)? 
- Hoe wordt de leidinggevende gepercipieerd door ondergeschikten? 
- Voor welk soort cultuur/klimaat zorgt de leidinggevende? 
- Hoe steil is de loopbaan van de leidinggevende? 

à Mogelijke trade-offs (vb. productiviteit // attitudes) 
à Evaluatie van leiderschap is complex en multi-dimensioneel gegeven 

14.2 STROMINGEN IN LEIDERSCHAPSONDERZOEK 

1. Trek-benadering 

- Sommige mensen zijn “van nature” leiders 
- Welke trekken onderscheiden leiders van niet-leiders? 

2. Gedrag-benadering 

Welke zijn de gedragingen die effectieve en niet-effectieve leider van mekaar onderscheiden? 

3. Contigantie-benadering 
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Hoe is het leiderschap afgestemd op kenmerken van de ondergeschikten, de taakn de context of de 
organisatie? 

4. Dyadische benadering 

Focust op de aard en de kwaliteit van de relaties tussen een leidinggevende en zijn/haar ondergeschikten 

5. Theorieën over charismatisch/transformationeel leiderschap 

Kijk naar het vermogen van leidinggevenden om ondergeschikten te inspireren en te motiveren door: 

- Te zorgen voor een aantrekkelijke visie 
- Ondergeschikten intellectueel te stimuleren 
- Hen aan te moedigen en te ondersteunen 
- Hen tijd en energie te geven voor persoonlijke en professionele ontwikkeling 

14.2.1 TREKBENADERINGEN 

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

MOTIVATIE (MCCLELLAND, 1985) 

- N. Achievement, N. Affiliation, N. Power 
- Zie ook gastcollege 
- Binnen Need for Power: 

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

o Personalized power orientation: motivatie om macht te verwerven om vooral de eigen 
belangen veilig te kunnen stellen door anderen te domineren 

COMPETENTIES 

Zeer veel ‘lijstjes’ van leiderschapscompetenties te vinden. Vaak: 

- Assertiviteit 
- Besluitvaardigheid 
- Interpersoonlijke vaardigheden 
- Cognitieve vaardigheden 
- Communicatie- en presentatievaardigheden 
- … 

Zie bijvoorbeeld onderzoek van Howard en Bray (1990) Waarbij competenties gemeten tijdens assessment 
center gebruikt worden als voorspeller van ‘advancement’ tot 20 jaar later. 

Problemen: 

- Als je alle ‘lijstjes’ samen neemt, krijg je een lijst die bijna alle mogelijke competenties omvat 
- “What works for whom in what context is unclear” 

DERAILING (ONTSPORING) 

= Leiderschap proberen te begrijpen door te kijken naar gevallen en situaties waarin het fout loopt 
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Zie bijvoorbeeld onderzoek van ‘Center for Creative Leadership’. 5 kenmerken springen er uit: 

 

SAMENVATTING 

‘Lijstje’ van Yuki (2010): lijstje met fundamentele kenmerken waar goede leidigngevenden vaak aan voldoen 

 

RECENTE TOPICS 

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

Sterkte wordt zwakte omdat het te sterk aanwezig is bv. intelligentie 

 

2. ‘Bright effects of dark side traits” 

- Positieve lineaire relatie tussen narcisme en ‘leadership emergence’ 
- Curvelineaire relatie met ‘leadership effectiveness’: ‘optimaal niveau van narcisme’ 

3. Een meer dynamisch perspectief op trekken en leiderschap 

Ander soort onderzoek: effect van leiderschap op ontwikkeling van narcisme?  
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14.2.2 GEDRAGS-BENADERINGEN 

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

1. OHIO STATE LEADERSHIP STUDIES 

- Via uitgebreid empirisch onderzoek kwam men tot 2 brede categorieën van leiderschapsgedrag: 
o Consideration: gedrag dat er op wijst dat de leider zijn/haar ondergeschikten vertrouwt en 

respecteert 
en hiermee een goede relatie wil opbouwen (vb. ontwikkelingsgerichte feedback geven). 

o Initiating structure: gedrag dat de leider stelt om ervoor te zorgen dat het werk gedaan 
geraakt en dat 
teamleden goed presteren (vb. prestatiedoelen stellen en evalueren). 

- Beide factoren zijn relatief onafhankelijk van mekaar (het is dus niet of het één, of het ander). 
- Consideration is voornamelijk belangrijk voor job satisfactie. 

2. MICHIGAN LEADERSHIP STUDIES 

- Onderzoekers konden effectiviteit van leiders linken aan drie gedragspatronen: 
o Production orientation: doelen stellen, hulpmiddelen identificeren, planning maken (cf. 

initiating structure) 
o Employee relations orientation: medewerkers ondersteunen, naar hun problemen luisteren, 

hun ontwikkeling ondersteunen en dankbaarheid tonen voor hun verwezenlijkingen (cf. 
consideration) 

o Participative leadership: gedrag op groepsniveau, zoals functioneren als een team, 
samenwerken bevorderen, werknemers laten participeren in beslissingen. 

- Onderzoek toont aan dat toenames in relatie-georiënteerd gedrag resulteren in hogere 
satisfactieniveau’s, 
maar dat wijzigingen in het meer taak-georiënteerd gedrag minder eenduidige resultaten oplevert. 

3. DE ‘MANAGERIAL GRID’ VAN BLAKE 

 

 

 

 

 

 

à Correlaties met uitkomstvariabelen zijn systematisch hoger voor de gedragsdimensie “consideration/people 
orientation” 
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14.2.3 CONTIGENTIE-BENADERING 
 

- Belangrijkste tekortkoming gedragsbenadering: geen aandacht voor de situatie / context. 
- Uitgangspunt contingentiebenadering: de effectiviteit van leiderschap is afhankelijk vanfactoren als: 

o Aard van de taken 
o Vaardigheden van ondergeschikten 
o Motivatie van ondergeschikten 

- Twee voorbeelden van contingentiebenaderingen 
o Situationeel leiderschaps-theorie 
o Path-goal theory 

 
1. SITUATIONEEL LEIDERSCHAPS- THEORIE (HERSEY & BLANCHARD, 1977) 
 

- Effectiviteit van verschillende leiderschapsstijlen is afhankelijk 
van het ‘ontwikkelingsniveau ‘ (of: ‘maturity’) van de onder-
geschikten. 

- In welke mate zijn werknemers ‘willing’ en ‘able’? 
- Er wordt dus een onderscheid gemaakt tussen mate van 

betrokkenheid en mate van competentiet 
 
Lage competentie en lage betrokkenheid 
à Veel sturend én veel ondersteunend gedrag nodig  
 
Lage competentie maar hoge betrokkenheid 
à Veel sturend en minder ondersteunend gedrag nodig 
 
… 

2. PATH-GOAL THEORY (HOUSE, 1971) 

De leidinggevende moet: 

- Gewenste doelen ter beschikking stellen (‘goal’) 
- Duidelijk maken aan de ongergeschokten welke gedragingen tot die doelen kunnen leiden (‘path’) 

Er worden 4 types van leiderschapsgedrag onderscheiden: 

1. Directief: doelen stellen en richting geven 
2. Ondersteunend: bezorgdheid tonen omtrent de behoeften van ondergeschikten 
3. Participatief: ondergeschikten betrekken bij het nemen van beslissingen 
4. Resultaat gericht: uitdagende doelen stellen en ondergeschikten ertoe aanzetten om maximaal te 

presteren 

Er worden twee types van contingentiefactoren onderscheiden: 

1. Omgeving: taakstructuur, formeel systeem van autoriteit, autonomie van het team 
2. Ondergeschikte: locus of control, ervaring, gepercipieerde vaardigheid 

Voorbeelden van contingent leiderschap die kunnen leiden tot effectiviteit: 
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Kritieken op contingentiebenaderingen: 
 

- Situaties zijn in realiteit veel complexer en vaak een samenspel van deze (en andere) situationele 
variabelen. 

- Ondergeschikten worden als ‘homogene groep’ beschouwd, terwijl hier net veel diversiteit kan 
bestaan. 

à Belangrijkste boodschap: er is geen universeel antwoord; goede afstemming op situatie is belangrijk 

14.2.3 DYADISCHE BENADERING 

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

 ‘Leader-Member Exchange’ (LMX) theorie: 

- Wanneer de leidinggevende ondergeschikten heeft: 
o Waarmee hij/zij goed kan opschieten of 
o Die goed op hem/haar lijken (‘personal compatibility’) of 
o Die door hem/haar als competent worden beoordeeld 

à Dan zullen ondergeschikten en leidinggevenden meer tijd met mekaar spenderen en mekaar 
meervertrouwen. 
à Dit is dan de ‘in-group’. 

- Het omgekeerde geldt voor de andere groep van werknemers, de ‘out-group’. 
- Succes van leden uit de in-goup wordt toegeschreven aan hun capaciteiten; falen wordt 

toegeschreven aan externe factoren; bij de out-group is dit net andersom. 

14.2 4 CHARISMATISCH EN TRANSFORMATIONEEL LEIDERSCHAP 
 
Charismatic leadership describes as a self-confident, enthusiastic leader able to win followers’ respect and 
support for their vision of how good things could be. 
 
Followers identify with such leaders because of their desire to please an individual who seems extraordinary 
because of their strategic insights, unconventional (even radical) views, strong convictions, high energy levels 
and self-confidence. 

Transformationeel leiderschap is een gerelateerd concept dat bestaat uit 4 componenten (Bass, 1985): 

1. Idealized influence: leiders gedragen zich op zo’n manier dat ze bewonderd worden door 
ondergeschikten; bijvoorbeeld omdat ze een sterke visie uitdragen en hier ook consequent naar 
handelen 

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

3. Intellectual simulation: leiders moedigen creativiteit aan bij ondergeschikte 
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4. Individualized consideration: leiders besteden voldoende aandacht aan elke 
ondergeschikte individueel 

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

- Contingent reward: leiders zetten een systeem op waarbij ondergeschikten beloningen krijgen in 
functie van wat ze presteren. 

- Active management by exception: leiders monitoren het gedrag van ondergeschikten, anticiperen op 
mogelijke problemen en corrigeren voordat zich ernstige problemen voordoen. 

- Passive management by exception: leiders wachten af om in te grijpen totdat het gedrag van 
ondergeschikten tot problemen heeft geleid. 

 
Transactioneel en transformationeel zijn niet mutueel exclusief. 
 
Transformationeel én contingent reward leiderschap zijn positief gerelateerd aan criteria. 
 
Laissez-faire leiderschap, waarbij ondergeschikten helemaal geen input krijgen (ook niet wanneer het 
misloopt), is negatief gerelateerd aan criteria. 

 

14.3 LEIDERSCHAP OVER CULTUREN HEEN 
 
De ‘Global Leadership and Organizational Behaviour Effectiveness’ (GLOBE) studie bekeek in meer dan 60 
landen de voorkeuren voor verschillende leiderschapsstijlen. 
 

- Een beperkt aantal eigenschappen bleek over alle landen heen gewaardeerd te worden bij leiders; vb. 
‘Integrity’ en ‘Inspirational’. 

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

14.4 GENDER & LEIDERSCHAP 

‘Glass ceiling’ (= vraouwen breken moeilijker door) en ‘glass cliff’ (= als vrouwen hogere posities innemen, is dit 
vaak in een situatie met een grote kans op falen) fenomenen 

‘Business case’ voor vrouwen in leiderschapspposities: economisch belangrijk om diverse leiders te hebben 

Zijn vrouwen betere leiders? 

1. “When all leadership contexts are considered, men and women do not differ in perceived 
leadership effectiveness.” 

2. “Organizations that are male dominated show a tendency for men to be perceived as more 
effective, and vice versa.” 
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Zijn mannen en vrouen een ander soort leiders? 

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

o Trasformationeel leiderschap; 
voornamelijk ‘individualized 
consideration’ 

o ‘Contingent reward’ 
Mannen gaan meer gebruik maken van ‘passive 
mangement by exeption.’ 

2. Deze verschillen zijn over het algemeen heel 
klein. 

à Best gemengd man-vrouw-beleid  

 

14.5 LEIDERSCHAPSONTWIKKELING 

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

MULTI-SOURCE FEEDBACK 

=  Tool; Verschillende bronnen gebruiken om een werknemer te beoordelen 

- Onderzoek naar de effectiviteit van multi-source feedback levert gemende resulaten op. 
- De positieve effecten zijn doorgaans vrij klein; terwijl de kost (ook adminiastratief) vaak heel groot is. 
- Onderzoek wijst ook op mogelijke negatieve effectn: vooral de zelfpersepctie van eigen capaciteiten 

kan lager worden na het krijgen van (complexe) 360 graden feedback. 

ONTWIKKELINGSGERICHTE ASSESSMENT CENTRES (‘DEVELOPMENT CENTRES’) 

Vaak combinatie van (gespreid over verschillende dagen): 

- Multiscore feedback 
- Postbak oefening 
- Vaardigheidstesten interviews groepsoefeningen 
- Reflectie-oefeningen 

Er is evidentie voor positieve effecten op daaropvolgende effectiviteit van 
leiders, maar moeilijk om te bepalen wat precies de ‘actieve ingrediënten’ zijn van deze interventie. 

ONTWIKKELINGENSGERICHTE OPDRACHTEN (‘STRETCH ASSIGNMENTS’)  

- (Aspirant) leidinggevenden kunnen leren uit ervaringen; ook via oefeningen. 
- Principe: hoe groter de variëteit aan taken in deze oefeningen, hoe meer er geleerd kan worden. 
- Hierbij is het essentieel om tijdig en voldoende feedback te geven? 

JOB ROTATIE 

- Verschillende jobs doen binnen de organisatie (bv. 5 over een periode van 2 jaar) om zo concrete 
ervaringen op te doen met diverse aspecten 
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- Let op voor mogelijke nadelige bij-effecten; bv. werknemers die telkens een andere manager krijgen 
- Weinig wetenschappelijk onderzoek omtrent de effectiviteit van deze methode voor 

leiderschapsontwikkeling 

EXECUTIVE COACHING 

- Zie ook hoofdstuk over training en ontwikkeling 
- Beschikbare onderzoek wijst op positieve effecten voor leiderschapsontwikkeling 

‘OUTDOOR PURSUITS PROGRAMMES 

Zeer weinig evidentie voor duurzame effecten op langere termijn 

14.6 LEERDOELEN 

Na het studeren van deze les: 

- Ken je de definitie van leiderschap. 
- Heb je inzicht in hoe leiderschap zich kan vertalen in (in)effectiviteit. 
- Ken je de verschillende stromingen in leiderschapsonderzoek. 
- Heb je kennis van de individuele factoren (trekken, competenties, motivaties, gedragingen) die 

belangrijk zijn voor effectief leiderschap. 
- Heb je inzicht in contingentie- en dyadische benaderingen van leiderschap. 
- Ken je de bouwstenen van charismatisch, transformationeel en transactioneel leiderschap. 
- Heb je een genuanceerd perspectief op gender en leiderschap. 
- Begrijp je de verschillende manieren waarop leiderschap kan worden ontwikkeld binnen organisaties. 
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VERDIEPING: OPDRACHT – IMPLICIETE/EXPLICIETE MOTIEVEN EN MOREEL LEIDERSCHAP 
(JUSTINE AMORY) 

1. DESIGN EN ONDERZOEKSVRAGEN 

1.2 DESIGN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 ONDERZOEKSVRAGEN 
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1. EXPLICIETE MOTIEVEN 

HEXACO (Ashton & Lee, 2004) – 6 persoonlijkheidsdimensies: 

 

2. IMPLICIETE MOTIEVEN 

= situaties die mensen proberen na te streven of vermijden 
= voorkeuren om zich te focussen op bepaalde doelen of beloningen 

- Machtsmotivatie (need for power): mensen beïnvloeden, overtuigen of helpen 
- Affiliatiemotivatie (need for affiliation): warme relaties met andere personen aangaan, onderhouden 

en herstellen 
- Prestatiemotivatie (need for achievement): excelleren in de uitvoering van bepaalde taken 

The motive self-categorization test (Rungle & Lang, 2019): 

 

Voorbeeld uit dit onderzoek: 

Wat is belangrijk voor de person in deze situatie en wat is hij/zij aan het doen? 

1. “Enkele vrienden samen in een raft.” à Affiliatiemotivatie 
2. “Deze persoon is stuurman en geeft de directies aan de andere lesen in de boot. Het is belangrijk dat 

ze goed doen wat hij vraagt.” à Machtsmotivatie 
3. “Het is belangrijk dat de boot in de juiste richting gaat.” à Prestatiemotivatie  
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3. MORELE LEIDERSCHAPSSTIJLEN 

 
4. UITKOMSTEN 

 

2. STEEKPROEF 

Onderschikten 

- N = 127 
- 63% vrouwen 
- Gemiddelde leeftijd = 44,4 jaar 

Leidingevenden 

- N = 127 
- 56% vrouwen 
- Gemiddelde leeftijd = 47,2 jaar 

à 127 dyades 

 

 



Inleiding bedrijfspsychologie | Elysia Debbaut 
 

2021-2022 
 

140 

3. BEVINDINGEN/RESULTATEN 

3.1 GESLACHTSVERSCHILLEN IN MOREEL LEIDERSCHAP  

Zijn er verschillen tussen mannen en vrouwen? 

 

- Consistente trend (vrouwen > mannen) 
- Maar geen significant verschil 

3.2 GESLACHTSVERSCHILLEN IN IMPLICIETE MOTIEVEN 

Zijn er verschillen in inmpliciete motieven (gemiddelde scores) tussen mannelijke en vrouwelijke 
leidinggevenden? 

 

3.3 ALGEMENE VERSCHILLEN IN IMPLICIETE MOTIEVEN 

Zijn er verschillen in impliciete motieven (gemiddelde scores) tussen ondergeschikten en leidinggevenden? 
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3.4 PERSOONLIJKHEIDSTREKKEN EN MOREEL LEIDERSCHAP 

Zijn de 6 persoonlijkheidstrekken goede voorspellers van morele leiderschapsstijlen? 

 

3.5 IMPLICIETE MOTIEVEN EN MOREEL LEIDERSCHAP 

Is er een verband tussen inmpliciete motieven en morele leiderschapsstijlen? 

 

3.6 MOREEL LEIDERSCHAP EN WERKUITKOMSTEN 

Is er een verband tussen morele leiderschapsstijlen en werkuitkomsten (beoordeeld door ondergeschikten)? 
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3.7 COMMON METHOD VARIANCE 

“COMMON METHOD VARIANCE” 

- Zelfde beoordelaar (onderschikte) voor predictoren en uitkomsten 
- Variabelen zijn gemeten in dezelfde vragenlijst 

INTERPRETATIE 

De mate waarin onderschikten… 

- Tevreden zijn met hun job 
- Een goeie relatie hebben met hun leidinggevende 
- Hun leidinggevende als effectief beschouwen 

… lijkt heel sterk te correleren met hoe moreel (ethisch/authentiek/dienend/nederig) zij hun leidinggevende 
percipiëren. 

3.8 MOREEL LEIDERSCHAP EN JOBPRESTATIE 

Is er een verband tussen morele leiderschapsstijlen en werkuitkomsten (beoordeeld door de leidinggevende)? 

 

4. TAKE-HOME MESSAGE 
 

- Persoonlijkheid: (zelfgerapporteerde) emotionaliteit blijkt beter moreel leiderschap te voorspellen dan 
(zelfgerapporteerde) integriteit 

- Impliciete motieven: geen significant verband met moreel leiderschap 
- Moreel leiderschapsstijlen zijn geassocieerd met een aantal positieve werkuitkomsten 

(jobtevredenheid, LMX, effectiviteit van de leider) 
- Kritisch/voorzichtig blijven bij de interpretatie van resultaten: 

o Cross-sectioneel onderzoek à geen causale inferenties mogelijk 
o Common method variance (bv. bij relatie tussen leiderschapsstijlen en uitkomsten) 


