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SAMENVATTING  

HET ONTSLUITEN VAN HET POTENTIEEL VAN TEAMS: EEN GEÏNTEGREERDE 

BENADERING VAN LEIDERSCHAP EN TEAM DIVERSITEIT  

Het bevorderen van team effectiviteit is een van de meest cruciale doelen voor hedendaagse 

organisaties. Zowel leiderschap als team diversiteit zijn voorgesteld als kernfactoren om dit doel 

te bereiken, maar bevindingen uit beide onderzoekslijnen zijn minder duidelijk dan verwacht. 

Met als doel een duidelijker beeld van de invloed van leiderschap en team diversiteit op team 

succes te schetsen, heb ik in dit proefschrift een geïntegreerde aanpak gekozen om leiderschap, 

diversiteit en de interactie tussen beide factoren als drijfveren voor team effectiviteit te 

onderzoeken. Tegelijkertijd stelt dit onderzoek verschillende redenen aan de orde voor 

inconsistenties in eerder onderzoek naar de relatie tussen leiderschap en team diversiteit en de 

effectiviteit van teams . 

In een serie van vier empirische studies, gebaseerd op steekproeven uit organisaties of 

experimenten, wordt in dit proefschrift de vraag onderzocht wanneer en hoe team succes kan 

worden bevorderd door verschillende gedragingen, eigenschappen en foci van leiderschap op 

zich, en leiderschap in combinatie met verschillende vormen en conceptualisaties van diversiteit. 

De resultaten uit Hoofdstuk 2 tonen aan dat de interactie tussen participatief en directief 

leiderschap de relatie tussen educationele diversiteit en team effectiviteit beïnvloedt. Deze relatie 

is het sterkst positief wanneer zowel participatief als directief leiderschap hoog zijn, in 

vergelijking met wanneer slechts een van beide hoog is of wanneer beide laag zijn. Behalve deze 

resultaten heb ik in dit proefschrift (Hoofdstuk 3) ook het bestuderen van de focus van 

transformationeel leiderschap op meerdere niveaus (individueel georiënteerd en groep-

georiënteerd transformationeel leiderschap) gecombineerd met verschillende conceptualisaties 

van diversiteit (diversiteit in werkduur bij het bedrijf geconceptualiseerd als verschillen in 

informatie of als spreiding op het gebied van status). De resultaten tonen aan dat de op de groep-

georiënteerde facetten van transformationeel leiderschap (het bevorderen van de acceptatie van 

groepsdoelen, formuleren van een inspirerende visie) team prestatie bevorderen, en dat dit 

positieve effect verder wordt versterkt door diversiteit in werkduur bij het bedrijf, maar alleen als 

deze is geconceptualiseerd als spreiding, maar niet niet wanneer deze geconceptualiseerd is als 

informatieverschillen. Hoewel het op het individu-gerichte transformationele facet “intellectuele 

stimulatie” processen en prestaties op individueel niveau bevordert, leidt differentiatie in het 

individueel gerichte facet “individuele ondersteuning” tot nadelige gevolgen voor processen en 
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prestaties op team niveau. In Hoofdstuk 4 heb ik vervolgens onderzocht hoe de rol van de leider, 

een eigenschap van de leider en diversiteit in een team in interactie de uitkomst van 

diversiteitstraining beïnvloeden. Het trainen van de leider leidt tot meer succes van teams met 

opleidingsdiversiteit wanneer de leider hoger scoort op leerdoel oriëntatie, maar het trainen van 

het team bevordert het succes van het team wanneer de leider lager scoort op leerdoel oriëntatie. 

Tot slot tonen de resultaten in Hoofdstuk 5 aan dat twee leiderschap gedragingen (contingente 

beloning en participatief leiderschap) verschillend interacteren met een eigenschap van de leider 

(leeftijd van de leider) bij het beïnvloeden van de effectiviteit van het team (verloop). 

Contingente beloning bevordert het succes van jongere leiders in het beïnvloeden van 

onvrijwillig en vrijwillig verloop, terwijl participatief leiderschap dit succes vermindert. 

Samenvattend verdiept dit proefschrift ons begrip van wanneer en hoe leiderschap, en de het 

gecombineerde effect van leiderschap en diversiteit, het potentieel van een team kan 

verwerkelijken. De resultaten laten zien dat zowel leiderschap als diversiteit de mogelijkheid 

hebben om elkaars invloed op team effectiviteit te versterken. De relevantie van een meer 

geïntegreerde aanpak van leiderschap en team diversiteit zoals beschreven in dit proefschift heeft 

belangrijke implicaties voor vervolgonderzoek op het gebied van leiderschap, diversiteit en team 

effectiviteit.


