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SAMENVATTING 

Determinanten van Leiderschap-Succes: Ontwikkeling van een Integratief 

Model van Persoonlijkheid, Overtuigingen, Gedrag, en Diversiteit  

Leiders zijn belangrijke leden van organisaties. De invloed van de acties van 

leiders in organisaties is waarschijnlijk groter dan de acties van andere leden in 

organisaties, omdat leiders in staat zijn om invloed uit te oefenen op de opvattingen, 

cognities en gedrag van individuen, en op processen en prestaties van teams en 

organisaties. Vanwege de grote invloed die leiders hebben, hebben veel onderzoekers 

geprobeerd om de volgende vraag te beantwoorden: Wat bepaalt het succes van een 

leider? De antwoorden zijn erg divers en omvatten, onder andere, de persoonlijkheid 

(bijv. Guion & Gottier, 1965), het gedrag (bijv. Fleischman, 1953) en de 

overtuigingen (bijv. Ajzen & Fishbein, 1980) van leiders als zowel contextuele 

factoren zoals diversiteit (bijv. Fiedler, 1967; Kaiser et al., 2008). 

Het is zeer waarschijnlijk dat deze factoren (persoonlijkheid, gedrag en 

overtuigingen van leiders evenals diversiteit) inderdaad allemaal invloed hebben op 

het succes van een leider, ze zijn echter zelden onderzocht in combinatie (bijv. 

Avolio, 2007). In het streven om succesvol leiderschap en de factoren die hierop van 

invloed zijn beter te begrijpen, gebruikt dit proefschrift een geïntegreerde benadering 

betreffende de rol van de persoonlijkheid, de overtuigingen, het gedrag van leiders,  

en diversiteit van de mensen die ze leiden, en de onderlinge verbanden van deze 

factoren bij het voorspellen van het succes van leiders (zie Figuur op de volgende 

pagina). Daarbij heb ik voorgesteld dat persoonlijkheid en gedrag in combinatie 

moeten worden bestudeerd, dat bepaald gedrag meer of minder effectief is in 

verschillende situaties, en dat de overtuigingen van leiders hun gedrag beïnvloeden. 



Deze veronderstellingen worden in de drie artikelen onderzocht waarbij in elk artikel 

verschillende delen van het model zijn getest. 

 

 

Figuur. Een Geïntegreerd Model Betreffende Succesvol Leiderschap. 

 

Allereerst presenteer ik een meta-analyse waarin ik de rol van de Big 5 

persoonlijkheidskenmerken en de sub-dimensies van de transformationeel leiderschap 

theorie over succesvol leiderschap onderzoek. In lijn met mijn verwachting dat de Big 

Five kenmerken gerelateerd zijn aan transformationeel leiderschap gedrag en het 

succes van leiders, laten de bevindingen zien dat transformationeel leiderschap en de 

sub-dimensies een mediator zijn in de relatie tussen de  persoonlijkheid van de leider 

en de prestatie van de leider. Echter, transformationeel leiderschap en de sub-

dimensies van transformationeel leiderschap worden beïnvloed door verschillende 

combinaties van de Big 5 persoonlijkheidskenmerken. Bijvoorbeeld, terwijl 

inspirerende motivatie positief gerelateerd was aan extraversie, openheid voor 

ervaringen, mildheid en ordelijkheid en negatief gerelateerd aan neuroticisme, was 

individuele compassie alleen positief gecorreleerd met openheid voor ervaring en 



mildheid. Deze bevindingen illustreren dat een eenvoudige combinatie van de 

transformationeel leiderschap sub-dimensies in een overkoepelend transformationeel 

leiderschapsmodel hier niet van toepassing is. De bevindingen geven tevens aan dat 

organisaties de selectie van personeel en leiderschap training kan gebruiken om 

effectieve leiders te produceren. 

Daarnaast heb ik me in dit proefschrift gericht op leader-member exchange 

theorie - een theorie die zich richt op de een-op-een relaties tussen leiders en volgers 

(Cogliser & Schriesheim, 2000, Schyns et al., 2010) - als een proces via welke 

transformationele leiders belangrijke resultaten van de organisatie kunnen 

beïnvloeden. Bevindingen van een meta-analyse ondersteunen de voorspelling dat 

leader-member exchange de relatie tussen transformationeel leiderschap en 

baantevredenheid, organisatiebetrokkenheid, en leider prestaties positief beïnvloedt. 

Bovendien toonde de meta-analyse aan dat transformationeel leiderschap en leader-

member exchange in verschillende mate bijdragen aan de resultaten, afhankelijk van 

het type resultaat. Naarmate de uitkomsten meer relationeel van aard zijn, wordt 

leader-member exchange een belangrijkere voorspeller vergeleken met meer taak-

gerelateerde resultaten. Deze bevindingen benadrukken dat het van groot belang is om 

onderscheid te maken tussen uitkomstvariabelen bij het bestuderen van de leiding 

processen. 

Tenslotte onderzocht ik de rol van transformationeel leiderschap en de 

overtuigingen van leiders ten aanzien van diversiteit in het voorspellen van affectieve, 

relationele, en taak-gerelateerde uitkomsten in nationaliteit diverse teams. Ik 

voorspelde dat transformationele leiders in diverse teams niet alleen taakgerichte 

uitkomsten zoals informatie-uitwisseling processen beïnvloeden (bijv. Kearney & 

Gebert , 2009), maar ook affectieve en relationele uitkomsten door het creëren van 



een sociale identiteit binnen het team (bijv. Kunze & Bruch 2010; Van Vugt & De 

Cremer, 1999). De resultaten van een scenario studie en een experimentele studie 

ondersteunden deze voorspelling.  

Bovendien voorspelde ik dat de inhoud van de visie van de leider, in dit 

onderzoek de overtuigingen van de leider ten aanzien van diversiteit, bepaalt of een 

(transformationeel) leider een positief of negatief effect heeft in diverse teams. De 

resultaten lieten alleen een drieweg-interactie tussen nationaliteit diversiteit, 

transformationeel leiderschap, en diversiteit op sub-groep percepties zien. Deelnemers 

aan homogene teams namen minder subgroepen waar dan deelnemers in diverse 

teams. Bovendien namen deelnemers in diverse teams onder leiding van een zeer 

transformationele leider met positieve diversiteit overtuigingen minder subgroepen 

waar dan die in diverse teams met een hoog transformationele leider met negatieve 

diversiteit-overtuigingen, als ook dan deelnemers in een divers team met een laag 

transformationele leider met positieve diversiteit-overtuigingen. Een opmerkelijke 

uitkomst is dat de leden van een divers team onder leiding van een hoog 

transformationele leider met positieve diversiteit-overtuigingen vergelijkbare 

subgroep percepties hadden als leden van een divers team onder leiding van een laag 

transformationele leider met negatieve diversiteit-overtuigingen. Andere drieweg-

interacties werden echter niet gevonden, dit in tegenstelling tot mijn eigen 

voorspellingen en tot de voorspellingen van anderen (Beyer, 1999; De Hoogh & Den 

Hartog, 2009; House & Howell, 1992). 

Ter afsluiting biedt dit proefschrift een integratief beeld met betrekking tot de 

verschillende factoren die het succes van leiders zouden kunnen beïnvloeden. Het 

illustreert dat de persoonlijkheid, het gedrag, de context (geoperationaliseerd als de 

diversiteit van het team), en gedeeltelijk de overtuigingen het succes van leiders 



gezamenlijk beïnvloeden, in plaats van afzonderlijk. Dit onderzoek verondersteld dat 

persoonlijkheid succesvol leiderschap zowel direct als indirect beïnvloedt via 

transformationeel leiderschapsgedrag; dat transformationeel leiderschap gedrag 

succesvol leiderschap zowel direct en indirect beïnvloedt via leader-member 

exchange; dat transformationeel leiderschap een positieve invloed heeft op de relatie 

tussen nationaliteit diversiteit en leiderschap succes; en dat de veelbelovende rol van 

overtuigingen van een leider over diversiteit in de relatie tussen nationaliteiten 

diversiteit, transformationeel leiderschap, en succesvol leiderschap nog nader 

onderzoek vergt. Deze bevindingen hebben belangrijke implicaties voor onderzoek en 

organisaties op het gebied van leiderschap en diversiteit management. 

 


