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Managen van identificatie op het werk: 

Op naar een geïntegreerde aanpak van identificatie 

Werknemer identificatie kan een belangrijk concurrentievoordeel bieden aan 

organisaties (Fiol, 2001). In dit opzicht is het in verband gebracht met tal van positieve 

resultaten zoals extra-rol gedrag, tevredenheid, welzijn, en retentie (bv. Haslam, O'Brian, 

Jetten, Vornedal, & Penna, 2005; Riketta, 2005; Riketta & Van Dick, 2005). Bovendien 

wordt het steeds belangrijker vanwege de toenemende hoeveelheid flexibel werk, de 

verhoogde individuele verantwoordelijkheid, de virtuele samenwerking, of de tekorten in 

geschikt personeel (Ellemers, 2001; van Dick, 2004). Vooral in moderne werkomgevingen, 

waarin globalisering, frequente herstructurering, of een steeds diverser personeelsbestand 

een obstakel vormen voor de natuurlijke ontwikkeling van identificatie (Albert, Ashforth, & 

Dutton, 2001; Cappelli, 2009; Ellemers, 2001), dient identificatie extra aandacht te krijgen 

van zowel onderzoekers als managers. 

Het is belangrijker dat werknemers zich kunnen identificeren met een verscheidenheid 

aan doelen in hun werkomgeving, wat naar de vraag leidt waar medewerkers zich mee 

identificeren. Hierbij zijn organisaties, teams, leiders of beroepen vaak foci van identificatie 

(Meyer, Becker en Van Dick, 2006), die alle gerelateerd zijn aan specifieke dynamiek en 

uitkomsten (Van Dick, Wagner, Stellmacher, en Christus 2004). Het is daarom van cruciaal 

belang om de focus van identificatie in overweging te nemen en om een meer holistische 

benadering te nemen die meerdere foci van identificatie tegelijkertijd omvat. 

Bijkomend, aangezien managers worden geconfronteerd met de noodzaak om 

identificatie actief te beheren (Barker, 1998), moeten we begrijpen hoe de identificatie zich 

ontwikkelt en welke antecedenten identificatie bevorderen (Ashforth, Harrison, en Corley, 

2008). Opvallend is dat tot op heden bewijs inzake precursoren van identificatie erg 

verspreid is en dat een geïntegreerd model aangaande de ontwikkeling van identificatie 
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ontbreekt. Daarnaast benadrukt voorgaand onderzoek de rol van globale en distale 

antecedenten van identificatie zoals beeld, prestige, of klimaten (Bartels, Pruyn, De Jong, & 

Joustra, 2007; Wan-Huggins, Riordan & Griffeth, 1998), die vaak te abstract zijn om een 

praktische basis te bieden voor management. 

In het streven om onze kennis van identificatie in organisaties te bevorderen, richt 

dit proefschrift zich op twee belangrijke aspecten. Ten eerste neem ik een meer holistische 

benadering van identificatie waarin ik systematisch verscheidene foci van indentificatie 

gelijktijdig onderzoek. Ten tweede dient dit proefschrift om richtlijnen te geven aan 

managers die actief proberen werknemer identificatie te bevorderen door zich te richten op 

hoe het vermogen van het gedrag van leiders en collega's vorm geeft aan werknemer 

indentificatie. Gericht op deze twee doelen beschrijf ik drie empirische studies, die elk de 

invloed van verschillende antecedenten op identificaties met meerdere foci onderzoeken.  

De eerste studie is een meta-analyse over transformationeel leiderschap en de 

identificatie met de leider, het team en de organisatie. Transformationeel leiderschap wordt 

al vaak genoemd om de unieke effecten te ontdekken van het transformeren van zelf-

concepten van volgelingen (Bass, 1998; Howell & Shamir, 2005; Shamir, House, & Arthur, 

1993). Als gevolg heeft voldoende bewijs de positieve associaties tussen transformationeel 

leiderschap en volger identificatie gestaafd. Echter, de meeste primaire studies gebruiken 

identificatie als een kanttekening voor de leiderschap-uitkomst relatie, en dit veelvoud aan 

bewijsmateriaal is nog niet onderzocht vanuit een identificatie perspectief.  

Als zodanig verken ik met de gepresenteerde meta-analyse transformationeel 

leiderschap als een antecedent van identificaties met de leider, het team of de organisatie. 

Door deze meer systematische aanpak waarin identificatie foci meer onderscheiden worden, 

blijkt dat alhoewel transformationeel leiderschap positief is gerelateerd aan identificaties 

met alle drie de foci in deze studie, een sterkere associatie is gevonden met leider 

identificatie dan met team of organisatie identificatie. Bovendien, door de integratie van 
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deze inzichten in een uitgebreid model met behulp van meta-analytische structural equation 

modeling (MASEM), is gevonden dat voornamelijk transformationeel leiderschap de leider 

identificatie vorm geeft, die op zijn beurt de identificatie met het team of de organisatie 

bevordert. 

De tweede studie is een organisatorische veldstudie met werknemers uit 

verschillende werkeenheden en gaat een stap verder dan transformationeel leiderschap door 

de effecten van de werknemer oriëntatie (consideration) en het initiëren van structuur 

(initiating structure) op meerdere identificaties en organisatie uitkomsten (zowel 

individuele en eenheid prestatie als werktevredenheid) te onderzoeken. Voor deze studie 

combineer ik de sociale identiteit benadering van leiderschap (Haslam, Reicher, & Platow, 

2011) met recente inzichten over de noodzaak om identificaties per foci te onderscheiden 

(Olkkonen & Lipponen, 2006; Van Dick, Wagner, Stellmacher, & Christ, 2004), en stel ik 

differentiële effecten van de twee leiderschapsstijlen voor aangaande leider en organisatie-

identificatie.  

Bij het uitbreiden van focus principe naar antecedent identificatie, de taakgerichte 

initiërende structuur bleek rechtstreeks een beroep doen op organisatie-identificatie. 

Anderzijds, de relatie-gerichte leiderschapsgedrag werknemer oriëntatie beinvloedt 

hoofdzakelijk leider identificatie en veralgemeent vervolgens tot identificatie van de 

organisatie. Daarnaast is voorgaand onderzoek gerepliciteerd wat laat zien dat elke 

identificatie focus deze resultaten verbeterd, waarbij het correspondeert met het niveau. Als 

zodanig is leider identificatie geralateerd aan individuele prestaties, terwijl de organisatie-

identificatie betrekking heeft op eenheid prestaties en de prestaties op het werk. 

Ten slotte is de derde studie gewijd aan het verduidelijken van het identificatie 

formatie proces. Daarvoor is de ontwikkeling van identificatie met de leider, met het team, 

en met het beroep gedurende een tijdsinterval van zes maanden bestudeerd door middel van 

een steekproef onder leerlingen, die nieuwkomers zijn in zowel het beroep als binnen de 
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organisatie. Op basis van de gedachte dat identificaties zich ontwikkelen in de sociale 

interactie (Bartel & Dutton, 2001) en door het integreren van inzichten uit eerder onderzoek 

naar de ontwikkeling van identificatie (Ashforth, 1998; Ibarra, 1999; LGE Smith, Amiot, 

Callan, Terry, & Smith, 2013) stel ik dat de identificatie zich ontwikkelt in sociale 

interacties via de sociale validatie van tentatieve zelven. Specifieker gesteld: Sociale steun 

en feedback van leiders en collega's worden onderzocht als antecedenten van identificatie. 

In lijn met bevindingen uit de vorige studie, sociale steun van leiders en collega’s kan 

worden geclassificeerd als een relatie-gerichte interactie en voedt identificatie met de bron 

van het ondersteunende gedrag (bv. leider of team identificatie). Vanuit dezelfde gedachte 

is feedback een taakgerichte interactie die gefocused is op de professionele ontwikkeling 

van de werknemer. Als gevolg, feedback van medewerkers (maar niet van leiders) kwam 

naar voren als de drijvende antecedent voor professionele identificatie ontwikkeling. 

Ter conclusie, dit proefschrift maakt een aantal essentiële bijdragen aan onze kennis 

over identificatie in organisaties. Ten eerste wordt het belang om identificaties te 

differentiëren op basis van hun foci benadrukt omdat ze variëren met betrekking tot hun 

relatie patroon en de relatie kracht met antecedenten en uitkomsten. Ten tweede tonen de 

resultaten aan dat het focussen op dagelijkse werk interacties een haalbare methode is om 

actief vorm te geven aan identificatie. Als zodanig, transformationeel leiderschap, 

overweging en het initiëren van structuur als sociale steun, en feedback van de leiders en 

collega’s zijn bewezen bevorderingen van identificaties. Belangrijk hierbij is dat de 

verschillende antecedenten gerelateerd zijn aan identificaties met verschillende foci, zodat 

verschillende interacties nodig zijn om verschillende identificaties te vormen.  

Eveneens breiden de gepresenteerde studies de correspondentie uit aangaande het 

focus principe - van identificatie-uitkomst relaties tot antecedent-identificatie relaties. 

Bovendien leveren de bevindingen van de eerste twee studies systematische ondersteuning 

aan de stelling dat het leiderschap in het algemeen in staat zou kunnen zijn om de 
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identificaties van volgelingen vorm te geven, zoals voorgesteld in de sociale identiteit 

benadering van leiderschap (Haslam, Reicher, & Platow, 2011). Ook de derde studie vestigt 

de aandacht op een onderliggend mechanisme van identificatie, waarop professionals en 

toekomstige onderzoekers beroep kunnen doen om verder antecedenten identificatie te 

ontwikkelen.  

Verdere theoretische en praktische implicaties worden besproken en een 

verscheidenheid aan verschillende mogelijkheden voor toekomstig onderzoek worden 

uitgelicht. 
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