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‘Vertel het mij en ik zal het vergeten,  

toon het mij en ik zal het me kunnen herinneren, 

 laat het me doen en ik zal het kunnen’. 
 

Confucius 

 
 

Voorwoord 

Tijdens het schrijven van het proefschrift denk je af en toe al wel eens na over wat je in het 

voorwoord zult gaan schrijven. Want merkwaardigerwijs is het schrijven van een voorwoord iets 

wat je ‘retrospectief’ doet, achteraf terugkijkend, nadat je alle andere hoofdstukken hebt 

geschreven. Dat voorwoord wordt steeds aantrekkelijker omdat je dan vrij van de academische 

taal iets op papier kunt zetten, bijvoorbeeld over waarom je eigenlijk een proefschrift wilde 

schrijven, waarom al die moeite om iets wetenschappelijk te bewijzen als het antwoord eigenlijk 

erg voor de hand liggend is.  

Want soms zijn de dingen merkwaardig simpel. Dat bleek mij afgelopen winter tijdens een 

kerstvoorstelling in de schouwburg van Apeldoorn, waar ik een bekende van me sprak, namelijk 

het hoofd receptie van mijn garagebedrijf. Een man die noch een academische achtergrond had, 

noch behoorde tot de doelgroep van mijn proefschrift (hoogste niveau leidinggevenden) en noch 

iets met onderzoek naar leiderschap te maken had. Toen hij mij vroeg wat ik nu zoal deed de 

laatste tijd (hij wist dat ik ADC verkocht had aan Right Management) sprak ik met enige trots over 

mijn proefschrift. “En waar gaat dat over?” vroeg hij. Ik antwoordde dat het ging over hoe top-

managers leren en dat dit een interessant onderwerp was, omdat deze groep niet zo vlot in een 

cursus te vangen was en dat ze het dus van leren in de praktijk moesten hebben. “Ja ja”, 

antwoordde hij, “door schade en schande dus”. Daarmee leek mijn onderzoek een geweldig open 

deur die ik in dit proefschrift vervolgens academisch probeer in te trappen. Want inderdaad: mijn 

onderzoeksgroep leert vooral door schade en schande, of liever gezegd, door vallen en weer 

opstaan, daarbij wellicht geholpen door een coach. In wetenschappelijke termen natuurlijk wat 

netter verpakt, maar toch.  

Motieven voor het schrijven van proefschriften zullen ongetwijfeld zeer divers zijn. Voor mij is het 

een belofte die ik aan mezelf heb gedaan toen ik in 1977 afstudeerde. Mijn toenmalige 

afstudeerhoogleraar aan de Radboud Universiteit te Nijmegen, Prof. Dr. Jos (J.J.A.) Vollebergh, 

later mijn hoogste baas, stimuleerde me te gaan promoveren. Hij bood me de mogelijkheid en ik 

ben daar eind jaren zeventig van de vorige eeuw ook mee begonnen: een groot onderzoek binnen 

een grote bank naar de gevolgen van automatisering voor de kwaliteit van de arbeid. Een socio-

technisch onderzoek.  

Dat onderzoek is afgerond maar het proefschrift is er nooit gekomen. De situatie van dat moment 

maakte het voor mij erg moeilijk een proefschrift te schrijven. Dat moest gecombineerd worden 

met het hebben van een jong gezin met drie kinderen, met de druk van de dagelijkse 

adviespraktijk binnen het adviesbureau waar ik toen werkte (Gitp), en met het in de markt zetten 

van een toentertijd nieuw fenomeen in Nederland, namelijk de introductie van de Assessment 

Center Methode als alternatieve selectiemethodiek. Kortom: de ‘context’, een belangrijke variabele 
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bij leren, zo blijkt uit dit proefschrift, maakte het moeilijk een ‘leerklus’ als een promotieonderzoek 

te ondernemen. Dat neemt niet weg dat ik in die periode erg veel geleerd heb, niet op de laatste 

plaats door de steun van mijn baas van dat moment, Dr. Hein Kuyer. Hij zag zeer goed dat zijn 

steun essentieel was om mij te laten groeien. En terugkijkend is dat ook gelukt. Alleen dat 

proefschrift zou er, wat mij betreft, nog komen. En het werd een proefschrift over ‘leren’. 

Want het schrijven van een proefschrift naast het hebben van een full time baan is een schier 

onmogelijke opdracht. Je leeft in twee werelden: die van je werk, je klanten, je collega’s, en die 

van je onderzoek. Ik heb het geluk gehad dat beide werelden van werk en onderzoek samenkomen 

in mijn advieswerk, maar dan nog is het een enorme opgave. Het schrijven van een proefschrift 

lijkt wel op een ruimtereis: steeds weer ontdek je nieuwe planeten, zwarte gaten en zonnestelsels, 

steeds weer is er de verleiding om verder te willen kijken naar wat voor moois er achter datgene 

wat eerst de grens leek, te zien is. Hoewel ik nooit een ruimtereis heb gemaakt, kan ik me deze 

analogie nog wel voorstellen. 

Moeilijker wordt het als ik het schrijven van mijn proefschrift ‘een hele bevalling’ noem: het duurt 

ongeveer negen maanden (in mijn geval van september 2007 tot mei 2008), als je begint is het 

opwindend en ben je euforisch, onderweg wordt het lastig en vraag je je wel eens af waar je aan 

begonnen bent, en aan het eind is er dan de bevalling zelf: het laatste hoofdstuk met conclusies en 

discussie. Maar als man blijft het in leertheoretisch opzicht een gevaarlijke vergelijking: als 

retrospectief lerende kan ik alleen maar afgaan op de getuigenissen van Nanny, mijn vrouw en niet 

op de eigen ervaring. En áls het schrijven van een proefschrift te vergelijken is met een bevalling, 

dan heeft mijn vrouw drie proefschriften geschreven: een hele prestatie dus, weet ik nu. 

Een proefschrift over leren, leren van leiders. Opvallend is dat ‘leren’ als thema al eerder mijn pad 

heeft gekruist. Toeval? Volgens Carl Gustav Jung gaat het hier om Synchroniciteit: “een zinvolle 

samenloop van twee of meer gebeurtenissen waarbij iets anders dan de waarschijnlijkheid van het 

toeval in het geding is”. Als zoon van een onderwijsechtpaar, echtgenoot van een lerares, 

schoonzoon van een lerares, vader van een lerares, broer van een lerares, zelfs buurman van twee 

leraren, komt leren als thema wel erg dichtbij. Ofschoon ik destijds niet voor het onderwijsvak heb 

gekozen, mijn beroep als bedrijfspsycholoog, organisatieadviseur, trainer en coach is ook niet ver 

van leren. Dat bleek al uit mijn afstudeeronderzoek in 1977. Dat ging ook over leren: hoe 

procesoperators in de chemische industrie zich door middel van leren goed kunnen voorbereiden op 

het beheersen van calamiteiten. Kortom: het proefschrift moest wel over leren gaan, over leren 

van leiders.  

Veel organisaties zoeken voor het verbeteren van de prestaties van leiders, en daarmee van de 

organisatie, de oplossing in ‘leerprogramma’s’ als leergangen, cursussen en trainingen. Daar wordt 

veel geld en energie in gestoken. Uiteindelijk gaat het bij deze leerprogramma’s om de resultaten 

van het leren. Deze resultaten komen tot uitdrukking in het werkgedrag van de leider, in de 

verwachting dat de resultaten van de leider verbeteren. En daarmee hopelijk ook de resultaten van 

de organisatie. Maar goed kunnen presteren betekent niet automatisch ook goed leren 

Natuurlijk is elke medewerker, dus ook de leider zelf, verantwoordelijk voor zijn of haar eigen 

ontwikkeling door middel van leren. Hij moet voldoende ‘leerpotentieel’ hebben in termen van 

kunnen en willen. Helaas blijkt dat niet genoeg te zijn voor succesvol leren. Ook de organisatie 

moet over ‘leerpotentieel’ beschikken in termen van het bieden van ruimte en gelegenheid om 
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leiders zichzelf te laten ontwikkelen. De organisatie heeft de verantwoordelijkheid om de leider te 

helpen nieuw gedrag en nieuwe kennis toe te laten passen. Dit heeft te maken met de cultuur van 

de organisatie en de wijze waarop de topleiding (Raad van Bestuur, CEO) daartoe ruimte, tijd en 

kansen ziet te scheppen. Dat is niet eenvoudig, want opgegroeid in de ‘oude’ organisatie geven 

deze topmanagers vaak leiding op een wijze die zij weer hebben afgekeken van hun 

leidinggevenden, die daarin als model hebben gefungeerd. Maar deze ‘modellen’ hebben hun 

leiderschapservaring veelal opgedaan en toegepast in een geheel andere organisatiecontext. 

Het spanningsveld wordt langzamerhand duidelijk: enerzijds wordt het voor organisaties belangrijk 

zich voortdurend te blijven richten op de korte termijn, op resultaten en mag men de lange termijn 

resultaten absoluut niet uit het oog verliezen. Men heeft alle tijd en energie nodig om de 

marktontwikkelingen van alle dag bij te houden en kan dus weinig tijd besteden aan lange termijn 

zaken zoals het begeleiden en coachen van personeel. Anderzijds is goed personeel de sleutel voor 

succes. Je zou dus als leidinggevende juist veel aandacht moeten besteden aan het coachen van je 

medewerkers. Wanneer de leidinggevende de rol van coach op zich neemt, betekent dit het geven 

van terugkoppeling aan medewerkers over hun functioneren en het geven van ondersteuning bij 

voor de medewerker lastige zaken. Het betekent ook het evalueren van voor de medewerker 

belangrijke leermomenten en het gericht opvangen en begeleiden van medewerkers die een cursus 

of een training hebben gevolgd. Want wanneer zowel leidinggevende als medewerker, na een 

gedegen assessment, tot de keuze van bepaalde ontwikkelingsactiviteiten komen, is het niet meer 

dan logisch dat de medewerker, eenmaal terug op zijn werkplek, de gelegenheid krijgt om het 

nieuw aangeleerde toe te passen. Als in de praktijk blijkt dat het functioneringsprobleem na het 

voltooien van de ontwikkelingsactiviteiten nog altijd niet is opgelost, zal de leidinggevende opnieuw 

moeten analyseren waar de precieze oorzaak van het probleem ligt. In feite herhaalt het proces 

zich steeds weer. 

In mijn 30-jarige loopbaan als bedrijfspsycholoog/organisatieadviseur heb ik duizenden mensen 

beoordeeld op hun bekwaamheden ofwel ‘competenties’. Dit betrof competenties voor hun huidige 

functie zowel als competenties voor toekomstige functies. Deze beoordeling, in het jargon ook wel 

‘assessment’ genoemd, geschiedde meestal aan de hand van een speciaal daarvoor ontwikkeld 

‘assessment programma’, waarin onder andere (toekomstige) leiders aan de hand van 

praktijksimulaties moesten laten zien wat ze in hun mars hadden.  

Het assessment programma, en dan vooral de feedback over de resultaten hieruit, werkt als het 

ware als een startschot voor leren. Het creëert een zeker zelfinzicht en wellicht ook een leerwens 

bij de leider op basis waarvan hij zich met zijn persoonlijke ontwikkeling kan gaan bezighouden. Hij 

vertaalt zijn leerwens in een leerplan (vaak een Persoonlijk Ontwikkelplan ofwel POP genoemd) 

waarmee hij gericht zou kunnen gaan werken aan de ontwikkeling van de belangrijkste 

competenties. Dit leren vindt dan plaats in een Leiderschapsontwikkelingsprogramma.  

Ik plaats echter grote vraagtekens bij de effectiviteit van deze 

Leiderschapsontwikkelingsprogramma’s en POP’s. Deze vraagtekens zijn meer gebaseerd op 

praktijkervaring dan op wetenschappelijk onderzoek. Op basis van mijn praktijkobservaties 

constateer ik dat Leiderschapsontwikkelingsprogramma’s vaak niet het gewenste effect hebben 

gehad op het leiderschapsgedrag in de praktijk. Leerplannen (POP’s) worden vaak te globaal 

ingevuld met veel open einden. Ook bij concrete leerplannen blijkt na verloop van tijd dat men er 
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vaak gewoon niet aan toe komt. En wanneer dat wel het geval is, blijken mensen soms hardnekkig 

als het gaat om het veranderen van hun werkgedrag. Competenties die in het assessment 

programma een kwalificatie krijgen van ‘ontwikkelingsbehoefte’ blijken al eens eerder een 

dergelijke kwalificatie gehad te hebben. Er lijkt dus niets veranderd, aannemende dat de eisen niet 

verzwaard zijn. Aankomende leiders die goed scoorden in een ontwikkelingsgericht assessment 

programma, bleken toch niet altijd de toppresteerders te worden die ze op basis van het 

assessment hadden moeten zijn. Maar ook: aankomende leiders die aanvankelijk middelmatig 

scoorden in assessment programma’s, bleken zich soms onverwacht goed te ontwikkelen. Dit 

omdat ze het geluk hadden een goede baas te treffen die hen op het juiste moment de juiste steun 

gaf. Op de langere termijn bleken zij verder te komen dan de ‘briljante’ leiders in de dop. Het leek 

erop dat zij wel geleerd hadden en de ‘talentvolle’ niet.  

Een proefschrift over leiderschap: toeval? Ook hier speelt synchroniciteit een rol. Een klant vroeg 

aan mij of wij als Right Management hem konden helpen met het opzetten van een 

Leiderschapsontwikkelingsprogramma voor zijn organisatie. Samen met mijn collega en ex-

medevennoot van ADC, Dr. Rens van Loon, ben ik begonnen aan deze opdracht. Bij de start ervan 

gaf hij mij het boek van Joseph Jaworski cadeau, met de titel: “Synchroniciteit, het innerlijke pad 

naar leiderschap”. Met daarin de boodschap geschreven: “Als leidraad voor ons gezamenlijke 

leiderschapsproject”. Voor mij een startschot, een unieke kans om mijn onderzoek handen en 

voeten te geven. 

Het leren van leiders: hoe leren leiders eigenlijk en hoe ziet hun leergedrag eruit? Wat zijn 

leiderschapscompetenties en zijn die wel te leren? Welke factoren beïnvloeden het leren? Is dat de 

persoonlijkheid van de leider? En welke rol speelt de omgeving van deze leider bij het leren? Welke 

leermogelijkheden in de context gebruikt men en welke zijn het meest effectief? Is er wel 

voldoende steun of controle vanuit de ‘top’ (Raad van Bestuur, CEO – Chief Executive Officer) van 

de organisatie en in welke mate is deze top betrokken bij het leren van haar leiders? Veel vragen 

met nog weinig antwoorden. En dat was voor mij een motief voor dit onderzoek. 

Het voorwoord is er ook om mensen te bedanken die een belangrijke rol hebben gespeeld in het tot 

stand komen van dit proefschrift. In de eerst plaats gaat mijn dank uit naar mijn beide 

promotoren. Naar Prof. Dr. Paul Jansen, iemand waar ik al een kleine twintig jaar zeer plezierig 

mee samenwerk. Hij was het die me steeds aan mijn belofte herinnerde en me talloze malen 

vroeg: “Wanneer ga je nu eens werk maken van je promotie?” Ik was blij dat ik hem in het 

voorjaar van 2003 eindelijk een passend antwoord kon geven. Paul is een man die mij steeds op 

mijn vakgebied wist te prikkelen, uit te dagen, te inspireren en aan te moedigen toch de weg van 

de promotie te volgen, een solide wetenschapper met een zeer brede kennis, maar tegelijkertijd 

ook een praktijkman met de realiteitszin die bij de praktijk hoort. Een voor mij belangrijke mix, die 

ik ook terugvond bij mijn co-promotor Prof. Dr. Lidewey van der Sluis. Ik ken haar minder lang, 

maar in de afgelopen jaren heb ik haar leren kennen als een toegewijd en kritisch wetenschapper 

met een duidelijke praktijk- en bedrijfsgerichtheid, een attitude die mij als praktijkman zeer 

aanspreekt. De gewetensvraag “Waarom wil je dit eigenlijk”, de opbouwende feedback en vele 

suggesties waren voor mij belangrijke leermomenten.  

 

Ook wil ik mijn collega Dr. Rens van Loon bedanken. Hij stimuleerde me om te promoveren en om 

het onderwerp ‘Leiderschap’ aan te pakken en inspireerde me met zijn visie met betrekking tot 
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leiderschap. Tegelijkertijd heeft hij veel uren besteed aan het doorlezen en becommentariëren van 

mijn manuscripten en het ‘valideren’ van mijn casebeschrijvingen. Zonder zijn hulp, zijn soms 

indringende en lastige maar stimulerende vragen, was het niet gelukt. Graag wil ik ook Drs. Peter 

Dekker van de VU bedanken voor de vele statistische analyses (met uitleg) waar ik steeds weer om 

vroeg. Ook wil ik de mensen bedanken die mijn manuscripten hebben gelezen en 

becommentarieerd: Prof Dr. Daniël Vloeberghs voor zijn kritische reflectie en bemoedigende 

woorden, en Prof. Dr. Erik Henderickx voor de vele inhoudelijke suggesties. Voor mij zeer leerzame 

feedback.  

 

Uiteraard dank ik de organisatie waar ik het onderzoek heb uitgevoerd. Zonder de bereidheid om 

de gegevens van het leiderschapsprogramma beschikbaar te stellen voor nader onderzoek, was 

deze studie niet mogelijk geweest. Het getuigt van een open mind en een innovatieve instelling. 

Om vertrouwelijkheidredenen zijn de gegevens geanonimiseerd. De wereld aan de top is klein.  

 

Ik wil ook graag Lynn Coutigny van Right Management bedanken. Als werkgever maakte zij het 

mogelijk om, ondanks alle drukte en een voor haar en de organisatie zeer slechte timing, mij uit de 

wind te houden van mijn dagelijkse praktijk als adviseur en Practice Leader bij Right Management, 

en me de ruimte en tijd te geven om mijn proefschrift te schrijven. Dat deed ook mijn secretaresse 

Marilu Overeem, iemand waar ik al bijna 15 jaar mee samenwerk en die weet dat ik moeilijk ‘nee’ 

zeg en dus mijn agenda goed wist te bewaken en af te schermen wanneer dat maar even kon.  

 

Vanzelfsprekend wil ik ook mijn familie en mijn vrienden bedanken. Allereerst mijn vrouw Nanny. 

Dit proefschrift was er zonder haar hulp en stimulans nooit gekomen. Wat discipline betreft wist zij 

mij goed te sturen en te coachen, wat geduld betreft te overtreffen door eindeloos mijn 

manuscripten te lezen en te corrigeren op details en leesbaarheid. Zij was het ook die de grootste 

prijs moest betalen wat mijn geestelijke ‘afwezigheid’ betreft. Ook dank aan mijn kinderen Bart, 

Imke en Roel, mijn ‘schoonkinderen’ Fanny, Corey en Gonneke en mijn kleinkinderen Amy, Sep en 

Thijs die mij niet mochten storen als ik in de weekends thuis zat te werken aan mijn proefschrift en 

dus geen tijd had voor leuke familiedingen. Hoewel: wat doe je als opa als je de snoet van je 

kleinkind tegen het raam gedrukt ziet? Dan ga je dus toch voor de bijl. Ik verdenk ze ervan dat ze 

dat wisten. 

En natuurlijk mijn goede vrienden die op hun sociale initiatieven vaak een ‘nee, helaas’ te horen 

kregen omdat het proefschrift af moest. Dat moet nu veranderen. Ook dank aan mijn 

sportkameraden. Ook al beseften ze het niet, tijdens het rennen door het bos werden er door hen 

soms dingen gezegd die mij hielpen in mijn denkproces.  

 

Malden, augustus 2008. 
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Hoofdstuk 1: De ontwikkeling van leiderschapscompetenties door leren: achtergrond en 

probleemstelling 

 

1.1. Inleiding 

In dit inleidende hoofdstuk worden het doel, probleemstelling en relevantie beschreven van een 

onderzoek naar de ontwikkeling van leiderschapscompetenties van ‘topmanagers’ i.c. 

leidinggevenden in de hoogste echelons van de organisatie (CEO’s, CFO’s, CIO’s. Stafdirecteuren) 

door middel van leren. In dit proefschrift wordt dit het leren van leiderschapscompetenties 

genoemd. Daarbij gaat het niet zozeer om de vraag wat we deze leidinggevenden zouden moeten 

aanbieden in leiderschapscursussen, maar om de vraag: “Hoe kunnen leidinggevenden geholpen 

worden te leren als het gaat om hun leiderschapscompetenties?”. Om de verwarring rondom 

begrippen als ‘leidinggevenden’, ‘managers’, ‘leiders’, ‘hoofd’, en ‘baas’ te voorkomen wordt in 

paragraaf 1.3. aandacht besteed aan een nadere begripsbepaling. Verder wordt in dit hoofdstuk 

aangegeven waarom het voor leidinggevenden van organisaties van strategische noodzaak is om te 

leren (paragraaf 1.4), welk leermodel ten grondslag ligt aan dit onderzoek en hoe zich dit model 

vertaald heeft in een in het kader van dit onderzoek gebruikt leerprogramma (paragraaf 1.5). Na 

een samenvatting in paragraaf 1.6 wordt in paragraaf 1.7 de opbouw van dit proefschrift 

beschreven.  

1.2. Doel, centrale vraagstelling en relevantie 

Binnen het domein van de personeelswetenschappen zijn leiderschap en leiderschapsontwikkeling 

altijd belangrijke thema’s geweest. Veel onderzoek is gedaan naar hoe leidinggevenden leren 

(Lindsey, Holes & McCall, 1987; McCauly et al, 1994; Jansen, 1997; Jansen, 2006; Jansen & 

Vinkenburg, 2006; Van der Sluis, 2000; Lankhuijzen, 2002; Vinkenburg & Pepermans, 2005). Dit 

betreft echter vaak leidinggevenden in lagere echelons van de organisatie, beginnende managers 

en bijvoorbeeld management trainees. Hoe leidinggevenden in de hoogste echelons 

(‘topmanagers’) van de organisatie precies leren is echter niet duidelijk. Daarnaar is ook nog 

weinig empirisch onderzoek gedaan. De mogelijkheden voor hen voor het volgen van opleidingen is 

door de aard van hun werk gering. De strategische rollen die ze vervullen kosten immers veel tijd 

en het internationale werken doet bovendien een aanslag op veel vrije tijd, zodat er weinig tijd 

over blijft om deel te nemen aan cursussen en leergangen. De werktijd moet zo efficiënt mogelijk 

worden ingericht. Leerprogramma’s voor topmanagers monden vaak uit in ‘off-the-job’ opleidingen 

of cursussen. Of deze leerprogramma’s wel juist zijn in termen van tijdsbesteding, doel, validiteit 

en nut als het gaat om het leren van leiderschapscompetenties is de vraag (Vinkenburg & 

Pepermans, 2005). Niet alleen is dit sterk afhankelijk van de individuele leerstijl en het 

leerpotentieel van de lerende, ook de organisatie moet aan bepaalde voorwaarden voldoen om het 

leerproces te faciliteren en te versterken (Hoeksema et al, 1997; Megginson, 1996; Van der Sluis, 

2000; Spreitzer et al, 1997; Mathieu & Martineau, 1997; Barrick & Mount, 1991). 

Ruim dertig jaar adviespraktijkervaring heeft de vraag naar een dieper inzicht in de effectiviteit van 

leren door leidinggevenden versterkt. In mijn gesprekken als adviseur en/of coach en/of assessor 
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met leidinggevenden de afgelopen dertig jaar heb ik geleerd dat met het uitvoeren van een 

ontwikkelingsgericht assessment center, ook wel ‘Development center’ genoemd, of met het 

opstellen van een gericht Individueel Ontwikkelplan (IOP), geen enkele garantie bestaat voor 

daadwerkelijke ontwikkeling van de leider. Sterker nog: zelfs als men naar een cursus of opleiding 

was geweest, zowel ‘off-the-job’ als ‘on-the-job’, waren de fouten die in een eerder assessment 

werden gemaakt, ook in het tweede assessment nog vaak aanwezig. Bij navraag bij de 

desbetreffende leidinggevende bleek de geboden oplossing in de vorm van een cursus eenvoudig 

niet aan te sluiten op de wijze waarop deze leidinggevende vond dat hij/zij het beste leerde 

(leerstijl) of op de wijze waarop de leidinggevende zich opstelde ten opzichte van het leerproces 

(persoonlijkheid).  

Zoals uit de literatuur blijkt spelen persoonsgebonden variabelen als leerstijlen (Hoeksema et al, 

1997; Megginson, 1996; Van der Sluis, 2000) en leerpotentieel (Spreitzer et al, 1997; Mathieu & 

Martineau, 1997; Barrick & Mount, 1991) een rol bij het leren van leiderschapscompetenties. Wat 

is de beste leerstijl? Betekent dit dat organisaties in de toekomst vaker zullen kiezen voor 

‘learning-on-the-job’ in plaats van ‘learning-off-the job’ (Buyens & Christiaens, 2005)? Op welke 

wijze deze ‘on-the-job’ opleiding voor topmanagers dient plaats te vinden, is vooralsnog 

onduidelijk. Misschien zijn minder geformaliseerde leermomenten, zoals ‘job-overgangen’, ‘job-

overload’ of ‘ongewone verantwoordelijkheden’ wel veel effectiever als het gaat om het leren van 

leiderschapscompetenties (Lindsey et al, 1987; Megginson,1996; Van der Sluis, 2000). En welke 

persoonlijkheid is de beste leerpersoonlijkheid? Leren extraverte leidinggevenden anders dan 

introverte leidinggevenden? Leren leidinggevenden vooral gaandeweg of meer planmatig? Hebben 

ze wel tijd voor reflectie?  

Een andere conclusie van mijn observaties is, dat lang niet elk leertraject wordt gevolgd door een 

leerversterkend traject: wat gebeurt er nadat iemand naar cursus is geweest? Vaak niets, zo bleek 

mij uit mijn gesprekken met leidinggevenden door de jaren heen; er wordt bij terugkomst 

overgegaan tot de orde van de dag en vaak moet men extra hard werken om de achterstand in het 

werk weer in te halen. Een extra ‘workload’ dus en geen tijd voor de vertaling van het geleerde 

naar de dagelijkse praktijk (‘transfer’). Een bijzondere omgevingsfactor hierbij is de ‘steun’ van de 

leider. Onderzoek toont aan dat (‘peer’) coaching/mentoring een effectieve manier is om te leren 

(Baldwin & Ford, 1988; Taylor et al, 2005). Vanuit het metaonderzoek van Taylor et al (2005) blijkt 

de rol van de leidinggevende als coach essentieel voor transfer van het geleerde. Maar wie leidt de 

leider? ‘Topmanagers’ in hun rol als leider vervullen in dat verband een dubbelfunctie: zowel als 

lerend individu ten behoeve van de eigen leiderschapscompetenties, maar ook als leercoach of 

mentor van anderen in hun leerproces. De invloed van de organisatiecultuur op leren is redelijk 

onderzocht (Swieringa et al, 1990; Tracey et al, 1995; Bergenhenegouwen et al, 2002; Baars-van 

Moorsel, 2003; Onstenk, 2004). De literatuur geeft aan dat een organisatie een leercultuur moet 

hebben die het mogelijk maakt te experimenteren met nieuw gedrag. Maar voor topmanagers is 

experimenteren haast onmogelijk gezien de risico’s die zij daarbij lopen. Leren binnen de kaders 

van de ‘high risk’ omgeving van de top en sub top van organisaties vraagt om flexibiliteit en 

creativiteit van zowel het individu als van de organisatie.  

En omdat onderzoek aangeeft dat leidinggevenden primair leren door het opdoen van ervaringen: 

“Effective leaders do not get stuck in their patterns of leadership. Their leadership evolves as they 

accumulate experience and expertise. They learn from experience rather than simply letting its 
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lessons pass them by” (Sternberg, 2007), is samenvattend de vraag: hoe verbeteren 

leidinggevenden hun leiderskwaliteiten? Welke rol spelen persoonsgebonden variabelen als leerstijl 

en persoonlijkheid van de leider daarbij een rol? En welke invloed hebben contextgebonden 

variabelen als leermogelijkheden daarbij? Wat kunnen we hiervan leren voor het inrichten van 

effectieve leider-leerprogramma’s?  

 

Doel van dit onderzoek is tweeledig: 

1. Het leveren van een kennisbijdrage met betrekking tot leiderschapsontwikkeling 

2. Het leveren van een praktische bijdrage met betrekking tot het ontwerpen van 

succesvolle leiderschapsontwikkelingsprogramma’s.  

 

Vanuit bovenstaand model komen wij tot de volgende centrale onderzoeksvraag:  

Hoe leren leiders? Welke invloed hebben persoonsgebonden en contextgebonden factoren op het 

leren van leiderschapscompetenties?  

 

Deze vraag spitst zich toe op een aantal deelvragen:  

1. Welke invloed heeft de persoonlijkheid van de leider op het leren van leiderschapscompetenties?  

2. Welke invloed heeft de leerstijl van de leider op het leren van leiderschapscompetenties?  

3. Welke invloed hebben leermogelijkheden in de context op het leren van 

leiderschapscompetenties?  

 

Deze vragen vormen de basis van het conceptueel model zoals weergegeven in figuur 1.1.  

 

Contextgebonden Variabelen

Persoonsgebonden Variabelen 

Leren van 
Leiderschapscompetenties

Persoonlijkheid

Leermogelijkheden

Figuur 1.1: Het leren van leiderschapscompetenties: conceptueel model 

Leerstijl
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1.3. Begripsbepaling 

De inleidende tekst van dit hoofdstuk illustreert de mogelijke begripsverwarring die kan optreden 

bij het woord ‘leider’. Is een leidinggevende hetzelfde als een leider? En wat is het verschil met een 

manager of topmanager? Wanneer we in de literatuur zoeken naar wat er bekend is over dit 

onderwerp valt direct op dat er, hoewel er veel over leiderschap wordt geschreven, geen 

eensluidende definities voor ’leider’, ‘leidinggeven’ of ‘leiderschap’ bestaan. Er zijn ongeveer net zo 

veel verschillende definities over leiderschap als er personen zijn die een poging hebben 

ondernomen om het concept ‘leiderschap’ te definiëren. Leiderschap wordt door sommige auteurs 

gezien als de centrale spil in groepsprocessen, door anderen als een kwestie van persoonlijkheid, of 

als een manier om meegaandheid te bewerkstelligen, als een vorm van invloed uitoefenen, als een 

bepaalde manier van interactie met mensen, als een machtsrelatie, als een manier om doelen te 

bereiken, als het aanbrengen van structuur, en als evenzoveel combinaties van dit alles (Bass & 

Stogdill, 1990). In de literatuur over leiderschap wordt melding gemaakt van zogenaamde ‘New 

Paradigm’ modellen (Alimo-Metcalfe, 2005), waarbij verbanden worden gelegd met ‘Charismatic 

Leadership’ (Conger, 1989; Avolio et al, 1999), ‘Visionary Leadership’ (Sashkin, 1988), 

‘Transactional en Transformational Leadership’ (Bass & Stogdill, 1990), ‘Versatile Leadership’ 

(Kaplan & Kaiser, 2003) en ‘Authentic Leadership (Avolio & Gardner, 2005). Er is een nagenoeg 

continue stroom aan publicaties over leiderschap binnen organisaties sinds McKinsey & Company 

haar publicatie ‘The War for Talent’ (Michaels et al, 2001) uitbracht. Als indicatie: het aantal 

internationale wetenschappelijke publicaties met betrekking tot leiderschap over de periode 2000-

2007, zoals bekend binnen PiCarta, is ruim 15.000. Daar zitten nogal wat auteurs bij die hun 

strepen op het gebied van leiderschapsonderzoek ruimschoots verdiend hebben (zie onder andere: 

Bennis, 2007; Avolio, 2007; Avolio & Gardner, 2005, Avolio et al, 2004; Hannum et.al., 2007; 

Hackman et al, 2007; Hollenbeck et al, 2006; Kets de Vries, 2006; McCauley & Van Velsor, 2004; 

Dotlich et al, 2006, 2004; Covey, 2004; Murphy & Riggio, 2003; Bass et al, 2003; Maister, 2002; 

Collins, 2001).  

Doel van dit proefschrift is niet het voeren van een debat over de juiste definitie van leiderschap. 

In dit proefschrift is gekozen voor een praktische definitie, gebaseerd op de definities van McCauley 

& Van Velsor (2004) een Bass & Stogdill (1990). Om niet steeds afwisselend in termen van 

‘leidinggevenden’, ‘managers’, ‘leiders’, ‘hoofd’, ‘baas’ enz. te hoeven spreken wordt in dit 

proefschrift, wanneer het gaat om het subject van onderzoek, consequent gesproken van ‘leiders’, 

waarmee we personen bedoelen die vanuit een visie dingen gedaan krijgen door en voor anderen. 

(zie Van Loon & Hoving, 2002). Deze voorlopige werkdefinitie van leidinggeven zal in hoofdstuk 2 

(paragraaf 2.4) nader worden uitgebouwd in ‘rollen’ en ‘competenties’.  

1.4. Leiders en leren: strategische noodzaak 

Het thema ‘Leiderschap’ lijkt anno 2007 populairder dan ooit en de vraag naar goede ‘leiders’ is 

actueel, zowel in het bedrijfsleven, in de zorg, bij de overheid als ook in de politiek. Het belang van 

goede leiders voor het behalen van resultaten door organisaties is in talloze publicaties reeds 

uitvoerig onderstreept (Bray et al, 1979; Tichy & Devanna, 1986; Howard & Bray, 1988; Covey, 

1992; Becker & Gerhart, 1996; Kouzes & Posner, 1995; Hesselbein et al, 1996; Drucker, 1996; 

Ulrich et al, 1999;) En het vinden van talentvolle leiders is voor veel bestuurders van organisaties 
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een grote zorg: “The thing that wakes me up in the middle of the night is not [the] economy or 

competitors… it’s whether we have the leadership capability” (David Whitwan, CEO, Whirlpool 

Corporation, zie Byham, 1999). Het imago van leiders aan de top van organisaties zoals dat wordt 

beschreven in managementbladen als Management Team en Elsevier en in journalistieke 

biografieën van leiders, is dat zij de stabiele kracht vormen van de organisatie. In de dagelijkse 

praktijk van aandeelhoudersbelangen, beurswaarde, (vijandige) overnames, fusies en turbulentie 

in de markt zien we echter dat leiders in posities aan de top van organisaties (ic. Raden van 

Bestuur, CEO’s) niet onfeilbaar en zelfs kwetsbaar zijn. Hun positie staat in de politieke arena 

(Rosenbaum, 1979) sneller onder druk, niet alleen binnen de organisatie waar men werkt, maar 

ook in de buitenwereld, de pers en de wijze waarop mensen naar hen kijken. (Om enkele 

voorbeelden van in de pers opvallende namen van ‘topmanagers’ te noemen: Anders Moberg - 

Ahold; Rijkman Groenink - ABNAMRO, Jan Bennink - Nutricia; Ad Scheepbouwer - KPN). Terecht 

kan men de vraag stellen wat deze ‘topmanagers’ drijft en beweegt (Damen, 2007). De 

omloopsnelheid van posities in raden van bestuur – de tijd tussen aantreden en vertrek – is sterk 

toegenomen. Uit een onderzoek van managementadviesbureau Booz Allen Hamilton bleek dat in 

2004 de omloopsnelheid van leiders aan de top van organisaties in Europa 2,5 jaar bedroeg. 

Tegenvallende prestaties vormde het hoofdargument voor vroegtijdig vertrek (Lucier, Schuyt & 

Tse, 2005). Niet alleen is de omloopsnelheid hoog, de beschikbaarheid van geschikte 

‘topmanagers’ is laag (Jansen & Vinkenburg, 2006). Overigens is met de top ook de subtop van 

organisaties (ic. hoofddirecties, business unit managers, stafdirecteuren, businessgroep managers, 

etc.) kwetsbaar geworden. In een onderzoek van het adviesbureau DDI Inc, USA (Bernthal & 

Wellins, 2005) waarin ruim 4500 leiders en 944 HR specialisten, verdeeld over 42 landen, werden 

geënquêteerd, kwam naar voren dat tussen de 25 % en 50% van de ondervraagde functionarissen 

(alle managementniveaus inbegrepen) vonden dat er teveel van leiders wordt verwacht. Dit 

percentage verschilt sterk per regio: vooral leiders in Aziatische landen maken zich hier ongerust 

over. Van de leiders in de ondervraagde organisaties blijkt 30% niet te voldoen aan de eisen die 

deze organisaties aan hun leiders stellen. Dat heeft dan vooral betrekking op persoonlijke 

bekwaamheden van leiders om hun functie effectief te vervullen. Meer dan 66% van de 

ondervraagde functionarissen gaf aan  te verwachten dat het in de toekomst steeds moeilijker 

wordt de juiste leiders te vinden. In een ander survey-onderzoek van DDI over ‘ Leaders in 

Transition’ (Pease & Wellins, 2007), uitgevoerd onder een kleine 400 leiders, wordt aangegeven 

dat slechts 17% van de ondervraagde leiders vindt dat er in hun organisatie voldoende aandacht is 

voor de doorstroom van leiders.  

Een andere invalshoek voor het illustreren van het belang van het leren door leiders is de nota 

‘Nederland in 2027’ (Innovatieplatform, 2005). Opstellers van deze nota geven aan dat de wereld 

in 2027 één groot kennisnetwerk is waarin Nederland een prominente rol zal innemen. De nota 

sluit aan op een recente publicatie van Thomas L. Friedman (2005). Friedman komt met een 

beschrijving van de veranderingen in de wereld sinds de eeuwwisseling - en van het nieuwe 

tijdperk dat vóór ons ligt. Aan het begin van de 21e eeuw is volgens Friedman de globalisering een 

nieuwe fase in gegaan - die van het 'platter' worden van de aarde. De explosie van geavanceerde 

technologieën betekent dat zich over de hele planeet opeens kenniscentra met elkaar hebben 

verbonden, zodat bijvoorbeeld Indiase accountants of software-ontwerpers een idee delen, hun 

krachten bundelen of rechtstreeks concurreren met hun Amerikaanse of Europese tegenvoeters. 
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Professionals uit alle windstreken werken vanuit hun eigen huis alsof hun kantoren naast elkaar 

liggen.  

De kennismaatschappij is daarbij een vaststaand feit. Naast feitenkennis zal, aldus ‘het platform’ 

op school ook steeds meer aandacht zijn voor vaardigheden als nieuwsgierigheid (leren te leren), 

creativiteit en een ondernemende houding. Ouderen blijven leren, blijven nieuwsgierig. De 

verschillende generaties komen elkaar tegen in de schoolbanken. Bovendien worden ouderen vaker 

als docent in het onderwijs ingezet of als begeleider van een jongere in de beroepspraktijk. En 

leren vindt overal plaats: thuis, op het werk en natuurlijk op school. Daarbij staat de dagelijkse 

praktijk van leven en werken centraal. De vorm van leren is meer interactief en multimediaal 

(spelenderwijs, leerzame games), aldus het platform.  

En in deze kennismaatschappij wordt het leren van de mens alleen maar geïntensiveerd. Want 

kennis veroudert snel en paradigma’s veranderen zodanig dat medewerkers niet voldoende hebben 

aan de vanuit de basisopleiding aangereikte concepten en instrumenten. Functies veranderen van 

relatief stabiele verzamelingen van taken met vaste functieprofielen in mixen van rollen met 

wisselende competentieprofielen. Belangrijke mondiale trends zoals globalisering van markten, 

intensivering van kennis en accentuering van de diensteneconomie liggen hieraan ten grondslag. 

De snelle verjonging van computertechnologie en –programmatuur, de opkomst van Internet en de 

24-uurs economie zijn hiervan voorbeelden. Bijna alle organisaties in de dienstverlenende, 

industriële en overheidssector worden kennisintensiever. Organisaties zijn dus steeds meer 

afhankelijk van de kennis die zij in huis hebben, en van de mogelijkheden om deze up-to-date te 

houden, aldus de auteurs van de nota ‘NL 2027’ van het Innovatieplatform; en volgens hen wordt 

dit alleen maar méér. Binnen de kennismaatschappij is niet de organisatie leidend, maar de 

professional en zijn netwerk of team. In feite wordt elke werkende een ondernemer op zijn eigen 

terrein. Deze stelt zichzelf voortdurend de vraag: kan dit beter? Fouten maken mag; voorwaarde is 

wel dat je risico’s neemt en nieuwe dingen uitprobeert. De werknemer van 2027 neemt ook meer 

de verantwoordelijkheid voor zijn eigen ontwikkeling, zowel qua kennis als voor het onderhouden 

van zijn netwerk. Daarmee legt deze de basis voor zijn of haar werkzekerheid. De leider anno 2027 

is volgens het Innovatieplatform vooral dienend en ondersteunend (Innovatieplatform, 2005). 

Met de toenemende onvoorspelbaarheid van de omgeving van organisaties, zijn creativiteit van de 

leider – één van de sleutelcomponenten van leiderschap (Sternberg, 2007) - en het vermogen om 

snel in te spelen op nieuwe ontwikkelingen in de markt succesbepalende variabelen geworden.  

Het probleem van de snel veranderende maatschappij, markten, kennis en wijze van organiseren 

en de veranderende werknemer stellen andere eisen aan de leider. De leider ontkomt er dus niet 

aan om te leren. Ulrich et al (1999) spreekt in dit kader van een ‘build’-strategie als strategische 

actie om concurrerend te blijven: het voorzien in de behoefte aan leiders door gerichte opleiding en 

vorming van talentvolle medewerkers. Deze ‘build’ strategie maakt dat organisaties jaarlijks veel 

moeten investeren in ‘Management Development’ (MD) (Charan et al, 2001; Bernthal & Wellins, 

2005). Maar de investeringen lijken zich terug te betalen. Ireland & Hitt (2005) achten het 

investeren in ‘Human Capital’ een van de zes basiscomponenten om als organisatie concurrerend te 

kunnen blijven. Zij melden dat organisaties die 10% meer in opleiden investeren een 

productieverhoging van 8,5% realiseren. In het onderzoek van DDI (Bernthal & Wellins, 2005) 

wordt melding gemaakt van een prestatieverbetering van 22% bij organisaties met sterke leiders. 

Dit wordt in ander onderzoek bevestigd (Daiy & Johnson, 1997). Wat ‘dollarwaarde’ betreft maken 
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Kincaid & Gordick (2003) melding van een ‘Return on Investment’, variërend van 16% tot 492%. 

Programma’s die specifiek gericht waren op het verbeteren van leiderschap correleren met een 

toename in productiviteit (Porras & Anderson, 1981; Spencer, 2001), verhoogde verkoopresultaten 

(Barling et al, 1996; Howell & Avolio, 1993) en minder verloop (Porras & Anderson, 1981). 

Wanneer coaching in het leiderschapsontwikkelingsprogramma is opgenomen, blijkt de 

prestatiewinst zelfs nog groter te zijn en kan de ROI oplopen tot zes maal de kosten van coaching 

(Kincaid & Gordick, 2003). Leren door leiders, gedefinieerd als “the expansion of a person’s 

capacity to be effective in leadership roles and processes” (McCauley & Van Velsor, 2004, pag 2), is 

daarmee een strategische factor geworden.  

1.5. Onderzoeksmodel 

In het conceptueel model zoals gepresenteerd in figuur 1.1 wordt gekeken naar het leren van 

leiderschapscompetenties. Dit leren van leiderschapscompetenties wordt ingevuld als een 

verandering in 360 graden feedbackscores door de tijd, zoals weergegeven in het onderzoeksmodel 

in figuur 1.2. De onderzochte leerperiode is de periode van 2004 tot 2007. Dit onderzoeksmodel 

wordt in de hoofdstukken 3 en 4 verder uitgewerkt. 

Leer
Ervaringen
in periode
2004-2007

Leiderschaps-
Competenties

T-0 meting in 2004
via 360-graden 

Feedback

Leiderschaps-
Competenties

T-1 meting in 2007
via 360 graden 

Feedback

Figuur 1.2: Het leren van leidercompetenties: onderzoeksmodel. 

Persoonsgebonden
factoren

Verschil in leiderschapscompetenties

Contextgebonden
factoren

 

Het onderzoek bestaat uit een nulmeting (T-0) naar leiderschapsgedrag, gemeten aan de hand van 

leiderschapscompetenties, uitgevoerd onder een groep leiders in de hoogste echelons van de 

organisatie en een hermeting (T-1) na een periode van ca 3 jaar, uitgevoerd bij deze zelfde groep 

leiders. Tijdens de T-0 meting werd elke individuele leider gedurende een tweedaags individueel 

leerprogramma geconfronteerd met zijn gedrag als leider op dat moment, aan de hand van 

feedback afkomstig uit een 360 graden vragenlijst. Daarnaast werd hij in een uitvoerig interview 

geconfronteerd met zijn leidersdilemma’s en werd door hem met (nieuw) gedrag geëxperimenteerd 

in leiderschapssimulaties, waarna videofeedback werd gegeven. Het laatste onderdeel van dit 

tweedaagse leiderschapsprogramma bestond uit het opstellen van een Individueel Ontwikkelplan 

(IOP) door de leider zelf, waarin deze leerdoelen formuleerde vanuit reflectie over zijn 
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leerervaringen gedurende het leerprogramma. In de afsluitende fase van het programma is het IOP 

uitvoerig besproken met de adviseur, waarbij door de adviseur concrete ontwikkelsuggesties zijn 

gedaan.  

Na een periode van een kleine 3 jaar ( de T-1 meting) is opnieuw gekeken naar de scores op 

dezelfde leiderschapscompetenties aan de hand van dezelfde 360 graden feedback techniek. 

Gekeken is welke leerervaringen en persoonsgebonden variabelen hebben geleid tot een 

verbetering op leiderschapscompetenties, in dit onderzoek ‘leren’ genoemd. 

1.6. Samenvatting 

Organisaties in de huidige kennismaatschappij beseffen steeds meer de strategische noodzaak van 

het ontwikkelen van haar (toekomstige) leiders. Het ontwikkelen van leiders stelt organisaties in 

staat om adequaat te kunnen reageren op veranderingen in markt, concurrentie en klantwensen. 

Organisaties spenderen dan ook grote bedragen aan leerprogramma’s, maar gaan tegelijkertijd 

kritischer om met de inkoop van leerprogramma’s. Er wordt meer aandacht besteed aan het 

rendement van opleiden en aan andere mogelijkheden om de performance te verbeteren. Als 

organisaties beter weten welke randvoorwaarden belangrijk zijn bij het leren van 

leiderschapscompetenties door topmanagers, kunnen zij effectievere leerprogramma’s ontwikkelen 

of inkopen ten einde de ‘leiderspijplijn’ (Charan et al, 2001) gevuld te houden. En dit laatste is van 

strategisch belang voor de organisatie. 

Voor de HR-discipline binnen de organisatie is van belang te weten op welke wijze leerprogramma’s 

dienen te worden ingevuld wil men resultaten behalen. Zijn het (doorgaans erg kostbare) 

leergangen op veelal buitenlandse management instituten, of kan het ook anders? Áls men al ‘on-

the-job’ wil opleiden, welke leermogelijkheden zijn dan het effectiefst?  

Voor topmanagers zélf is het goed te weten op welke wijze zij zichzelf het beste kunnen 

ontwikkelen en welke leerstijl en leermomenten voor welke personen het meest effectief kunnen 

zijn als het gaat om het leren van leiderschapscompetenties. Welke leervorm past het beste bij de 

individuele leerstijl en persoonlijkheid? 

De bereikbaarheid en beschikbaarheid van de top en subtop van organisaties voor onderzoek is 

door de aard van hun werk laag. Dat heeft tot gevolg dat er niet veel empirisch onderzoek 

beschikbaar is als het gaat om het leren van leiderschapscompetenties door topmanagers. Met dit 

onderzoek wordt geprobeerd een wetenschappelijke bijdrage te leveren aan het inzicht omtrent het 

leren van leiderschapscompetenties door leiders in topposities van organisaties.  

1.7. Opbouw van dit proefschrift 

Het proefschrift is als volgt opgebouwd. In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de positionering van 

leiderschapsontwikkeling binnen de HRM context, wordt een samenvattend overzicht gegeven van 

de meest gangbare leiderschapstheorieën en wordt de definitie van leidinggeven uitgewerkt in 

termen van leiderschapsrollen en leiderschapscompetenties.  

In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op voor dit onderzoek relevante leertheorieën en wordt het 

conceptueel model zoals gepresenteerd in figuur 1.1 per variabele nader uitgewerkt en vertaald in 

hypothesen. In hoofdstuk 4 wordt de onderzoekstechnische opzet nader beschreven en worden de 

fasering van het onderzoek en de operationalisering van de variabelen uitgewerkt. In hoofdstuk 5 

wordt een idiografische analyse van het onderzoeksmateriaal weergegeven en in hoofdstuk 6 de 
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nomothetische analyse van het onderzoeksmateriaal met een beschrijving van de resultaten. In 

hoofdstuk 7 tenslotte worden de bevindingen ten aanzien van de onderzoeksvraagstelling, de 

theoretische en praktische implicaties en suggesties voor vervolgonderzoek besproken.  
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Hoofdstuk 2: Leiderschapsontwikkeling en leiderschapscompetenties.  

2.1. Inleiding 

Zoals in hoofdstuk 1 gesteld, is het doel van dit proefschrift om vanuit wetenschappelijke inzichten 

aanbevelingen te doen met betrekking tot het inrichten van effectieve 

Leiderschapsontwikkelingsprogramma’s, met name voor leiders in de bovenste echelons van 

organisaties. In dit hoofdstuk wordt allereerst ingegaan op de positionering van 

leiderschapsontwikkeling binnen de HRM context (Van Velsor & McCauley, 2004) aan de hand van 

het ‘HRM Control’ model (Jansen & De Waal, 2002). Dit model vormt de basis voor het onderzoek 

zoals beschreven in dit proefschrift. Vervolgens is een samenvattend overzicht gegeven van de 

gangbare leiderschapstheorieën (zie o.a. Bass et al, 1990) en is aangegeven vanuit welk 

leiderschapsperspectief dit proefschrift is geschreven. De laatste paragrafen van dit hoofdstuk 

beschrijven de leiderschapsrollen (Ulrich et al, 1999; Van Loon & Hoving, 2002) en 

leiderschapscompetenties (Thornton & Byham, 1982) zoals die in het onderzoek zijn gedefinieerd. 

2.2. Leiderschapsontwikkeling 

Leiderschapsontwikkelingsprogramma’s worden geïnitieerd en ontworpen vanuit de assumptie dat 

onder andere het verbeteren van de prestaties van de individuele leiders 

(leiderschapsontwikkeling), als belangrijk onderdeel van het ‘Human Capital’ van de organisatie, 

leidt tot een verbetering van de prestaties van de organisatie als geheel. Ulrich et al (1999) stellen 

het nog sterker: het boeken van resultaten is een essentieel onderdeel van de effectiviteit van 

leiders: “In the search for more effective leadership, something has often been overlooked. Being 

capable and possessing the attributes of leadership is terrific, but capability must be put to 

appropriate, purposeful use. Our message to leaders may be put into the simple formula: Effective 

leadership = attributes x results. They represent the DNA of leadership and, taken together, they 

create a road map for improving leaders” (Ulrich et al, 1999, pag 3). Volgens Ulrich et al is 

effectiviteit als leider de resultante van persoonsgebonden kenmerken (‘attributes’) en het boeken 

van resultaten. De term ‘attributes’ wordt door hen zeer breed uitgelegd: gewoonten, 

persoonskenmerken, competenties, gedrag, stijl, motieven, waarden, vaardigheden en karakter. 

Leiderschapsontwikkelingsprogramma’s zijn er nu juist op gericht om onder andere deze 

‘attributes’ te verbeteren. En deze Leiderschapsontwikkelingsprogramma’s voor leiders in 

topposities kunnen enorm variëren van het hebben van een geformaliseerd proces met vastgelegde 

trainingsdoelen en welomschreven procedures tot weinig transparante criteria en procedures als 

het gaat om het maken van promotie naar hogere leidersposities in organisaties. Een voorbeeld 

daarvan is het ‘Arenamodel’ van Jansen & Vinkenburg (2006). Zij geven aan dat de strijd om hoge 

functies plaats vindt in een soort ‘arena’, waarin sociale eigenschappen de doorslag geven. Ligt het 

accent de eerste tien tot vijftien jaar op werkgerelateerde competenties, daarna gaat het meer om 

de inter-persoonlijke competenties die zijn gericht op het winnen van anderen in de ‘strijd’ om een 

functie. De transparantie verdwijnt, aldus Jansen & Vinkenburg. 

Vanuit de literatuur komen een aantal trends naar voren die in het kader van dit proefschrift 

relevant zijn: 
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1. Leiderschapsontwikkeling binnen de werkomgeving: programma’s voor leiderschapsontwikkeling 

worden meer en meer gepositioneerd binnen de context van het werk, on- the- job (Hernez & 

Hughes, 2004; Buyens et al, 2005). Dergelijke Leiderschapsontwikkelingsprogramma’s zijn echter 

sterk ad hoc opgezet en weinig systematisch (McCauley & Van Velsor, 2004). 

2. Focus op leiderschapscompetenties: Hernez & Hughes (2004) signaleren een blijvend belang van 

het gebruik van leiderschapscompetenties als basis voor Leiderschapsontwikkelingsprogramma ‘s. 

Een bench-mark studie (Barret & Beeson, 2002) geeft aan dat in, wat zij ‘de betere organisaties’ 

noemen, leiderschap strak omschreven is in termen van competenties. Meer aandacht bestaat 

daarbij voor kritische reflectie aan de hand van competenties, waarbij het accent niet alleen ligt op 

het ‘repareren’ van de zwakke competenties, maar in toenemende mate ook op het nog sterker 

maken van de sterke competenties.  

3. Aandacht voor work/life balance: een recente trend is de verhoogde aandacht voor ‘work/life 

balance’. Gezondheid en algemeen welbevinden spelen een belangrijke rol bij het al dan niet 

succesvol zijn van leiders. Het gaat daarbij vooral om veerkracht. Veerkracht wordt genoemd als 

een van de fundamentele eigenschappen van succesvolle leiders. Als reden hiervoor wordt onder 

andere gemeld dat dit te maken heeft met het hoofd kunnen bieden door de leider aan tegenslagen 

in het werk (Moxley & Pulley, 2004). Leiderschapsontwikkelingsprogramma’s zouden daar dus een 

bijdrage aan moeten leveren, waarbij de vraag ontstaat of ‘veerkracht’ wel te ontwikkelen is.  

4. ‘Blended learning solutions’: Leiderschapsontwikkeling moet meer in een globale context worden 

geplaatst, waarbij technologie kan helpen om op afstand te leren (‘e-learning’, ‘e-mentoring’, ‘chat 

rooms’, ‘business simulations’). Technologie kan echter nooit de kracht van het individuele contact 

overtreffen, volgens Hernez & Hughes (2004). Zij spreken in dit verband van ‘blended learning 

solutions’, een combinatie van het beste van twee werelden: technologie en het interpersoonlijke 

contact.  

5. Leiderschapsontwikkeling en Management Development: naast leiderschapsontwikkeling wordt 

in de literatuur ook gesproken van ‘Management Development’. Management Development kan 

omschreven worden als “het geheel van die personele activiteiten waarmee een organisatie zich 

probeert te verzekeren van de tijdige beschikbaarheid van gekwalificeerde en gemotiveerde 

medewerkers voor sleutelposities” (zie Jansen, 1997). Management Development wordt dan ook 

vaak gepositioneerd binnen het strategische domein van ‘Succession Management’: 

opvolgingsvraagstukken in de organisatie. De meeste Nederlandse Management Development-

programma’s richten zich op het individu, vaak managers die reeds in formele leiderposities zitten, 

en concentreren zich meer en meer op competentieontwikkeling (94%), leiderschap (81%), 

basiskennis en – vaardigheden (33%) en cultuuroverdracht (36%) (Noorman & Rockwel , 2005).  

In de (wat dit betreft voornamelijk Amerikaanse) literatuur over leiderschapsontwikkeling wordt 

een onderscheid gemaakt tussen ‘Management Development’, ‘Leader Development’ en ‘Leadership 

Development’ (Van Velsor & McCauley, 2004). Met Management Development wordt gedoeld op 

expliciete training en vorming van (aankomende) managers met het oog op het succesvol kunnen 

vervullen van (toekomstige) managementrollen: “Management Development primarily includes 

managerial education and training with emphasis on acquiring types of knowledge, skills and 

abilities to enhance task performance in management roles” (Day, 2001).  
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Met ‘Leader Development’ wordt bedoeld: het vergroten van de competentie van de leider op 

persoonsniveau in het hanteren van de uiteenlopende leiderschapsrollen en –processen welke 

gericht zijn op het geven van richting, het uitlijnen van verantwoordelijkheden en het behouden 

van commitment. Daarmee ligt het dus dicht tegen Management Development aan, maar ligt het 

accent niet op training en vorming maar op het verbeteren van de competenties van de leider. 

‘Leadership development’ gaat in de ogen van onderzoekers als McCauley en Day nog een stap 

verder en richt zich op de organisatie als geheel en niet zozeer op het individu van de leider: 

“Leadership development is defined as expanding the collective capacity of organizational members 

to engage effectively in leadership roles and processes” (Van Velsor & McCauley, 2004). Volgens 

Day (2001) gaat het bij Leiderschapsontwikkeling om individuele competenties, terwijl het bij 

Leiderschapsontwikkeling gaat om de ontwikkeling van collectief gedrag en collectieve waarden. 

Bijvoorbeeld: een klantgerichte organisatie is niet hetzelfde als het hebben van leiders die hoog 

scoren op de competentie ‘Klantgerichtheid’. Net zo min als het hebben van klantgerichte leiders 

automatisch betekent dat de organisatie als geheel klantgericht is.  

2.2.1. Conclusie en onderzoeksafbakening: Leiderschapsontwikkeling en 

Leiderschapsontwikkelingsprogramma’s 

In het kader van dit proefschrift wordt Leiderschapsontwikkeling gedefinieerd als het vergroten van 

de effectiviteit van de individuele leider in het hanteren van uiteenlopende leiderschapsrollen. 

Daarmee wordt aangesloten bij de definitie die McCauley & Van Velsor (2004) geven aan wat zij 

‘Leader Development’ noemen. Leiderschapsontwikkelingsprogramma’s worden in het kader van dit 

proefschrift gedefinieerd als leerprogramma’s die beogen de effectiviteit van de individuele leider in 

het hanteren van uiteenlopende leiderschapsrollen te vergroten. 

2.3. Leiderschapsontwikkelingsprogramma’s binnen de HRM context 

Leiderschapsontwikkelingsprogramma’s als onderdeel van strategisch HRM zijn te scharen onder de 

activiteiten die gericht zijn op het versterken van het ‘Human Capital’ (Vloeberghs, 2004). Andere 

strategieën zijn gericht op het anders inrichten van de interne processen (‘business process’ 

strategieën), het anders bewerken van de markt (‘marketingstrategieën’), het herdefiniëren van 

product-markt combinaties (‘propositiestrategieën’) of het herpositioneren van de organisatie 

(‘transitie en transformatie’). Bij het versterken van het Human Capital gaan organisaties er van uit 

dat er een relatie bestaat tussen het hebben van sterk Human Capital en de totale prestatie van de 

organisatie (Senge, 1990; Ulrich et al, 1999; Ireland & Hitt, 2005).  

Rummler & Brache (1995) onderscheiden een drietal niveau’s van prestatie: 

1. De prestatie op organisatieniveau betreft de relatie met de markt en de 

aandeelhouders. De relatie met de markt en de aandeelhouders wordt uitgedrukt in 

meetbare indicatoren zoals ‘return on investment’ (ROI), aandeelhouderswaarde, 

‘Earnings Before Interest and Tax’ (EBIT), marktaandeel en winst. 

2. De prestatie op procesniveau betreft de effectiviteit en de efficiëntie van de interne 

processen, bijvoorbeeld gemeten in termen van ISO 9000 kwalificaties en door de 

auditing van het Instituut Nederlandse Kwaliteit (INK, 2002).  
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3. De prestatie op persoonsniveau betreft het resultaatgericht functioneren van het 

individu of de groep aan de hand van het behalen van de doelstellingen, het niveau van 

functioneren, kennis, vaardigheden en attituden.  

Een soortgelijk onderscheid is te vinden in het zogenaamde ‘HRM Control Model’ (Jansen & De 

Waal, 2002; zie figuur 2.1). Jansen & De Waal onderscheiden twee in plaats van drie niveaus van 

performance: de externe- en de interne performance. De externe performance komt overeen met 

de door Rummler et al genoemde performance op organisatieniveau (1). De interne performance 

komt overeen met de performance op functie/persoonsniveau (3). De performance op 

procesniveau (2) wordt door Jansen & De Waal in hun model niet expliciet genoemd.  

Het HRM-Control model zoals weergegeven in figuur 2.1 vormt een bruikbaar theoretisch 

basismodel voor dit proefschrift, omdat het model de (theoretische) samenhang tussen 

leerprogramma’s (‘personnel activities’) en prestatie (‘performance’) goed zichtbaar maakt. 

Wanneer het HRM Control model wordt toegepast op Leiderschapsontwikkelingsprogramma’s, kan 

men alsvolgt redeneren: een gericht programma (in figuur 2.1. ‘personnel activities’ (1) genoemd), 

heeft een positieve uitwerking op de kwaliteiten van de leider (i.c. 2a- de ‘human resource’), en 

daarmee op diens gedrag (3a- ‘work performance’), en op de prestaties van de organisatie (4. 

‘external; performance’).  

 

1. Personnel 
Activities

2a: Personal;
Human & Social

Capital

2. Resources

7. Environmental  Characteristics

5. Personal 
Characteristics

2b: Situational:
Work group,

Manager
,Job design

Logistical (a)

Financial (b)
(money market)

Personnel (c)
(labor market)

Commercial (d)
(sales market)

R&D/Innovation (e)

Internal regulation of the employment relationship
Through ‘contracts’: 

Personnel Management

External regulation of the employment relationship
Through ‘the market’: 

Social Policy

6. Company 
Characteristics

3. Internal
Performance

3a: Work
Performance

3b: Commitment
Performance

4. External 
Performance

Result Areas
(+ norms:

Productivity,
Flexibility,

Legitimacy)

Figuur 2.1: Leiderschapsontwikkeling in de HRM context (naar Jansen & De Waal 2002)

 

Het HRM control model maakt duidelijk dat het volgen van een 

Leiderschapsontwikkelingsprogramma geen garantie biedt voor een betere prestatie: daarvoor zijn 

er teveel onbepaalde invloeden van de persoonsgebonden factoren (5) en omgevingsgebonden 

ofwel ‘context’ factoren (6 en 7).  

Persoonsgebonden factoren zijn bijvoorbeeld biografische factoren (geslacht, ras, allochtoon), 

leerstijl van de deelnemer (Van der Sluis, 2000; Megginson, 1996; Hoeksema et al, 1997; Kolb, 

1984), persoonlijkheidsaspecten zoals het openstaan voor nieuwe dingen en het durven 
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experimenteren met nieuw gedrag, opleidingsniveau en IQ (Tracey et al, 2001; Ackerman & 

Heggestad, 1997; Barrick & Mount, 1991), en zelfwaardering van de deelnemer (Yammarino & 

Atwater, 1997).  

Contextfactoren die van invloed zijn op het resultaat van Leiderschapsontwikkelingsprogramma’s 

zijn er eveneens vele. Bijvoorbeeld: typische organisatiegebonden kenmerken (in het HRM Control 

model ‘Company Characteristics’ genoemd (6)) zoals een organisatie met al dan niet een 

‘leercultuur’ of met stijl van leidinggeven die leren ondersteunt. Een organisatie met een 

leercultuur is een organisatie met als belangrijkste kenmerken de bereidheid tot afleren, tolerantie 

voor fouten, experimentele houding, openheid en dialoog (Swieringa & Wierdsma, 1990). 

Organisaties die sterk innovatief zijn, die gericht zijn op continue verbetering van kwaliteit en 

performance, die beter willen zijn dan de concurrent, lijken het toepassen van nieuwe 

vaardigheden aan te moedigen. De correlatie tussen continue innovatie en leerresultaat is .43 

(Tracey et al, 1995). Een andere context-factor die een rol speelt bij leren is de ‘opportunity to 

use’: de organisatie moet de medewerker wel de mogelijkheden bieden om het geleerde toe te 

passen (Holton et al, 1997).  

In een overzicht van Johns (2006) worden de volgende contextfactoren genoemd die invloed 

hebben op het leren door leiders: 

1. de werkomgeving (bijvoorbeeld de geboden mogelijkheden om het nieuw geleerde uit te 

proberen),  

2. de cultuur in de organisatie (bijvoorbeeld waarin potentiële leiders geacht en 

aangemoedigd worden initiatieven te nemen), 

3. de HR systemen (bijvoorbeeld selectie- en promotiesystemen), de management 

systemen (bijvoorbeeld beoordeling en beloning), en  

4. werkobstakels (zaken die buiten de invloedsfeer van de leider vallen).  

Steun van de leidinggevende, als organisatiegebonden factor bij leren, wordt als belangrijke factor 

bevonden voor het verkrijgen van gewenst gedrag van medewerkers (Taylor et al, 2005; Baer & 

Frese, 2003) en heeft daarmee een belangrijke invloed op leren.  

Andere context-factoren (in het HRM Control model vallend onder rubriek 7: ‘Environmental 

Characteristics’) zoals marktontwikkelingen in de regio waar men werkzaam is, invloeden van de 

thuissituatie, politieke situatie, leermogelijkheden off-the job, zoals de beschikbaarheid van 

externe leerprogramma’s en externe support in de vorm van coaching en counseling, kunnen van 

invloed zijn op leerprestaties.  

2.3.1. Conclusie en onderzoeksafbakening: persoonsgebonden en contextgebonden 

variabelen  

De relatie tussen personeelsontwikkelingsprogramma’s voor leiders 

(Leiderschapsontwikkelingsprogramma ‘s) en het realiseren van verbeterde resultaten op 

individueel en organisatie niveau is een complexe relatie, waarbij zowel persoonsgebonden (5) als 

contextgebonden (6 en 7) variabelen een rol spelen. Het is ondoenlijk om alle factoren die leren 

kunnen beïnvloeden in het onderzoek te betrekken. In dit proefschrift is daarom gekozen voor de 



 26 

persoonsgebonden variabelen ‘Persoonlijkheid’ en ‘Leerstijl’ vallend in rubriek 5 van het HRM 

Control model en voor de contextgebonden variabele ‘Leermogelijkheden’ waarin factoren uit zowel 

rubriek 6 als 7 zijn onder te brengen. In Hoofdstuk 3 worden deze persoonsgebonden en 

contextgebonden variabelen uitvoerig uitgewerkt. 

2.4. Gangbare leiderschapstheorieën: een samenvattend overzicht 

Het begrip ‘Leiderschap’ is vanouds geconceptualiseerd als een individugebonden vaardigheid, 

waarbij een scherp onderscheid wordt gemaakt tussen leiders en volgers. De geschiedenis van 

leiderschap als concept gaat terug tot de Griekse oudheid, het Oude en Nieuwe Testament en het 

oude Egypte (Bass & Stogdill, 1990). Werd het concept vroeger verbonden met staatshoofden, 

veldheren en godsdienstige stromingen, tegenwoordig wordt het concept ‘leiderschap’ in een veel 

bredere context toegepast. Bass & Stogdill geven in hun standaardwerk ‘The Handbook of 

Leadership’ een compleet overzicht van theorieën en modellen van leiderschap zoals thans binnen 

de literatuur bekend. Een vergelijkbaar overzicht geeft Covey (2004). In dit proefschrift wordt 

volstaan met het beschrijven van de grote lijn als het gaat om de evolutie binnen de 

leiderschapstheorieën. Voor zover relevant voor dit onderzoek wordt dieper ingegaan op specifieke 

theorieën. 

De eerste studies over leiderschap (jaren 1930 -1950) waren volgens Bass & Stogdill (1990) 

gebaseerd op ‘Great Man’ theorieën, ‘Trait’ theorieën, ‘Psychoanalytische’ theorieën, 

‘Humanistische’ theorieën, ‘Situational’ theorieën en ‘Personal-Situation’ theorieën. Al deze 

theorieën worden door Bass & Stogdill in de categorie van ‘Personal & Situational’ theorieën 

geplaatst. In de ‘Great Man’ benadering, zoals onder andere gebracht door Nietzsche, wordt vooral 

het heroïsch aspect van leiderschap benadrukt. De ‘Trait’ theorie ging ervan uit dat leiderschap was 

gebaseerd op persoonlijkheid en werd gezien als een eigenschap van een persoon: een echte leider 

heeft bepaalde superieure eigenschappen, zo stelt de theorie. En deze eigenschappen zou je 

kunnen meten en men zou erop kunnen selecteren (Bass & Stogdill, 1990). Freud is een bekend 

aanhanger van de psychoanalytische theorie waarbij leiders fungeren als vaderfiguren. 

Humanistische theorieën zoals van Maslow, gaan uit van positief gemotiveerde medewerkers die 

van hun leiders vooral verwachten dat zij de ruimte krijgen om zich te ontplooien. In de jaren 1950 

– 1960 waren onderzoekers, als reactie op de ‘Trait’ theorie, meer geïnteresseerd in de situationele 

aspecten van de leider: de ‘Situational’ theorie. Deze theorie ziet leiderschap als een iets dat 

ontstaat vanuit de situatie: de ware leider staat op (ook bekend onder de  ‘great place’ theorie). 

Deze theorie bleek echter niet te leiden tot betrouwbare voorspellingen met betrekking tot effectief 

leiderschap (Vroom & Jago, 2007). Bray et al (1979) combineerden persoonlijkheid (‘traits’) met 

situationele aspecten om leiderschapspotentieel te kunnen voorspellen (‘Personal-Situational’ 

theorie). Bray baseerde zijn aanpak op de vroege OSS studies (OSS: ‘Assessment of Men’, 1948), 

waarbij leiderschapsvoorspellingen werden gedaan op basis van gedrag in gesimuleerde 

praktijksituaties. 

In de theorieën die door Bass & Stogdill (1990) zijn gegroepeerd onder de categorie ‘Interaction & 

Social Learning’ theorieën, werd vooral gekeken naar de interactie tussen leider en volger. 

Voorbeelden van dergelijke theorieën zijn de ‘Leader-Role’ theorie, waarbij leiderschap wordt 

gezien als een specifieke groepsrol, en een persoon die deze rol heeft wordt geacht zich 
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onderscheidend te gedragen van de rest van de groep. Een voorbeeld van een aanhanger van deze 

theorie is Mintzberg. Deze maakt onderscheid tussen verschillende leidersrollen, onder andere 

‘Spokesman’, ‘Leader’, ‘Liaison’, ‘Entrepreneur’ en ‘Resource allocator’. Een andere ‘Interaction & 

Social Learning’ theorie is de ‘Path-Goal’ theorie, waarin leiders aan ‘volgers’ aangeven ‘welk pad te 

bewandelen’ in termen van adequaat gedrag, gedrag dat kan leiden tot beloning.  

De categorie ‘Interactive Processess’ theorieën zijn volgens Bass & Stogdill (1990) uitwerkingen 

van de ‘Interaction & Social Learning’ theorieën en benadrukken de onderlinge afhankelijkheid van 

de leider en de volger. Fiedler (1967) bijvoorbeeld combineerde zowel de situationele als 

persoonlijkheidsaspecten en kwam met zijn leiderschaps-contingentie theorie: leiders en context 

moeten bij elkaar passen. Fiedler pleitte voor “engineer the job to fit the manager”. In een reactie 

op Fiedler’s theorie van ‘job-fitting’ kwamen andere onderzoekers met het idee dat leiders, in 

plaats van selectie op ‘traits’ of aanpassen van de functie aan de leider, getraind zouden moeten 

worden in het hanteren van uiteenlopende leiderschapssituaties (Vroom & Jago, 2007). Ook al 

rekenen Vroom & Jago af met de idee van leiderschap als ’trait’, in de studies over leiderschap 

komt steeds weer het debat naar voren of leiderschap nu persoongebonden is of context gebonden 

(McCauley & Van Velsor, 2004; Sternberg, 2007; Avolio, 2007; Hackman & Wageman, 2007; 

Zaccaro, 2007; Alimo-Metcalfe & Alban-Metcalfe, 2005). Zaccaro (2007) vindt zelfs dat Vroom wat 

voorbarig is geweest met zijn conclusie. Zaccaro beargumenteert dat het juist de combinatie van 

persoonskenmerken en eigenschappen binnen de context van leiderschapsrollen het verschil kan 

maken tussen succesvolle en minder succesvolle leiders. Leiderschapsontwikkeling zou dan 

zichtbaar moeten maken welke leiderschapsstijl past bij het individu van de leider en hoe de 

functiesituatie daarop dient aan te sluiten (Vroom & Jago, 2007).  

Recentere studies over ‘leiderschap’ vallen volgens Bass & Stogdill onder de noemer van ‘Hybride’ 

theorieën. Onder deze categorie vallen volgens Bass & Stodgill onder andere ‘Transformationeel’ 

leiderschap, ‘Charismatisch’ leiderschap, ‘Managerial and Strategic’ leiderschap, ‘Result-based’ 

leiderschap, ‘Servant’ leiderschap, ‘Spiritueel’ leiderschap en ‘Authentiek’ leiderschap. Deze 

theorieën benadrukken de mix van ‘volgers’ -aspecten, context-elementen en persoonskwaliteiten: 

leiderschap betreft niet alleen het individu, maar is in feite het vermogen van de organisatie om 

haar doelen te realiseren door middel van het creëren van samenwerking tussen de leden van de 

organisatie en het realiseren van verbondenheid met de organisatie en organisatiedoelen 

(McCauley & Van Velsor, 2004).  

Burns (1978) stelde met zijn theorie over ‘transformationeel-leiderschap’ dat leiders hun 

eigenbelang ondergeschikt moeten kunnen maken aan het belang van de ‘volgers’. 

Transformationele leiders zijn gericht op langetermijn ontwikkeling van hun volgers, hebben 

‘charisma’ en integriteit en weten te inspireren (Zie ook Bass, 1999). Volgers op hun beurt worden 

geacht hun belangen ondergeschikt te maken aan die van de organisatie. Alimo-Metcalfe & Alban-

Metcalf (2005) wijzen er in dit verband op dat de meeste studies naar transformationeel 

leiderschap zijn gedaan in de USA en dat men zich met recht kan afvragen of al deze bevindingen 

wel generaliseerbaar zijn. Zo signaleren zij een verschuiving in doelgroep als het gaat om 

leiderschapsstudies: waren de studies in de periode 1950-1960 gericht op alle leiderniveaus in 

organisaties, latere studies, vooral die met betrekking tot transformationeel leiderschap, focussen 
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meer op topmanagement. Een interessant aspect daarbij is ‘afstand’: lager- en middenkader staat 

dichter bij de ‘volgers’ dan het topkader en dat heeft consequenties voor de wijze waarop 

leiderschap door de volgers wordt geïnterpreteerd en dus bevindingen kunnen worden 

gegeneraliseerd. Tegelijkertijd geven zij echter aan dat zij in hun onderzoeken binnen de publieke 

sector in Groot Brittannië soortgelijke patronen vinden als onderzoekers in de USA. 

Transformationeel leiderschap wordt vaak op één lijn gezet met transformationeel leiderschap (De 

Hoogh et al, 2005). Charismatische of transformationele leiders baseren hun leiderschap niet op 

hun positie maar op hun vermogen de energie van volgers te mobiliseren, hen te ‘empoweren’. 

Ofschoon transformationeel en charismatisch leiderschap in de wijze waarop zij zijn 

geconceptualiseerd verschillen, toch worden ze vaak als equivalent behandeld (Yulk, 1999). 

Bij ‘Managerial and Strategic’ leiderschap, met representanten als Drucker en Kotter, zijn leiders 

verantwoordelijk voor de prestatie van de organisatie en voor de maatschappij als geheel. 

Strategische leiders communiceren visie en zorgen ervoor dat medewerkers weten wat ze moeten 

doen, dat ze gemotiveerd zijn en geïnspireerd worden.  

De ‘Result Based’ theorie (Ulrich et al, 1999) bouwt hierop voort en ziet leiders die naast dat ze 

verantwoordelijk zijn voor het boeken van resultaten, ook de juiste persoonskwaliteiten hebben, de 

juiste technische kennis en vaardigheden hebben en in staat zijn strategisch te denken en te 

handelen.  

De meest recente ontwikkelingen op het gebied van leiderschap zijn de discussies over ‘Authentiek’ 

leiderschap (Avolio et al, 2005). Authentieke leiders zijn leiders “who are deeply aware of how they 

think and behave and are perceived by others as being aware of their own and others’ 

values/moral perspectives, knowledge, strengths; aware of the context in which they operate; and 

who are confident, hopeful, optimistic, resilient, and of high moral character” (Avolio et al, 2005, 

pag 321). De authentiek-leiderschapstheorie wordt gezien als de basis voor elke andere (hybride) 

leiderschapstheorie. Authenticiteit is een continuüm en leiders kunnen meer of minder authentiek 

zijn. Authentiek leiderschap omvat transformationeel, charismatisch, ‘servant’ en spiritueel 

leiderschap maar is niet hetzelfde: authentieke leiders hoeven niet charismatisch te zijn en 

andersom. 

Covey (2004) vertaalt authenticiteit in wat hij ‘The Whole-Person Paradigm’ noemt, waarin hij de 

vier dimensies ‘hoofd, hart, lichaam en geest’ integreert. Covey geeft aan dat medewerkers geen 

‘dingen’ zijn die gemotiveerd en ge-controlled moeten worden, maar dat het vier-dimensionele 

wezens zijn die op de vier dimensies ‘hoofd, hart, lichaam en geest’ te sturen zijn. Maar ook de 

leiders zelf passen in dit vier-dimensioneel model en leidinggeven doen zij vanuit alle vier de 

dimensies.  

2.4.1. Conclusie en onderzoeksafbakening: leiderschap  

Wat leiderschapsdefinitie betreft wordt in dit proefschrift aangesloten op de definitie van Vroom & 

Jago (2007): “a process of motivating people to work together collaboratively to accomplish great 

things”. Dat betekent volgens Vroom en Jago dat leiderschap een proces is en geen 

persoonseigenschap (1), dat de essentie ligt in het motiveren van anderen (2), dat de aard van de 

beloning geen onderdeel vormt van de definitie (3), dat het gevolg van de beïnvloeding 
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samenwerking is om een gemeenschappelijk doel te bereiken (4) en dat de ‘great things’ in de 

hoofden van zowel leider als volger niet automatisch door alle betrokken partijen als zodanig 

worden beleefd (5). Leiderschap wordt in dit proefschrift dus opgevat als een persoonlijke intentie 

van een leider (naar Covey, 2004) met als definitie: “vanuit een visie dingen gedaan krijgen voor 

en door andere mensen” (naar Van Loon & Hoving, 2002). 

2.5. Leiderschapstaken/rollen: een nadere uitwerking 

In de leiderschapsliteratuur wordt veelvuldig en divers gesproken over ‘rollen’ van leiders (zie o.a. 

McCauley & Van Velsor, 2004). De vragen waarvoor leiders zich gesteld zien, worden in sterke 

mate bepaald door de behoeften en omstandigheden binnen de organisatie, of het 

organisatieonderdeel waar zij op dat moment leiding aan geven. Deze behoeften en 

omstandigheden kunnen sterk uiteenlopen. Zo heeft in een startende organisatie de leider een 

andere taak of ‘rol’ dan in een organisatie die al geruime tijd bestaat. In een startende, vaak nog 

kleine organisatie, als ook bij het starten van nieuwe activiteiten, is de leider vooral de 

ondernemer-pionier en is er sprake van een marktgerichte cultuur. In een gevestigde organisatie 

moet de leider veel meer de taak vervullen van een beheerder/manager of een coach en is de 

cultuur meer hiërarchisch of groepsgericht (Van Loon & Hoving, 2002; Quinn et al, 1997; 

Roozendaal, 2008). Elk ontwikkelingsstadium van de organisatie vraagt een andere invulling van 

de functie van de leider. Het gaat dus niet enkel om de ‘fit’ tussen de persoon en diens functie als 

leider in het algemeen, maar vooral om de ‘fit’ tussen de persoon en diens functie als leider in de 

context van visie, organisatie, managementteam en medewerkers.  

Belangrijk is aan te geven dat het begrip ‘rol’ hier niet gebruikt wordt in de gangbare sociaal-

psychologische betekenis, maar in de betekenis van cluster van taken, takenpakket of functie.  

Evenals met de definitie van leiderschap is hier sprake van een enorme diversiteit aan ‘rol’-

definities. In het kader van dit proefschrift zijn de volgende vier in de literatuur gevonden ‘rol’-

indelingen nader belicht: 

1. De indeling van Rummler & Brache (1995) omdat hun indeling goed aansluit op de indeling in 

soorten presteren zoals beschreven in paragraaf 2.3;  

2. De indeling van Ulrich et al (1999) omdat zij in hun overzicht een synthese hebben gemaakt 

van de meest gangbare leiderschapsrollen, voornamelijk gebaseerd op het onderzoek van 

Hesselbein, Goldsmith & Beckhard, (1996) zoals gepubliceerd in hun ‘The Leader of the Future’; 

3. De indeling van Covey (2004), reeds kort aangegeven in paragraaf 2.4; 

4. De indeling van Van Loon (2006) omdat deze indeling voortbouwt op de bevindingen van Ulrich 

et al. Van Loon koppelt de leiderschapstaken (in dit proefschrift verder ‘rollen’ genoemd) aan de 

specifieke context van de organisatie (Van Loon et al, 2002; Van Loon, 2006). 

 

Ad 1. Rummler & Brache (1995) onderscheiden drie ‘rollen’ voor leidinggevenden.  

• Ten eerste, op organisatieniveau, een visionaire rol waarin de wensen en verwachtingen 

van de markt worden vertaald naar doelen in de organisatie, naar de processen en de 

functies/personen (door Rummler ‘Goal’ genoemd).  
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• Ten tweede, op procesniveau, een beheersrol waarin het inrichten van de organisatie in 

termen van structuren, processen en functies centraal staat (door Rummler ‘Design’ 

genoemd).  

• Ten derde, op persoonsniveau, een mobiliserende rol waarin de leidinggevende aanstuurt 

op het functioneren van de organisatie, processen en medewerkers (door Rummler 

‘Management’ genoemd). 

Ad 2. Ulrich et al (1999) geven aan dat effectieve leiders op vier verschillende taakgebieden, door 

hen ‘rollen’ genoemd, worden aangesproken: 

• In de eerste plaats noemen zij ‘Demonstrate Personal Character’, waarin 

organisatiecultuur, waarden en normen tot uitdrukking komen en waarin de leider 

integriteit toont; 

• In de tweede plaats noemen zij ‘Set Directions’, waarin de strategische positionering van 

de organisatie in de markt, nu en in de toekomst, en het creëren van 

aandeelhouderswaarde centraal staan. Het gaat hier vooral om visie en richting geven; 

• In de derde plaats noemen zij ‘Engender Organizational Capability’, waarin het bouwen van 

een organisatie infrastructuur met processen en functies centraal staat, inclusief het 

aantrekken van talent. Het gaat hier vooral om het inrichten van de organisatie in termen 

van structuur.  

• Tot slot noemen zij ‘Mobilize Individual commitment’, waarbij het mobiliseren van het 

individuele commitment van mensen in hun functies/rollen centraal staat. Hier gaat het om 

het motiveren en ‘empowerment’ van volgers, ook wel ‘Execution’ genoemd; 

Ad 3. Covey vertaalt zijn vier dimensies ‘hoofd, hart, lichaam en geest’ in een viertal ‘rollen’ ( “4 

Roles of Leadership”, Covey, 2004) van de leider:  

• Ten eerste de rol van ‘Modeling’ in de zin dat de leider het goede voorbeeld moet geven. 

Deze rol heeft sterke gelijkenis met de rol van ‘Demonstrate Personal Character’ van Ulrich 

et al (1999). 

• Ten tweede de rol van ‘Pathfinding’ in de zin dat hij samen met zijn medewerkers de 

richting en visie bepaalt van de organisatie. Deze rol heeft sterke gelijkenis met de rol van 

‘Set Directions’ van Ulrich et al (1999). 

• Ten derde de rol van ‘Aligning’ in de zin dat hij de management systemen installeert. Deze 

rol heeft sterke gelijkenis met ‘Engender Organizational Capability’ Ulrich et al (1999). 

• Ten vierde de rol van ‘Empowering’ in de zin van het optimaal tot zijn recht laten komen en 

benutten van de kwaliteiten van zijn medewerkers. Deze rol heeft sterke gelijkenis met 

‘Mobilize Individual commitment’ Ulrich et al (1999). 

Covey noemt dit de vier leiderschapsrollen waarbij hij leiderschap niet ziet als een positie maar “as 

a proactive intention to affirm the worth and potential of those around us and to unite them as a 

complementary team in an effort to increase the influence and impact of the organizations and 
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important causes we are part of”. De ‘leiderschapsrollen’ van Rummler, Ulrich en Covey zijn 

weergegeven in figuur 2.2.  

 

‘Design’ (Rummler, 1985)

‘Engender Organizational
Capability’ (Ulrich, 1999)

‘Aligning-Body’ (Covey, 2004)

‘Goal’ (Rummler, 1985)

‘Set Directions’ (Ulrich, 1999)

‘Pathfinding-Mind’ (Covey,2004)

Figuur 2.2: Overzicht van Leiderschapsrollen volgens Rummler, Ulrich en Covey

‘Demonstrate Personal
Character’
(Ulrich,1999)

Modeling-Spirit
(Covey, 2004)

‘Management’ (Rummler, 1985)

‘Mobilize Individual
Commitment’ (Ulrich, 1999)

‘Empowering-Heart’ (Covey, 2004)

 

Ad 4. Van Loon (2006) gaat in zijn leiderschapsmodel nog een stapje verder en combineert de 

verschillende invalshoeken van de eerder genoemde auteurs in een model met drie basisrollen voor 

beïnvloeding, en een drietal bronnen voor beïnvloeding. In zijn drie rollen van beïnvloeding zijn 

drie van de vier rollen van Ulrich en Rummler duidelijk herkenbaar. In zijn drie bronnen van 

beïnvloeding zijn drie van de vier basisrollen van Covey herkenbaar: ratio, gevoel en lichaam .  

De ‘rol’ van ondernemer waarin de leidinggevende de richting van de organisatie aangeeft (‘richting 

geven’ annex visie). In de ‘rol’ van ondernemer gaat het wat Van loon betreft om het richting 

geven aan de toekomst. Het gedrag van de leider wordt gedomineerd door richting geven en visie. 

Vanuit deze ‘rol’ probeert de leider de organisatie in een bepaalde richting te sturen. Van Loon 

noemt deze rol ook wel de rol van de vernieuwer, de ondernemer, van de visionaire leider die zijn 

omgeving en zijn afnemers kent.  

De ‘rol’ van manager waarin de leidinggevende de organisatie neerzet in termen van processen en 

structuren (‘inrichten’ annex structuur). In de ‘rol’ van manager gaat het volgens Van Loon om 

resultaten boeken. Het gedrag van de leider is gefocused op inrichten en structureren van de 

organisatie in termen van hiërarchie, processen, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. 

Het gedrag van de leider wordt gedomineerd door kracht en zelfprofilering, door Van Loon ‘push-

gedrag’ genoemd. 

De ‘rol’ van coach waarin de leidinggevende zich richt op de mensen in de organisatie (‘verrichten’ 

annex cultuur). In de ‘rol’ van coach gaat het volgens Van Loon om het ontwikkelen van mensen. 

Het zwaartepunt ligt op het ‘verrichten’, op de cultuur van de organisatie. Het gedrag van de leider 

wordt gedomineerd door betrokkenheid bij anderen, door Van Loon ‘pull-gedrag’ genoemd. In deze 

rol mobiliseert de leider zijn mensen en geeft hij richting en sturing, geeft hij mensen 



 32 

verantwoordelijkheden en empowert hij zijn mensen door verantwoordelijkheden en bevoegdheden 

over te dragen.  

Als illustratie van de bronnen van beïnvloeding noemt Van Loon de leider die handelt vanuit 

lichaamshouding en non-verbale kracht (het lichaam), de leider die handelt vanuit de ratio (het 

hoofd), en de leider die handelt vanuit het gevoel (hart). Deze driedeling komt overeen met de 

door Covey (2004) gehanteerde indeling. Volgens Van Loon weet een ‘excellente leider’ tussen de 

drie beïnvloedingsrollen en de drie bronnen van beïnvloeding een goede balans te houden, 

afhankelijk van de situatie en de context van de organisatie (Van Loon, 2006).  

 Alle bovengenoemde auteurs geven aan dat ‘goede’ leiders er in slagen om tijdig en adequaat te 

schakelen tussen de leiderschapstaken/rollen die ze moeten vervullen. Deze ‘leiderschapsrollen’ 

worden door Ulrich et al (1999) beschouwd als een cluster van ‘Behavior Attributes’. Deze 

‘attributes’ worden in dit proefschrift verder ‘competenties’ genoemd. De ‘leiderschapsrollen’ 

zouden dan dus gedefinieerd kunnen worden als clusters van competenties. De literatuur rondom 

competenties is echter divers en niet altijd even eenduidig. In paragraaf 2.6 wordt ingegaan op hoe 

het begrip ‘competentie’ in het kader van dit proefschrift is gebruikt.  

2.5.1. Conclusie en onderzoeksafbakening: leiderschapsrollen 

De theorieën over leiderschap analyserend is de conclusie, dat het niet zo zeer de vraag is wat de 

kenmerken zijn van een goede leider, maar hoe de kenmerken van een leider te combineren zijn 

met de taken/rollen waarvoor deze leider staat, tegen de achtergrond van de context waarin deze 

taken moeten worden vervuld.  

In dit proefschrift is gekozen voor een viertal ‘leiderschapsrollen’ ofwel clusters van 

leiderschapscompetenties:  

• De rol van ‘Voorbeeldfiguur’, in dit proefschrift verder ‘Persoon’ genoemd; deze rol heeft 

betrekking op de model taak van de leider waarin authenticiteit een belangrijke positie 

inneemt. 

• De rol van ‘Ondernemer’; deze rol heeft betrekking op de strategische taak van de leider 

waarin visie een belangrijke positie inneemt.  

• De rol van ‘Manager’; deze rol heeft betrekking op de structurerende taak van de leider 

waarin het inrichten van de organisatie een belangrijke positie inneemt.  

• De rol van ‘Coach’; deze rol heeft betrekking op de uitvoerende taak van de leider waarin 

empowerment een belangrijke positie inneemt. 

Deze rollen zijn in figuur 2.3 weergegeven.  
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3. Manager
Structureren en 

resultaten boeken

1. Persoon:
Fungeren als ‘rol model’

2. Ondernemer
Richting geven 

aan de toekomst

4. Coach
Mensen ontwikkelen 

en inspireren

Figuur 2.3: Overzicht van Leiderschapsrollen zoals gehanteerd in dit onderzoek

 

2.6. Competenties en leiderschap 

In de literatuur worden nogal verschillende opvattingen en interpretaties over competenties 

gegeven, afhankelijk van het niveau waarop competenties gebruikt worden: van competenties op 

individueel/persoonsniveau als het ene uiterste, zoals in de A&O psychologie gebruikelijk is 

(McClelland, 1973), tot competenties op organisatieniveau als ander uiterste, zoals in de 

bedrijfskunde wordt gedaan (Hamel & Prahalad, 1994). Binnen de psychologie leidt het 

onderscheid tussen competentie als vermogen (‘construct’ denken) en competentie als gedrag, tot 

diepgaande discussies (Jansen, 2002). In deze paragraaf wordt aangegeven hoe het begrip 

‘competenties’ gezien moet worden in het kader van dit proefschrift.  

2.6.1. Het begrip ‘Competentie’ 

In de jaren tachtig werd het begrip ‘competentie’ op persoonsniveau actueel in de Angelsaksische 

literatuur, toen in Groot Brittannië het ‘Management Charter Initiative’ (MCI) startte met het 

definiëren van een aantal generieke ‘managerial competencies’, die zouden moeten dienen als 

basiskwalificatie voor Britse managers. In feite zijn het echter Hamel & Prahalad (1994) geweest 

die het begrip in de management literatuur op de kaart hebben gezet door het benoemen van 

‘kerncompetenties’ op organisatieniveau. Met kerncompetenties op organisatieniveau bedoelen zij 

“een set van vaardigheden en technologieën die waarde hebben voor de consument, die uniek zijn 

en dus onderscheidend van de concurrent en die uitbreidbaar zijn”. Voorbeelden daarvan zijn: 

Nokia met draadloze communicatie; Apple met design en innovatie. De verwarring daarbij is, dat 

de terminologie van Hamel & Prahalad bij het benoemen van kerncompetenties soms hetzelfde is 

als die welke binnen de psychologische literatuur wordt gebruikt, wanneer er wordt gesproken over 

competenties van personen. Zo’n innovatieve organisatie wil niet automatisch zeggen dat ieder 

individu binnen de organisatie ook innovatief is. Het begip ‘kerncompetentie’ van Hamel en 
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Prahalad komt nog het meest overeen met wat Pascal en Athos (1981) de ‘Skills’  van de 

organisatie noemden in hun ‘Zeven S-model’.  

In de psychologische literatuur is het begrip al veel eerder terug te vinden. Al sinds de jaren ‘50 

van de vorige eeuw wordt het begrip ‘competentie’ gebruikt in het kader van 

persoonlijkheidsanalyses en selectie in de vorm van ‘KSA dimensies’: ‘Knowlegde, Skills en 

Abilities’ (OSS, 1948). De literatuur over competenties bestuderend kunnen er grofweg drie 

‘competentie-scholen’ worden onderscheiden: de ‘assessment’ school, de ‘development’ school en 

de ‘performance’ school. 

In de ‘assessment’ school, met de oorsprong in de publicaties over de resultaten van de 

assessment centermethode bij AT&T (Bray et al, 1979), werden competenties voornamelijk 

gebruikt om voorspellingen te doen met betrekking tot toekomstig functiesucces (Bray et al, 1979; 

Thornton & Byham, 1982; Howard et al, 1988). Thornton & Byham (1982, pag. 95-143) definiëren 

competenties op gedragsniveau: “a cluster of behaviors that are specific, observable and verifiable, 

and that can be reliably and logically classified together” (Overigens noemden zij dit niet 

‘competentie’ maar ‘dimension’. Pas in het midden van de jaren ’90 hebben zij dit omgedoopt tot 

‘competenties’). 

Een tweede school is de ‘development’ school, gebaseerd op het werk van de zogenaamde ‘Boston 

Group’ met vooral development deskundigen als McClelland, Boyatzis en Spencer (genoemd naar 

de ‘First Competency Conference te Boston, georganiseerd door Linkage en Lesley College in 1994; 

zie Dubois et al, 1994). Zij gebruiken competenties vooral voor development doeleinden 

(Hollenbeck et al, 2006). Boyatzis (1982) bouwde voort op de theorieën van McClelland (1973) en 

baseerde zijn definitie van competentie op de definitie van Klemp (1978): “A job competency is an 

underlying characteristic – a motive, trait, skill, aspect of one’s self-image, a body of knowledge – 

of a person which results in effective and/or superior performance in a job”.  

Een derde school, de ‘performance’ school, komt vanuit de ‘Performance Engineering’- filosofie, 

later terug te vinden in de ‘Human Performance Improvement’- benadering (Gilbert, 1978; 

Stolovitch & Keeps, 1999; 2004). Eind zeventiger jaren werd het begrip ‘Human Competence’ 

geïntroduceerd door Thomas Gilbert (1978) die competentie definieerde als een afgeleide van 

iemands performance: “Human competence is a function of worthy performance(W), which is a 

function of the ratio of valuable accomplishments (A) to costly behavior (B)”. De ‘Worthy 

performance’ (‘W’) werd door hem vervolgens afgezet tegen de ‘W’ van een top performer om zo 

de ‘potential for improving performance’ (PIP) vast te stellen. Deze PIP was vervolgens een maat 

voor competentie. Eenvoudiger geformuleerd: iemand presteert goed dus is hij/zij competent. 

Competentie werd door hem uitgedrukt in de mate waarin iemand resultaatgericht is in een 

bepaalde ‘performance’ op specifieke resultaatgebieden. 

In het Leiderschapsontwikkelingsprogramma in het kader van dit proefschrift is uitgegaan van een 

competentiemodel voor leiders met aansluiting op de inzichten van diverse onderzoekers en 

wetenschappers op het gebied van leiderschap (Bray et al, 1979; Dunette, 1971; Thornton & 

Byham, 1982; McClelland, 1975; McCall & Hollenbeck, 2002). In dit proefschrift volgen we, in 

navolging van Thornton & Byham (1982), de gedragsdefinitie van competentie: “Een verzameling 

van functierelevante gedragsvormen, die specifiek en observeerbaar zijn in gedrag”. Het gaat dus 
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om zichtbaar gedrag in de verschillende leiderschapsrollen. Als metafoor voor competenties 

gebruiken we de ‘Ijsberg’-, zoals weergegeven in figuur 2.4 (bewerkt naar Spencer & Spencer, 

1993). 

 

Gedrag
in 
Rol

Mind-set
Motivatie

Vaardigheid                 
Kennis

Persoonlijkheid
Verstandelijke capaciteiten

Temperament

Competentie-model

Waarneembaar

Niet waarneembaar

Figuur 2.4: ‘Ijsberg’ metafoor voor competenties (naar Spencer & Spencer, 1993).

 

De gehanteerde competentietaal (competentie-‘model’) heeft de functie van ‘interface’ en relateert 

het waarneembare gedrag in de diverse leiderschapsrollen aan de bovenkant van de ijsberg aan de 

‘drijvende krachten’ van gedrag aan de onderkant: temperament, persoonlijkheid, motivatie, 

kennis en vaardigheden, mind set en verstandelijke capaciteiten. Het competentiemodel dat is 

gekozen voor ons onderzoek is een bewerking door Right Management van de competenties van 

Bray et al (1979) en Thornton & Byham (1982). Voor een gedetailleerd overzicht wordt verwezen 

naar de bijlagen. 

2.6.2. Leiderschapscompetenties 

Het is ondoenlijk om alle literatuur over leiderschapscompetenties te overzien en in dit proefschrift 

samen te vatten. Terwijl sommige auteurs aangeven dat leiderschapscompetenties dienen te 

variëren per echelon in de organisatie (Vinkenburg en Pepermans, 2005), geven anderen juist aan 

dat in essentie dezelfde leiderschapscompetenties relevant zijn voor alle niveaus in de organisatie 

(Ulrich et al, 1999). Weer anderen twijfelen zelfs aan het nut van competentiemodellen voor leiders 

(Hollenbeck, McCall & Silzer, 2006). Silzer stelt dat: 

• Competenties vaak positief zijn geformuleerd en de kenmerken beschrijven van effectieve 

leiders, los van de context. Zijn alle effectieve leiders dan hetzelfde of is dit 

situatieafhankelijk? 

• Competenties (min of meer) onafhankelijk van elkaar zijn gedefinieerd. Betekent dit dan: 

hoe meer competenties hoe beter de leider? 
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• Competenties vaak worden geformuleerd door senior managers: Zijn de door hen bedachte 

competenties dan ook de enig mogelijke? 

• HR systemen binnen organisaties sterk gebouwd zijn rondom competenties die dwars door 

de organisatie heen worden gebruikt. Zijn competenties alleen bruikbaar voor de lagere 

niveaus of ook bruikbaar voor de toplaag binnen de organisatie?  

Hoewel er vele titels zijn waaronder vooraanstaande denkers hun leiderschapsvisie aan de man 

brengen, blijken na analyse de verschillende bouwstenen (competenties) veel op elkaar te lijken. 

Opvallend daarbij is dat deze competenties niet zozeer gekoppeld zijn aan leiderschapsrollen, maar 

aan leiderschapsniveaus.  

Dotlich et al (2004) spreken in dit verband van ‘Leadership Passages’, daarmee aangevend dat elke 

leider op weg naar de top van de organisatie 7 niveaus kan bereiken en dat bij elke transitie naar 

een hoger niveau de leider door een z.g. ‘passage’ moet gaan: een kritisch moment in het leven 

van de manager om van ‘Manager of Self’ (1) uiteindelijk te komen tot ‘Enterprice Manager’ (7). 

Elke fase kent enkele specifieke competentie-accenten (Charan et al, 2001).  

Collins (2001) onderscheidt in zijn boek ‘ Good to Great’ vijf niveaus van leiderschap, oplopend van 

‘Highly capable individual’ (niveau 1) tot ‘Executive’ (niveau 5).  

Gelet op de onderzoeksgroep in dit proefschrift (leiders op de hoogste echelons in organisatie), is 

het interessant te weten hoe in de literatuur wordt gedacht over de specifieke competenties voor 

dit niveau leiders. Rucci (2002) maakt bij dit niveau leiders onderscheid tussen de competenties 

ondernemerschap, klant- en resultaatgerichtheid, visie, innovatiegerichtheid, integriteit en inter-

persoonlijke maturiteit. Goede leiders dienen volgens Rucci in staat te zijn hun visie te 

ondersteunen met duidelijke waarden, dienen hun medewerkers ruimte te bieden, dienen een 

passend beloningsbeleid te hanteren, goed te communiceren en te luisteren, en tot vernieuwend 

‘entrepreneurship’ in staat te zijn.  

Soortgelijke elementen komen terug in de visie van Ireland & Hitt (2005) over de kwaliteiten van 

leiders in de hoogste echelons van de organisatie. Zij noemen dit strategisch leiderschap: 

“Strategic Leadership is defined as a person’s ability to anticipate, envision, maintain flexibility, 

think strategically, and work with others to initiate changes that will create a viable future for the 

organization”.  

Alimo-Metcalfe & Alban-Metcalfe (2005) maken een vergelijkbaar onderscheid. Zij onderzochten 

een groep van 2013 (Britse) leiders verdeeld in twee groepen: leiders op top niveau in de 

organisatie en leiders op middel management niveau. Zij vonden zes belangrijke factoren voor 

leiderschap (Alimo-Metcalfe & Alban-Metcalfe, 2005, pag 57-61): (1) ‘Valuing individuals’, hetgeen 

neerkomt op het tonen van betrokkenheid; (2) ‘Networking and Achieving’, hetgeen neerkomt op 

de manier waarop leidinggevenden communiceren en mensen weten te inspireren; (3) ‘Enabling’, 

hetgeen delegeren, empoweren en coachen inhoudt; (4) ‘Acting with integrity’, hetgeen inhoudt 

dat iemand handelt conform de waarden en normen van de organisatie; (5) ‘Being accessible’, wat 

neerkomt op competenties als omgevingsbewustzijn en organisatie-sensitiviteit; (6) ‘Being 

decisive’, ofwel besluitvaardigheid.  
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Ulrich et al (1999) komen in hun publicatie ‘Result Based Leadership’ tot een viertal clusters die 

kenmerkend zijn voor leiders in de hoogste echelons van de organisatie. Ter wille van een 

samenvatting is in tabel 2.1 een gedetailleerd overzicht opgenomen. In de linkerkolom van tabel 

2.1. zijn de competentieclusters (ook wel competentiegebieden of ‘rollen’ genoemd) weergegeven 

die door Ulrich et al (1999) worden onderscheiden. In de middelste kolom is aangegeven welke 

auteurs (onder anderen) de bron vormen. In de rechterkolom is weergegeven hoe deze rollen zijn 

vertaald naar de leiderschapscompetenties zoals gehanteerd in dit proefschrift. Daarbij is de 

competentietaal (i.c. de competentie-benamingen of –labels en hun gedragsdefinities) zoals die 

binnen de organisatie van de onderzoeksgroep gebruikt is, als referentie genomen. Dit is van 

belang, omdat de competentielabels (i.c. de competentiebenamingen zoals ‘Klantgerichtheid’, 

‘Oordeelsvorming’, etc) als label weliswaar universeel lijken, maar dat in gedragsdefinities en 

indicatoren zeker niet zijn. Er zijn meerdere competentietalen in omloop die allemaal ongeveer 

dezelfde labels hebben, maar soms geheel verschillende definities kennen.  
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Tabel 2.1: Overzicht van leiderschapsrollen en competentiegebieden van Ulrich et al (1999) in relatie tot de 

leiderschapscompetenties zoals gehanteerd in dit proefschrift 

.

Competentie-cluster Ulrich (1999) Bron Rol en competenties 

onderzoeksgroep  

‘Demonstrate Personal Character’ Persoon

“Live the values of the organization” (Heskit & Schlesinger, 

1995)

Ethiek/Mensgericht

“Submit myself to the mirror test and find comfort with the 

person there” 

(Drucker, 1997) Leerorientatie/ Aanpassings 

vermogen

“Possess a belief in oneself: self-confidence, with humility” (Handy, 1995) Mensgericht

“Possess learning agility for self-knowledge” (Lombardo & Eichinger, 

1997 )

Aanpassingsvermogen

Set Directions’ Bron Ondernemer

“Exhibit strong customer orientation” (Yeung & Ready, 1995) Klantgerichtheid

“Think deeply and see possibilities” (Kanter, 1995) Flexibel gedrag/ 

ondernemerschap

“Exhibit conviction in creating a vision” (Schein, 1995) Visie

“Align performance with vision” (Blanchard, 1995) Besluitvaardigheid

“Craft a path finding mission” (Covey, 1995) Ondernemerschap/ omgevings 

bewustzijn

Mobilize Individual Commiment’ Bron Coach 

“Have the ability to be alone, but also to work with others” (Handy, 1995) Samenwerken

“Cheerlead, support, and encourage more than judge, 

criticize, and evaluate” 

(Blanchard, 1995) Overtuigingskracht/ 

oordeelsvorming

“Foster collaboration by promoting co-operative goals and 

building trust” 

(Kouzes & Posner, 

1995)

Organisatie sensitiviteit

“Listen more than tell" (Heskitt & Schlesinger, 

1995)

Interpersoonlijke sensitiviteit

“Empower and engage employees” (Covey, 1995) Coachen/ overtuiginsgkracht

“Create emotion by generating confidence” (Bardwick, 1995) Oordeelsvorming

‘Engender Organizational Capability’ Bron Manager

“Form ad hoc leadership as required within each of those 

project clusters” 

(Bridges, 1995) Groepsgericht leiderschap

“Aling and ensure the match between organization and 

strategy” 

(Covey, 1995) Planen & Organiseren

“Not fear the strength in subordinates” (Drucker, 1997) Delegeren/ resultaatgerichtheid

“Resolve conflicts diplomatically and find a common 

cause”

(Kanter, 1995) Monitoren/ Resultaatgerichtheid

“Build self-managing project teams” (Bridges, 1995) Groepsgericht leiderschap

“Possess skills in analyzing cultural assumptions” (Schein, 1995) Probleemanalyse  

 

Het eerste competentiecluster (‘Demonstrate Personal Character’) heeft betrekking op de 

authenticiteit en geloofwaardigheid van de leidinggevende als persoon, daarbij aansluitend op de 

theorie van authentiek leiderschap, met name op de elementen van zelfregulatie en 

voorbeeldgedrag (Avolio & Gardner, 2005). Deze elementen komen overeen met wat Covey (2004) 
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‘Modeling’ noemt. De drie overige competentieclusters/rollen volgen de rollen zoals uitgewerkt in 

de vorige paragraaf. 

2.6.3. Conclusie en onderzoeksafbakening 

In dit onderzoek gaat het om competenties van leiders in de hoogste echelons van organisaties. 

Wat leiderschapsrollen betreft is gekozen voor de indeling zoals vermeld in paragraaf 2.5.1, figuur 

2.3. Deze indeling is in lijn met de definitie van leiderschap zoals gehanteerd in dit proefschrift, nl: 

vanuit een visie (ondernemersrol) dingen gedaan krijgen (managersrol) door en voor anderen 

(coachrol). 

 

3. Manager
•groepsleiderschap
• probleemanalyse

• resultaatgerichtheid
•plannen & organiseren

•delegeren
•monitoren

1. Persoon:
•Aanpassingsvermogen

•Leeroriëntatie 
•Ethiek

•Mensgericht

2. Ondernemer
•ondernemerschap

•visie
•klantgerichtheid
•flexibel gedrag

•omgevingsbewustzijn
•besluitvaardigheid

4. Coach
•coaching, 

•inter-persoonlijke sensitiviteit,
• oordeelsvorming,
• samenwerken,

• overtuigingskracht 
• organisatiesensitiviteit

Figuur 2.5: Overzicht van Leiderschapscompetenties per rol.

 

De leiderschapscompetenties zoals in dit proefschrift onderzocht zijn: 

1. Binnen de rol ‘Persoon’: ethiek, leeroriëntatie, mensgerichtheid en aanpassingsvermogen; 

2. Binnen de rol ‘Ondernemer’: ondernemerschap, visie, flexibel gedrag, klantgerichtheid, 

omgevingsbewustzijn en besluitvaardigheid; 

3. Binnen de rol ‘Manager’: groepsleiderschap, probleemanalyse, resultaatgerichtheid, 

plannen & organiseren, delegeren, en monitoring; 

4. Binnen de rol ‘Coach’: interpersoonlijke sensitiviteit, oordeelsvorming, samenwerken, 

overtuigingskracht en organisatiesensitiviteit. 

In figuur 2.5 zijn de competenties per rol samengevat. In bijlage A zijn de competenties geheel 

uitgewerkt naar definitie en indicatoren.  
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2.7. Samenvatting 

Leiderschapsontwikkelingsprogramma’s zijn leerprogramma’s die erop gericht zijn om de 

individuele prestaties van leiders en daarmee de prestaties van de organisatie te verbeteren. Het 

HRM-Control model maakt de (theoretische) samenhang tussen leerprogramma’s (‘personnel 

activities’) en prestatie (‘performance’) zichtbaar en vormt het theoretisch basismodel voor dit 

proefschrift. In Leiderschapsontwikkelingsprogramma’s wordt geprobeerd de effectiviteit van de 

individuele leider in het hanteren van de uiteenlopende leiderschapstaken/rollen te vergroten. 

Daarbij gaat het vooral om de vraag hoe de kenmerken van een leider te combineren zijn met de 

taken/rollen waarvoor deze leider staat, tegen de achtergrond van de context waarin deze 

taken/rollen moeten worden vervuld. Als definitie van Leiderschap wordt gekozen voor: vanuit een 

visie dingen gedaan krijgen voor en door anderen. De in dit proefschrift onderscheiden 

leiderschapsrollen zijn: de leider als ondernemer, manager of coach. Per rol ofwel 

competentiecluster zijn competenties gedefinieerd. In dit proefschrift wordt de gedragsdefinitie van 

competentie gevolgd: “Een verzameling van functierelevante gedragsvormen, die specifiek en 

observeerbaar zijn in gedrag”. Het gaat dus om zichtbaar gedrag, waarbij de gehanteerde 

competentietaal (competentie-‘model’) als een ‘interface’ dient, waarmee het waarneembare 

leiderschapsgedrag in de verschillende leiderschapsrollen aan de bovenkant van de ijsberg vertaald 

kan worden naar de ‘drijvende krachten’ van gedrag aan de onderkant: temperament, 

persoonlijkheid, motivatie, kennis en vaardigheden, mind set en verstandelijke capaciteiten. De 

leiderschapscompetenties die in dit onderzoek worden gehanteerd zijn gebaseerd op de 

leiderschapsmodellen van Ulrich et al (1999) en van Van Loon (2006). We maken onderscheid 

tussen vier clusters van leiderschapscompetenties (competentiegebieden), gebaseerd op de drie 

basisrollen van een leider en op de persoon van de leider zelf. Deze clusters zijn: 

1. Cluster persoon met de gedragscompetenties: ethiek, leer-oriëntatie, mensgerichtheid en 

aanpassingsvermogen. Dit laatste cluster heeft betrekking op de authenticiteit van de 

leider. 

2. Cluster ondernemer met de gedragscompetenties: ondernemerschap, visie, flexibel gedrag, 

klantgerichtheid, omgevingsbewustzijn en besluitvaardigheid.  

3. Cluster manager met de gedragscompetenties: groepsleiderschap, probleemanalyse, 

resultaatgerichtheid, plannen & organiseren, delegeren, en monitoring. 

4. Cluster coach met de gedragscompetenties: coaching, inter-persoonlijke sensitiviteit, 

oordeelsvorming, samenwerken, overtuigingskracht en organisatiesensitiviteit. 

In het volgende hoofdstuk wordt ingegaan op de kern van dit onderzoek: hoe leren leiders en wat 

is de relatie van persoonsgebonden variabelen zoals persoonlijkheid en leerstijl en 

contextgebonden variabelen als leermogelijkheden op het leren van leiderschapscompetenties. 

Naast een overzicht van wat er in de literatuur bekend is, worden ook de onderzoekshypothesen 

geformuleerd.  
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Hoofdstuk 3: Leren van leiderschapscompetenties: een conceptueel kader  

3.1. Inleiding: hoe leren leiders? 

Een van de voor de hand liggende doelen van Leiderschapsontwikkelingsprogramma’s is het 

vergroten van de effectiviteit van de leider in het uitoefenen van uiteenlopende leidersrollen (zie 

hoofdstuk 2, paragraaf 2.5). Deze effectiviteit is in dit proefschrift geoperationaliseerd door middel 

van een verzameling van leiderschapscompetenties die bij deze leidersrollen horen. Een vergroting 

in effectiviteit wordt zichtbaar in een uitbreiding en/of betere beheersing van het gedragsrepertoire 

dat bij deze leiderschapscompetenties hoort. In dit proefschrift is dit ‘leren’ genoemd. Hierbij wordt 

impliciet verondersteld dat leiderschap te leren is. Onderzoek van McCauley en Van Velsor (2004) 

bevestigt dit: “we believe that all people can learn and grow in ways that make them more 

effective in the various leadership roles and processes the take on”. Leren (van gedrag) is een 

complex proces dat te maken heeft met het verwerven en demonstreren van nieuw gedrag en het 

vervangen van ineffectief gedrag door effectief gedrag (De Klerk et al, 1976). Mensen leren op 

verschillende manieren en er is geen universele leerstijl, noch één, per persoon exclusieve leerstijl: 

de één leert vooral planmatig en instructiegericht, de ander juist improviserend en gaandeweg; de 

één leert relatief het beste in een informele ‘on-the-job’ situatie, de ander leert beter in een 

formele ‘off-the-job’ situatie (McCauley et al, 1994; Megginson,1996; Van der Sluis & Lankhuizen, 

2003). De vraag is: hoe zit dit bij leiders in de hoogste echelons van organisaties? Voor deze 

leiders geldt vaak dat zij weinig tijd hebben om zich vrij te maken voor het volgen van een ‘off-the-

job’ opleiding. Bovendien hebben ze weinig gelegenheid om het geleerde te oefenen. Zij 

functioneren immers in een ‘high risk’ omgeving en het maken van fouten kan grote gevolgen 

hebben voor de organisatie.  

In dit hoofdstuk wordt allereerst kort ingegaan op een aantal leertheorieën voor zover relevant in 

de context van het onderzoek. Hoe leren in leerpsychologisch opzicht precies verloopt (in de 

literatuur over leren ook wel het ‘Leerproces’ genoemd) is tamelijk complex en valt buiten het 

kader van dit proefschrift. Voorts wordt het leermodel besproken dat de basis vormde van het 

Leiderschapsontwikkelingsprogramma zoals gehanteerd in dit proefschrift. Bij leren worden 

individuele leerresultaten onder andere beïnvloed door twee belangrijke variabelen: de context van 

het lerende individu, zoals de mogelijkheden leerervaringen op te doen al dan niet binnen de 

organisatie en de persoonsgebonden kant van het lerende individu, zoals leerstijl en 

persoonlijkheid.  

In dit hoofdstuk worden deze variabelen nader uitgewerkt. Voorts wordt het theoretisch model van 

het onderzoek gepresenteerd en zijn de onderzoekshypothesen geformuleerd. 

3.2. Leertheorieën 

In de literatuur over leren zijn veel visies, concepten, theorieën en definities van leren te vinden, 

afhankelijk van welke invalshoek er wordt gekozen: die van het individu of die van de organisatie 

(Van Parreren, 1989; Kearsley, 2003; Cross, 1981). Leren kan gezien worden als een actief proces 

(in John Dewey’s termen “the active learner: the learner has to do something”; Dewey, 1916), 

waarbij mensen al lerend leren (bijvoorbeeld: bij het uitvoeren van een promotieonderzoek en het 

schrijven van een proefschrift leer je wat over het object van onderzoek, maar tevens over hoe een 
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proefschrift moet worden geschreven). Leren kan gezien worden als een mentaal proces (1) 

waarbij op basis van zowel ratio als gevoel een betekenis wordt toegekend aan een bepaalde 

ervaring (Rogoff and Lave, 1984). Leren is bovendien taalafhankelijk. Zo praten mensen vaak in 

zichzelf als ze leren. Leren en taal zijn onafscheidelijk verbonden (Vigotsky, 1962). Leren kan ook 

gezien worden als een sociaal proces (2) waarvan de resultaten tot uitdrukking komen in de cultuur 

van de organisatie (Bandura, 1977). Leren wordt geassocieerd met onze relatie met andere 

mensen zoals docenten, medestudenten, familie, partner, kennissen. In de werkpraktijk is leren 

sterk verbonden aan de collega’s en bijvoorbeeld de leidinggevende, de micro- sociaal-

psychologische omgeving van de lerende. Leren is een interactief proces (3): leren bouwt voort op 

eerder geleerde zaken, zowel op kennis als op ervaring (Weggeman, 1997). 

3.2.1. Leren als mentaal proces 

Theorieën over leren die tot experimenteel onderzoek hebben geleid, met als doel meer te weten te 

komen over het mentale proces (ook wel de ‘black box’ genoemd) worden traditioneel in twee 

kampen verdeeld:  

• het kamp van de ‘stimulus-respons’ (S-R) theorieën, en  

• het kamp van de ‘cognitieve leertheorieën’ (De Klerk & Oostlander, 1976).  

In de traditionele ‘S-R’ theorie ligt het accent vooral op leren als een vorm van conditioneren, 

waarbij het lerende individu door middel van associatie een (al dan niet nieuw) verband legt tussen 

een op zich neutrale stimulus en een reactie. Individuen leren vervolgens welke gevolgen bepaalde 

reacties hebben en zullen in de toekomst die gedragingen vertonen die de prettigste of de minst 

onprettige consequenties hebben (Mulder, 1992). Hoewel er aanwijzingen zijn dat mensen 

verschillen in de mate waarin zij conditioneerbaar zijn (Hettema, 2002), legt ieder mens associaties 

tussen stimuli en responsen.  

De cognitieve leertheorie (Rogoff and Lave, 1984) beschouwt de lerenden als individuele actoren 

die informatie verwerken en/of hun mentale structuren modificeren. Uitgangspunt bij cognitief 

leren is dat denken apart wordt gezien van ervaren en doen. Individuen handelen autonoom en 

sociale relaties komen op de tweede plaats. Een voorbeeld van deze theorie is ‘na-apen’: een mens 

kan gedrag van een ander waarnemen en vervolgens nadoen, omdat hij ervaren heeft dat dit 

gedrag, althans bij de ander, het gewenste effect opleverde. Simpel gezegd: als een kind ziet dat 

zeuren meestal wel een beloning oplevert in termen van een koekje, zal het dat blijven doen. Het 

geven van betekenis aan het geleerde geschiedt mentaal: “the object enters into a dialogue with 

the learner only after being transformed by him or her. In fact, it is the set of significant units 

organized by the learner and the relationships that he or she constructs between them that 

constitute the cognitive object that, in turn, constitutes knowledge” (Henriques, 1990).  

3.2.2. Leren als sociaal proces. 

De ‘social construction learning theory’ (Bruner and Haste, 1987) ziet lerenden als sociale wezens 

die vooral leren van sociale interactie met specifieke socio-culturele settings, individuen in hun 

micro-sociaalpsychologische omgeving. McCauley et al(1994) wordt gezien als een aanhanger van 

deze theorie. ‘Iso-leren’ is geen leren: mensen leren vooral door uitwisseling met anderen en leren 

is niet een een-op-een proces van de leerling met de leerstof. Mensen breiden hun 

gedragsrepertoire uit door het observeren en nabootsen van het gedrag van een ander (het 
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‘rolmodel’). Het rolmodel laat zien welk gedrag wenselijk en/of succesvol is en de lerende persoon 

tracht dat gedrag na te bootsen. Het verschil met conditioneren als vorm van leren is dat bij 

imitatie bewust gestreefd wordt het gedrag van de ander na te doen. De mate waarin dit lukt en de 

mate waarin dit (nieuwe) gedrag beloond wordt, bepalen het succes van deze vorm van leren. In 

termen van leiderschap zou dat kunnen betekenen, dat de aankomende manager niet alleen de 

goede kanten van de top-leider imiteert, maar ook de minder goede dingen, vooral als de top-

leider dit gedrag (psychologisch) beloont.  

3.2.3. Leren als interactief proces 

De ‘interactive learning theory’ (Van Maanen, 1977) combineert beide theorieën: leren is een 

resultaat van de interactie van meer de persoonlijke aspecten van het cognitief leren met de 

omgevingsaspecten van het social construction leren. Van der Sluis definieert leren als “The 

expansion of an individual’s capacity for effective managerial action” (Van der Sluis & Lankhuijzen, 

2003). Essentie is dus dat het geleerde zichtbaar is in de werkpraktijk. In de literatuur wordt dit 

‘transfer’ genoemd. Door Wexley & Latham wordt ‘transfer van training’ gedefinieerd als “the 

degree to which trainees apply the knowledge, skills, behaviours, and attitudes gained in training 

to their jobs” (Wexley & Latham, 1991). Transfer van training geeft dus aan in welke mate een 

medewerker zijn kennis, vaardigheden, gedrag en houding, geleerd tijdens een training, toepast op 

het werk. Transfer heeft pas plaatsgevonden als het nieuw aangeleerde gedrag algemeen 

werkgedrag is geworden in de functiecontext en men de nieuw verworven vaardigheden al voor 

langere tijd gebruikt.  

Veel inzichten met betrekking tot de transfer van training zijn ontleend aan onderzoek naar de 

effectiviteit van ‘Behavior modeling training’ (BMT; Taylor et al, 2005). BMT is een van de meest 

gebruikte en meest onderzochte psychologisch gebaseerde trainingsinterventies. Hoewel BMT 

gebaseerd is op de ‘social learning’ theorie van Bandura (1977) heeft het toch meer elementen van 

‘the interactive learning theory’ dan van ‘social construction learning’. In het werk van Bandura 

(1977) wordt onderscheid gemaakt tussen het verwerven van nieuw gedragsrepertoire 

(‘acquisition’) en het daadwerkelijk laten zien van dit gedrag (‘performance’). In de werksituatie 

kennen we deze vorm van leren als ‘learning-on-the-job’: de nieuwkomer wordt voorgedaan en 

uitgelegd welke performance als wenselijk wordt beschouwd. Hierin zitten zowel cognitieve 

elementen (theorie) als gedragselementen (praktijk). BMT onderscheidt zich van andere 

leermethoden door de nadruk op (a) het definiëren van gewenst gedrag, (b) het hanteren van een 

‘model’ waarmee de effectiviteit van het gedefinieerde gedrag zichtbaar wordt gemaakt, (c) het 

bieden van de mogelijkheid voor de trainee om te oefenen, (d) het geven van feedback en ‘social 

reinforcement’ aan de trainees, en (e) het ondernemen van stappen om transfer te maximaliseren. 

Ofschoon andere trainingstechnieken een of meerdere van deze factoren eveneens gebruiken, 

gebruikt BMT ze allemaal (Taylor et al, 2005).  

3.2.4. Conclusie en onderzoeksafbakening: leren als sociaal-interactief proces 

In het kader van dit proefschrift wordt leren opgevat als een actief en sociaal-interactief proces, 

waarbij naast de persoonsgebonden variabelen ook de contextvariabelen een belangrijke rol spelen 

(Kolb, 1984; McCauley et al, 1994; Van der Sluis, 2000; Bandura, 1977). Leren wordt binnen het 

kader van dit proefschrift gedefinieerd als het vergroten van de effectiviteit van de leider in het 
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hanteren van de uiteenlopende leidersrollen, zichtbaar in een uitbreiding van en/of betere 

beheersing van het gedragsrepertoire (naar McCauley en Van Velsor, 2004). 

3.3. Leren van leiderschapscompetenties: een leermodel 

Hoewel veel onderzoek is verricht naar de effecten van onderwijs en training buiten de 

werkpraktijk, is inmiddels vanuit de literatuur genoegzaam bekend dat leiders vooral leren door 

hun ervaringen op de werkplek zelf. Maar lang niet elke leerervaring heeft dezelfde krachtige 

impact op functioneel gedrag. Bijvoorbeeld: een leider die voor het eerst in een leidinggevende rol 

terecht komt leert gewoonlijk meer in het eerste jaar dan in de jaren daarna. En werken met een 

baas die constructieve feedback geeft draagt meer toe aan het leerproces dan een baas die dat niet 

doet (Van Velsor & McCauley, 2004; Taylor et al, 2005).  

Volgens Van Velsor & McCauley is een leerproces krachtiger/effectiever als drie belangrijke factoren 

in de leerervaring vertegenwoordigd zijn: ‘Assessment’, ‘Challenge’ en ‘Support’ (zie figuur 3.1.). 

De combinatie van deze drie factoren zijn bepalend voor de impact van leerervaringen.  

De eerste factor is de bewustwording van de sterke en minder sterke kanten, door Van Velsor & 

McCauley ‘Assessment’ genoemd: het in kaart brengen van de kloof tussen wat is en wat zou 

moeten zijn als het gaat om leiderschapscompetenties; waar ligt het probleem en wat moet er 

veranderen? Het gaat hier om bewustwording van het probleem. De bronnen voor deze factor zijn 

talrijk en variëren van een 360 graden feedback tot een volledig assessment center. In feite gaat 

het hier om een ‘benchmark’ voor verdere ontwikkeling. En een bewustwording van “wat moet ik 

doen en wat doe ik nu”.   

De tweede factor is die van het creëren van nieuw gedrag, door Van Velsor & McCauley ‘Challenge’ 

genoemd: de confrontatie met het oefenen en experimenteren met nieuw gedrag; de leider wordt 

als het ware uit zijn ‘comfort zone’ gehaald en geconfronteerd met de noodzaak om nieuw gedrag 

te laten zien ( “…. situations that can stretch people and motivate development” aldus Van Velsor & 

McCauley (2004)). Voorbeelden zijn: onbekende nieuwe situaties, moeilijke doelstellingen 

realiseren, conflicten beheersen of omgaan met verlies en tegenslagen.  

De derde factor is die van de verankering, door Van Velsor & McCauley ‘Support’ genoemd: dit is 

de factor van experimenteren en oefenen waarbij bevestiging en versterking van het nieuw 

aangeleerde gedrag door steun van baas, peers, medewerkers of mentoren/coaches belangrijk is. 

Daarnaast vormen de cultuur en systemen binnen de organisatie belangrijke steunfactoren. 

Organisaties met een leercultuur en leerbeleid hebben een positieve impact op het leerresultaat.  
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Echter, een confrontatie met leermogelijkheden ‘on-the-job’ op zich zijn niet genoeg om de leider 

te laten leren. Leren is een interactief proces tussen het opdoen van leerervaringen en 

persoonsgebonden variabelen. Deze relatie is wederkerig, omdat een bepaalde leerervaring impact 

kan hebben op leerstijl en leerattitude en vice versa (Van Velsor & McCauley, 2004). De leider zelf 

dient een zodanige persoonlijkheid te hebben dat deze leider ontvankelijk is voor de 

leerervaringen. In de literatuur zijn verschillende hoofdgroepen te onderscheiden die van invloed 

zijn op leren (Egberts, 1991; Lindsey et al, 1987; De Kleer et al, 2002). Naast persoonsgebonden 

variabelen zoals leerstijl en persoonlijkheid (Baldwin & Ford, 1988; Kolb, 1984; Megginson, 1996; 

Tracey et al, 2001), spelen ook variabelen in de werk-leeromgeving, zoals organisatiestructuur en 

–cultuur (Onstenk, 1997), leeraanbod op de werkplek (McCauley et al, 1994) en 

handelingsspeelruimte (Karasek et al, 1990) een belangrijke rol. Onderzoek naar de invloed van 

persoonsgebonden en situationele factoren op leren geven een wisselend beeld. Volgens Van der 

Sluis (2000) zou dit kunnen liggen aan ambigue beschrijving van de uitkomstvariabelen. Ondanks 

dat onderzoekers verschillende definities gebruiken voor het beschrijven van de leerresultaten, 

schijnt er overeenstemming te zijn over de conclusie dat de opbrengst van leren een mix is van 

diverse aspecten.  

 

3.4. Leerpotentieel van het individu 

Onder leerpotentieel wordt kortweg verstaan: het vermogen om te leren (Resing,  2006). In de 

leerpsychologische literatuur wordt leerpotentieel onder andere gedefinieerd als “de mate waarin of 

de efficiëntie waarmee een individu in staat is te profiteren van instructie” (Resing, 1990). 

Leerpotentieel, soms ook wel ‘leerbaarheid’ genoemd, is dan de mate waarin een leerling profijt 

weet te trekken uit leerervaringen. Leerpotentieel of leerbaarheid is een functie van drie 

variabelen: intelligentie, leerstijl en persoonlijkheid, die in hun samenhang invloed hebben op het 

leren van leiderschapscompetenties. Zo geven sommige onderzoekers aan dat een van de redenen 

waarom individuen verschillend van ervaring leren, te maken heeft met de mate waarin zij 
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betekenis geven aan die ervaring (Weick, 1995). Andere onderzoekers schrijven het verschil toe 

aan de mate waarin iemand doelgericht is in zijn leren (Megginson,1996), of aan verschillen in 

persoonlijkheid en/of intelligentie (Spreitzer et al, 1997). De variabelen persoonlijkheid en 

intelligentie zijn duidelijk verschillend van aard. Bij intelligentie, waarbij het gaat om het 

vaststellen van de maximale leercapaciteit, zou men kunnen redeneren: hoe meer hoe beter 

(Cronbach, 1949; Ackerman & Heggestad, 1997). In paragraaf 3.4.1 wordt hier nader op ingegaan. 

Bij leerstijl, waarbij het gaat om het benoemen van de bij het individu best passende leeraanpak, 

gaat die redenering niet direct op, hoewel succesvolle ‘lerenden’ meerdere stijlen tegelijkertijd 

schijnen te gebruiken (Megginson, 1996). Dit wordt nader uitgewerkt in paragraaf 3.4.2. Bij 

persoonlijkheid, waarbij het gaat om het benoemen van typisch gedrag, geldt de redenering van 

‘hoe meer hoe beter’ niet. Er bestaat wel samenhang tussen verschillende persoonlijkheidsfactoren 

die het leren van leiderschapscompetenties kunnen bevorderen. Zie hiervoor de uitwerking in 

paragraaf 3.4.3.  

3.4.1. Intelligentie en leren van leiderschapscompetenties 

Er bestaat geen gebrek aan definities van het begrip ‘intelligentie’ (zie Sternberg, 2005). 

Kenmerkende elementen van definities van intelligentie zijn onder andere het vermogen om te 

leren, het vermogen om problemen op te lossen en het vermogen om zich aan te passen aan de 

omgeving. Sternberg definieert intelligentie als: “the mental abilities necessary for adaptation to, 

as well as shaping and selection of, any environmental context” (Sternberg, 1997, p. 1030). 

Intelligentie kan gedefinieerd worden als “het vermogen te leren uit onvolledige instructie en het 

vermogen tot generalisatie van het geleerde naar nieuwe situaties” (Resing, 2006). 

Intelligentietesten zijn oorspronkelijk (eind 19e eeuw) ontwikkeld om te bepalen wat de maximale 

(leer)capaciteit van kinderen was. Pas later (begin 20ste eeuw) werden ook volwassenen getest om 

hun maximale leercapaciteit te meten, weer later sterk gestimuleerd door de ervaringen vanuit 

beide wereldoorlogen in de vorige eeuw (Ackerman & Heggestad, 1997). De invloed van 

intelligentie op het leren is complex en niet eenduidig. Volgens Gottfredson (1997) zullen IQ-

laagscoorders (mensen met een lage academische intelligentie, dat wil zeggen met een IQ van 80-

95) waarschijnlijk niet veel van een formele training opsteken. Ook zullen IQ-laagscoorders niet 

veel profiteren van het leren uit een boek (Gottfredson, 1997). Maar IQ is een complex begrip. 

In figuur 3.2 is als beknopte samenvatting een overzicht gegeven van de verschillende ‘soorten’ 

intelligentie en hun bouwstenen, die samen algemene intelligentie, IQ, ‘general ability’ of G-factor 

worden genoemd (Carroll, 1993; Ackerman & Heggestad, 1997). Daarbij wordt onderscheid 

gemaakt tussen drie hiërarchische niveaus van intelligentie: ‘General ability’, als hoogste (derde) 

niveau, opgebouwd uit een aantal soorten intelligentie op het tweede niveau, met nog een meer 

gedetailleerd niveau daaronder op het eerste niveau (zie figuur 3.2.). Zo wordt ‘Crystallized 

Intelligence’ onder andere bepaald door het meten van verbaal begripsvermogen, woordenschat en 

leessnelheid. Schoolprestaties zijn ook onderdeel van de factor ‘Knowlegde & Achievement’. De 

veronderstelling dat individuen met een hoog opleidingsniveau meer zullen profiteren van een 

training dan minder hoog opgeleiden is echter maar ten dele waar: zo zal opleidingsniveau 

bijvoorbeeld in relatie staan met de inhoud van de training, maar niet met de motivatie om deel te 

nemen aan een training (Mathieu & Martineau, 1997).  
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Niet duidelijk is welk soort van intelligentie in figuur 3.2 een rol speelt bij het leren van 

leiderschapscompetenties. Uit divers onderzoek blijkt dat intelligentie niet alleen een belangrijke rol 

speelt bij leren (Gottfredson, 1997; Mathieu & Martineau, 1997) maar ook een belangrijke factor is 

bij leiderschap op zich (Spreitzer et al, 1997; Sternberg, 2007). Sternberg spreekt in zijn ‘WICS’-

model voor leiderschap (“Wisdom, Intelligence & Creativity - Synthesized”) van drie vitale 

leiderschapscomponenten die volgens Sternberg in hun onderlinge samenhang effectief leiderschap 

opleveren: wijsheid, intelligentie en creativiteit. Intelligentie ofwel ‘Succesful Intelligence’ definieert 

Sternberg als “the skills and dispositions needed to succeed in life, given one’s own conception of 

success, within one’s sociocultural environment” (Sternberg 2007). Daarbij maakt Sternberg 

onderscheid tussen twee soorten intelligentie die beide onderdeel uitmaken van ‘successful 

intelligence’: ‘Academische (analytische) intelligentie’ en ‘Praktische intelligentie’.  

Bij academische intelligentie gaat het volgens Sternberg om het geheugen, het analytisch 

vermogen en het conceptueel denken, elementen die in de testpsychologie de bouwstenen van het 

‘intelligentie quotiënt’ (IQ) vormen. Volgens Sternberg is er slechts een matige correlatie tussen IQ 

en leiderschap aangetoond (zie ook Spreitzer et al, 1997). 

Het tweede element van wat Sternberg ‘Succesful Intelligence’ noemt is de ‘Praktische 

intelligentie’: “Practical intelligence is the set of skills and dispositions used to solve everyday 

problems by applying knowledge gained from experience to purposefully adapt to, shape, and 

select environments. It thus involves changing oneself to suit the environment (adaptation), 

changing the environment to suit oneself (shaping), or finding a new environment within which to 

work (selection)”. Op deze wijze gedefinieerd suggereert praktische intelligentie een relatie met 

leren: het toepassen van ervaringsmatig opgedane kennis. Belangrijke voorwaarde hierbij is dat de 

persoon wel openstaat voor leren (zie paragraaf 3.4.3). 
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3.4.2. Leerstijl en leren van leiderschapscompetenties 

Leren kost tijd, tijd die nodig is om bijvoorbeeld te reflecteren. Of meer leertijd altijd tot beter 

leren leidt, is sterk afhankelijk van wat er geleerd moet worden (Taylor et al, 2005) en welke 

leerstijl de voorkeur heeft. Teveel tijd kan volgens Taylor ook leiden tot verveling.  

Hoe iemand leren aanpakt, i.c. de ‘leerstijl’, is per individu verschillend. De een leert vanuit een 

vooropgezet plan, terwijl de ander ‘al doende’ leert. Leerstijl is in feite de wijze waarop men leren 

aanpakt: “An overall learning approach to all job experience which enables an individual to 

structure and motivate work behavior by setting goals, practicing new and desired behaviors and 

keeping track of progress” (Van der Sluis, 2000, pag 22-23). David Kolb was een van de eersten 

die een leerstijl-taxonomie heeft ontwikkeld waarbij hij onderscheid maakt tussen vier leerstijlen 

(Kolb, 1984; zie figuur 3.3). 

1. Concreet ervaren of ondervindend leren: het opdoen van werkelijke ervaring met de 

realiteit staat hier centraal.  

2. Reflectief observeren of reflecterend leren: nadenken over de waargenomen werkelijkheid.  

3. Abstract conceptualiseren of conceptualiserend leren: er wordt nagegaan in hoeverre de 

ervaringen en reflecties die samenhangen met deze éne handeling ook overeenkomen met 

de bevindingen die eerder zijn opgedaan.  

4. Actief experimenteren of experimenterend leren: er wordt getoetst of de 

geconceptualiseerde basisstelling in de realiteit stand houdt. Dit gebeurt experimenteel 

door middel van oefenen van nieuw gedrag.  
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Figuur 3.3: Leercyclus en leerstijlen volgens Kolb (1980)

 

 

Na het pionierswerk van Kolb zijn door andere onderzoekers alternatieve leerstijltheorieën 

ontwikkeld (Mumford 1995; Megginson;1996; Hoeksema, 1995; Van der Sluis, 2000). Megginson 

(1996) maakt onderscheid tussen twee leerstijldimensies: planmatig leren(‘Planned’) en 

gaandeweg leren (‘Emergent’). Planmatig leren betekent, dat de lerende werkt met duidelijk 
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geplande leerdoelen en leermogelijkheden, gericht op persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling. 

In de praktijk geschiedt dit vaak aan de hand van het opstellen van persoonlijke ontwikkelplannen. 

Uit een metastudie van Taylor et al (2005) naar de effecten van Behaviour Modeling Training (BMT) 

blijkt, dat het stellen van leerdoelen in de vorm van hoe het geleerde in de praktijk kan worden 

toegepast, bijdraagt tot een positieve transfer. Gaandeweg leren betekent, dat de medewerker 

ervan uitgaat dat hij of zij vanzelf wel de benodigde kennis zal opdoen als hij of zij met de situatie 

wordt geconfronteerd; het gaat hier om leren door te doen ofwel al doende leren. Megginson 

maakt onderscheid tussen vier verschillende typen ‘lerenden’ met elk zo hun eigen leerstijl:  

1. Het ‘Krijgers’ type (‘Warrior’) is een type lerende dat vastberaden en geconcentreerd zijn 

leerdoelen nastreeft: zeer planmatig in plaats van gaandeweg lerend; 

2. Het ‘Avonturiers’ type (‘Adventurer’) is een type lerende dat open staat voor alles wat op 

hem afkomt en probeert van alles het beste te maken; hij leert juist niet planmatig maar 

vooral gaandeweg; 

3. Het ‘Wijsgeer’ type (‘Sage’) is een type lerende dat beide leerstrategieën gebruikt van 

zowel krijger als avonturier; 

4. Het ‘Slaper’ type (‘Sleeper’) is het type lerende dat nog geen leerstrategie heeft 

ontwikkeld;  

Overigens concludeert Megginson dat beide leerstijldimensies (‘Planmatig’ en ‘Gaandeweg’) 

samenhang vertonen en dat leren een gevolg is van een combinatie van stijlen, ongeacht de 

persoonlijke voorkeurstijl van het lerend individu (Meggingson, 1996). 

Hoeksema et al (1997) hebben onderzocht welke samenhang zichtbaar is tussen leerstijl en 

organisatiestructuur. Interessant is hun onderscheid tussen twee typen leerstijldimensies: ‘deep 

learning strategy’ en ‘surface learning strategy’, waarbij zij leerstijl zien als combinaties van 

activiteiten en gedragingen om bepaalde veranderingen in gedrag en kennis te bewerkstelligen.  

‘Deep learning strategy’, ook wel betekenisgericht leren genoemd, kenmerkt zich door het leren op 

de werkplek door middel van het achterhalen of analyseren van de onderliggende processen die 

zich afspelen. Bij dit type leren gaat het er om dat de lerende persoon de principes of relaties 

ontdekt die van toepassing zijn bij het oplossen van het probleem. Daarnaast moet er sprake zijn 

van generalisatie van het inzicht over verschillende, maar gelijkende situaties (zie ook leren door 

assimilatie van Kolb, 1984). 

‘Surface learning strategy’, ook wel instructiegericht leren genoemd, kan worden beschreven als 

leerstijl waarbij de medewerker is gericht op het juist uitoefenen van diens functie en het bereiken 

van de daarmee verbonden prestatiedoelen. Het gaat hier dus om uiteindelijk te komen tot betere 

prestaties.  

Van der Sluis (2000) combineerde in haar onderzoek naar leermogelijkheden en leerstijl de 

theorieën van Megginson en Hoeksema. Zij maakt onderscheid tussen vier typen leerstijlen naar de 

dimensies ‘doeloriëntatie’ en ‘tijdsperspectief’. Met doeloriëntatie wordt geduid op de manier 

waarop individuen leersituaties opvatten: zij kunnen een situatie opvatten als kans om iets te leren 

(‘mastery’ oriëntatie) óf als kans om hun kennis en kunde te laten zien (‘performance’ oriëntatie) 

(Farr, Hofmann & Ringenbach, 1993; Farr & Middlebrooks, 1990; Ames & Archer, 1988). Met de 

dimensie ‘tijdsperspectief’ wordt geduid op ‘vooruitkijkend leren’ (prospectief) en ‘terugkijkend 

leren’ (retrospectief). In figuur 3.4. zijn deze vier leerstijlen systematisch weergegeven: 
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1. Planmatig leren: een combinatie van toekomstgericht en leergericht leren via een 

doelgerichte en gedegen leerstijl; 

2. Instructiegericht leren: een combinatie van toekomstgericht en praktijkgericht leren via 

een oppervlakkige/globale en taakgerichte leerstijl;  

3. Gaandeweg leren: een combinatie van achteraf en praktijkgericht leren via een 

bezinnende, evaluerende leerstijl; deze leerstijl komt dicht bij wat Kolb (1984) een 

‘Diverger’ noemt; 

4. Betekenisgericht leren: een combinatie van achteraf en leergericht leren via een zoektocht 

naar de diepere betekenis van ervaringen; deze leerstijl komt dicht bij wat Kolb een 

‘Assimilator’ noemt. 

 

1: Planmatig leren
Gedegen en Loopbaangericht

Retrospectief
(Terugkijkend)

Presteren
‘Performance orientation’

Prospectief
(Vooruitkijkend)

4: Betekenisgericht leren
Abstracte Conceptualisatie, 
denken, verklaren, inzicht

3: Gaandeweg leren
Reflectie,  

bezinnen en verhelderen.

2: Instructiegericht leren
Prestatie – en taakgericht

Figuur 3.4: Vier leerstijlen zoals gemeten in dit onderzoek
(naar Van der Sluis, 2000).

Leren
‘Mastery orientation’

 

Uitgaande van de veronderstelling dat deze vier leerstijlen onafhankelijk van elkaar kunnen 

voorkomen, kan men stellen dat ze dus ook alle vier per persoon gelijktijdig kunnen voorkomen 

(Van der Sluis et al, 2003). 

3.4.3. Persoonlijkheid en leren van leiderschapscompetenties 

Net als met eerdere definities zoals bij ‘leidinggeven’, ‘intelligentie’, ‘leren’ en ‘leerstijl’ is ook een 

eenduidige definitie van het concept persoonlijkheid niet te geven. De zoektocht naar de structuur 

van persoonlijkheid is zo oud als de studie van de menselijke natuur zelf. Persoonlijkheid kan 

worden omschreven als het unieke en stabiele patroon van psychologische- en gedragskenmerken, 

doordat de ene mens zich van de andere onderscheidt. De taxonomieën en theorieën op dit gebied 

zijn er echter vele. Ackerman & Heggestad (1997) beschrijven drie persoonlijkheidsmodellen die 

binnen het domein van de persoonlijkheidspsychologie breed gedragen worden: Eysenck’s Drie 

Factor theorie, de Big Five benadering van o.a. Costa & McCrae (1992) en het hiërarchisch model 

van Tellegen (1982). Eysenck (1947, 1994) maakt onderscheid tussen drie algemene 

persoonlijkheidsfactoren Neuroticisme, Extraversie en Psychotisme. Deze factoren van Eysenck 

komen overeen met wat Tellegen (1982) achtereenvolgens de hoger orde factoren ‘Negative 
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emotionality (NEM)’, ‘Positive Emotionality (PEM)’ en ‘Constraint’ noemt. Tellegen voegt daar 

vervolgens zogenaamde ‘lower order traits’ aan toe (zie figuur 3.5.). De Big Five-factor benadering, 

oorspronkelijk bedacht door Tupes & Christal (1961), gaat uit van vijf basisfactoren in plaats van 

drie en onderscheidt (evenals Tellegen) lager orde facetten, beschreven door Costa & McCrae 

(1992): 

1. ‘Extraversion’: sociabele mensen, graag in gezelschap van anderen, assertief, dominant, 

optimistisch en naar buiten gericht. 

2. ‘Agreeableness’: sociabele mensen, gericht op de ander, diens belangen en doelen, 

hulpvaardig , bescheiden en vriendelijk. 

3. ‘Conscientiousness’: verwijst naar het geweten als sturende en toetsende instantie voor het 

eigen gedrag; doelgerichte mensen, ambitieus, gewetensvol en betrouwbaar.  

4. ‘Emotional Adjustment’: verwijst naar emotionele stabiliteit of labiliteit, angsten, zich 

zorgen maken, frustratie en somberheid.  

5. ‘Openness to Experience’: de factor verwijst naar open staan voor nieuwe ervaringen, 

nieuwsgierigheid, onconventioneel denken en handelen, divergent denkend, creatief zijn.  

Ackerman & Heggestad (1997) hebben de drie theorieën geïntegreerd in een conceptueel model 

zoals gevisualiseerd in figuur 3.5.  

 

 

Eysenck
Factors
(1947/

1994)

Tellegen
Factors
(1982)

Positive 
Emotionality

Negative
Emotionality

Constraint

ExtraversionPsychotisimNeuroticism

AgreeablenessNeuroticism Extraversion Conscientiousness Openness

•Stress 
Reaction

•Aggression

•Social 
Closeness 

& 
Social 
Potency •Control

•Achievement

•Traditionalism

•Absorption

•Harm-
Avoidance

•Well-
being

•Alienation

Big Five
Factors
Costa & 
McCrae
(1992):

Tellegen
Lower
Order
Traits
(1982)

Figuur 3.5: Persoonlijkheids constructen en hun relaties (+/- correlaties): 
laagste orde (Tellegen), Five Factor (Costa), hoogste orde (Eysenck/Tellegen), 

naar Ackerman & Heggestad (1997) 

 

 

In hun model geven Ackerman & Heggestad (1997) de overlap weer tussen de drie factoren van 

Eysenck (1994) en de drie factoren van Tellegen (1982). Voorts verbinden zij beide groepen van 

hoogste orde factoren met zowel de Big Five factoren als met de Tellegen lager orde ‘traits’. Ook 

geven zij aan hoe de lager orde ‘traits’ verbonden zijn met de Big Five factoren.  

De factor ‘Openness’ staat in figuur 3.5 enigszins ‘buiten’ het model en voegt een extra dimensie 

aan persoonlijkheid toe, namelijk ‘intelligentie’. Volgens Ackerman & Heggestad zijn in de factor 

‘Openness’ persoonlijkheid en intelligentie nauw met elkaar verbonden. Zij geven aan dat 
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academische intelligentie op zich geen garantie is voor succesvol presteren; de invloed van de 

context en de wijze waarop de persoon daarop reageert, gebaseerd op diens persoonlijkheid, is 

minstens zo belangrijk. De lerende persoon moet wel openstaan voor leren. Hij spreekt in dat 

verband van ‘Typical Intellectual Engagement’ (TIE): “An understanding of what an individual is 

likely to do is based partly on personality characteristics but also on how much intellectual effort 

the individual is likely to put forth, whether in school or at a job” (Ackerman & Heggestad, 1997, 

pag 222).  

‘Openness’ heeft een positieve correlatie met TIE (r=.65; Ackerman & Heggestad, 1997). 

‘Openness’ wordt hierdoor ook wel eens geassocieerd met ‘intellectueel’ of ‘cultureel’, waarbij men 

overigens niet ontkomt aan de associatie met een elitair soort beschavingsdimensie (Hoekstra, et 

al, 1996). 

In een meta-analyse van Barrick & Mount (1991, 1993) is onderzocht of de 

persoonlijkheidsfactoren van de ‘Big Five’ in relatie staan met drie prestatiecriteria, te weten 

bekwaamheid in het werk, trainingsprestatie en persoonlijke gegevens, zoals salarisniveau en 

wisselingen in functies. Zij vonden (weliswaar lage maar zeer significante) correlaties tussen de 

factoren ‘Conscientiousness’, ‘Openness’, en ‘Extraversion’ en trainingsprestatie. De meest 

significante voorspeller bleek de factor ‘Conscientiousness’ te zijn (r=.23; p<0.05), gevolgd door 

‘Openness’(r=.25; p=0,5) en ‘Extraversion’ (.26; p<1.0). Deze dimensies kunnen geassocieerd 

worden met open staan voor leren, het hebben van een sterke vastberadenheid en volharding, en 

bereidheid tot het nemen van risico’s en uitproberen van nieuwe dingen.  

3.4.4. Conclusie en onderzoeksafbakening: persoonlijkheid en leerstijl 

Van de persoonsgebonden variabelen die van invloed kunnen zijn op het leren van 

leiderschapscompetenties is in dit onderzoek de aandacht gericht op persoonlijkheid en leerstijl. 

Wat de variabele persoonlijkheid betreft is in dit onderzoek gekozen voor het Five Factor model, 

beter bekend onder de ‘Big Five’ nomenclatuur (Barrick & Mount 1991, 1993; McCrae, 1992). Deze 

factoren geven een maat voor persoonlijkheid en motivatie van de leider en vormen het midden 

tussen de te globale indeling van Eysenck (1994) en de te gedetailleerde indeling van Telligen 

(1982).  

Wat de variabele leerstijl betreft zijn we in dit onderzoek uitgegaan van de vier leerstijlen zoals 

geconceptualiseerd door Van der Sluis (2000), gebaseerd op de benaderingen van Hoeksema et al 

(1997) en Megginson (1996).  

De variabele ‘Intelligentie’ als aparte persoonsgebonden variabele in relatie tot leren van 

leiderschapscompetenties is niet expliciet in dit onderzoek meegenomen. Daarvoor is de variabele 

te complex en te multi-dimensioneel. Bovendien bleek het moeilijk deze variabele eenduidig te 

meten vanwege de verschillen in taal en cultuur binnen de onderzochte steekproef. Intelligentie is 

wel impliciet meegenomen in de vorm van de Big Five factor ‘Openness’. Volgens Ackerman & 

Heggestad (1997) geeft deze factor aanknopingspunten voor de variabele ‘intelligentie’ in de vorm 

van ‘Typical Intellectual Engagement’ (TIE; Ackerman & Heggestad, 1997). 
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3.5. Leerpotentieel van de organisatie: ‘on-the-job’ leerervaringen 

De beste leerervaringen komen uit de praktijk, aldus Senge (1990). Maar hier ligt een lastig 

dilemma: omdat het krijgen van feedback een van de belangrijkste aspecten van leren is, leren we 

dus pas echt als we ook de gevolgen van onze acties aan den lijve ervaren. Maar zoals Senge stelt: 

“We learn best from experience but we never directly experience the consequences of many of our 

most important decisions” (Senge, 1990, pag.23). Onstenk spreekt in dit verband van “het 

leerpotentieel van de arbeidssituatie”. Onstenk omschrijft dit als: “de kans dat in een specifieke 

arbeidssituatie leerprocessen plaatsvinden” (Onstenk, 1997).  

Een mogelijk probleem bij ‘off-the-job’ trainingen is de ‘onnatuurlijke’ situatie: de werkelijkheid 

wijkt af van de training. De mate waarin ‘transfer’ plaatsvindt van de training naar de dagelijkse 

praktijk is bepalend voor het succes bij deze vorm van leren. De inhoud en aard van het werk zijn 

van belang voor de transfer van geleerde vaardigheden tijdens de training (Tracey et al, 1995; 

Holton et al, 1997). Transfer van training zal hoger zijn naarmate kenmerken van de baan de 

medewerker oproepen tot, of wijzen op, het toepassen van nieuwe vaardigheden en gedragingen 

geleerd tijdens de training (Ford et al, 1992). De mate waarin de medewerker de mogelijkheid 

krijgt geleerde taken (in de breedte, in hoeveelheid en qua type) op het werk te gebruiken is, 

naast andere variabelen (zie Taylor et al, 2005) zeker een factor dat de transfer van training kan 

beïnvloeden (Holton et al, 1997).  

Onderzoek heeft aangetoond dat het effect van ‘on-the-job’ training (in productiebedrijven) sterker 

is dan het volgen van bedrijfscursussen (Baars-Van Moorsel, 2003). Buyens & Christiaens (2005) 

signaleren een trend waarbij leeractiviteiten voor leiders weer meer intern worden georganiseerd, 

‘on-the-job’ en praktijkgericht, vaak met externe ondersteuning en steeds meer afgestemd op het 

leveren van maatwerk. Instrumenten die daarbij gebruikt worden zijn: coaching en mentoring, job-

rotatie, interim-opdrachten en ‘task-forces’, interne en externe vorming en e-learning. Het gebruik 

van competentiemanagement-systemen vormt daarbij een kader om het leerproces te structureren 

en te integreren. 

Met betrekking tot leren in de praktijk kan onderscheid gemaakt worden tussen twee meest 

gangbare benaderingen: de activiteitenbenadering en de leerprocesbenadering (Van der Sluis & 

Lankhuijzen, 2003).  

3.5.1. De activiteitenbenadering 

De activiteitenbenadering hecht belang aan zichtbare handelingen die mensen uitvoeren om iets te 

leren, door Lankhuijzen benoemd als HRD-activiteiten (Lankhuijzen, 2002).  

Birdi et al (1997) hebben een typologie ontwikkeld voor HRD-activiteiten. Zij onderscheiden op 

basis van het werk van Noe et al (1997) vijf verschillende hoofddimensies die opleidingsactiviteiten 

van elkaar onderscheiden: 

1. Van vrijwillig tot vereist: deelname wordt geïnitieerd door de persoon zelf, of wordt 

opgelegd door de bedrijfsleiding; 

2. Van formeel naar informeel: sommige ontwikkelactiviteiten zijn formeel ingericht of nogal 

toevallig en gelegenheidgericht; 
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3. Van een huidige focus naar toekomstige focus: bepaalde ontwikkelactiviteiten richten zich 

op het heden en op de huidige functie, terwijl andere opleidingsactiviteiten meer gericht 

zijn op de toekomstige functies; 

4. Van een job-focus naar een non-job-focus: gaat het om opleiding die vooral op de functie 

gericht is of om een meer algemeen vormende opleiding; 

5. Van werktijd naar buiten werktijd: veel opleidingen geschieden binnen werktijd, maar 

anderzijds zijn er ook mensen die naast hun werk een studie volgen.  

Op basis hiervan noemen Birdi et al vier categorieën van HRD-activiteiten: 

1. Vereiste opleiding binnen werktijd: dit zijn veelal voorgeschreven formele en 

werkgerelateerde opleidingen, nodig om het werk goed te kunnen uitvoeren. Deze 

opleidingen geschieden meestal ‘off-the-job’. 

2. Werkgerelateerde opleiding binnen werktijd: dit zijn bijvoorbeeld tijdelijke projecten, 

detacheringen en lidmaatschap van werkgroepen waarbij leren een bijproduct is. Leren kan 

hier zowel formeel als informeel zijn en zowel vrijwillig als verplicht. Deze vorm van 

opleiding geschiedt doorgaans ‘on-the-job’. 

3. Vrijwillige opleiding in eigen tijd: hierbij gaat het bijvoorbeeld om opleidingen die naast 

werktijd worden gevolgd, die zowel job-gerelateerd kunnen zijn als ‘non-job’ gerelateerd. 

Meestal is deze vorm van opleiden formeel van aard. Voorbeelden zijn een hbo-

avondopleiding of een talencursus. Deze opleidingen zijn nagenoeg altijd ‘off-the-job’. 

4. Loopbaanontwikkelingsactiviteiten: dergelijke activiteiten onderscheiden zich van de 

andere, doordat deze vaak een feedbackelement in zich hebben omtrent potentieel en 

vooruitgang op competenties. 

 

Lankhuijzen maakt onderscheid tussen aan de ene kant de formele ‘off-the-job’ - HRD activiteiten 

zoals trainingen, workshops en cursussen (1), en aan de andere kant de informele ‘on-the-job’ – 

HRD activiteiten, zoals leren door te doen/al doende leren (4). Daartussen onderscheidt zij 

informatie opzoeken (2) en advies vragen/leren met en van anderen (3). De indeling van 

Lankhuijzen is schematisch weergegeven in figuur 3.6.  
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1. Trainingen (op of buiten de werkplek),
workshops, cursussen, scholing

Typen HR-Development activiteiten

2. Informatie opzoeken in de vorm van lezen,
internet raadplegen, 

werken met computer instructies, etc.

3. Advies vragen en leren met/van anderen, 
Werkervaringen uitwisselen, 
afkijken van anderen, etc. 

4. Leren door te doen/al doende leren, oefenen,
Uitproberen, 

zelfstandig problemen oplossen, etc.

Dimensies:

On-the-job            Informeel

Figuur 3.6: Vier categorien van HRD activiteiten ( Naar Lankhuijzen, 2002).

Off-the-job            Formeel

 

3.5.2. De leerprocesbenadering 

De leerprocesbenadering legt meer nadruk op de betekenis van kennisconstructie en op verborgen 

mentale processen die plaatsvinden tijdens het leren. Er is sprake van ervaringsleren in de zin dat 

leren wordt gestimuleerd doordat personen in uitdagende werksituaties terecht komen. Mensen 

leren van uitdagingen wanneer ze de geijkte oplossingen niet meer kunnen gebruiken. Daarmee 

zijn deze uitdagingen leermogelijkheden geworden: verzamelingen leerzame situaties, uitdagingen 

op het werk en ontwikkelingsmogelijkheden in een functie (Van der Sluis, 2000/2003). McCauley et 

al (1994) noemen leermogelijkheden die zich in de dagelijkse werkpraktijk aandienen ‘on-the-job’ 

leerervaringen: “experiences occuring in the course of dealing with roles, responsibilities and tasks 

associated with one’s job that stimulate learning”. Deze leerervaringen vinden vooral plaats in wat 

in het leermodel zoals weergegeven in figuur 3.1. ‘Challenge’ wordt genoemd: “People feel 

challenged when they encounter situations that demand skills and abilities beyond their current 

capabilities or when the situation is very confusing or ambiguous and current ways of making sense 

of the world no longer seem to work” (Van Velsor & McCauley, 2004, pag.8). 

Voortbouwend op onder andere onderzoek van McCauley et al (1994) onderscheidt Van der Sluis 

vier categorieën van variabelen: 

1. Funktie overgangen (‘Job Transitions’): het wisselen in werkrollen, functies of 

verantwoordelijkheden binnen of tussen organisaties. Functieovergangen motiveren leren, omdat 

deze personen in het middelpunt van de belangstelling staan en zichzelf moeten bewijzen. 

Daarnaast moeten zij zich nieuwe vaardigheden eigen maken, omdat die nodig zijn in hun nieuwe 

rol. Kenmerken zijn: 

a. Ongewone verantwoordelijkheden; 

b. Jezelf bewijzen (zie o.a. McCall, 1988; Nicholson & West, 1988). 
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2. Taakgerelateerde elementen (‘Task-related characteristics’): kenmerken van de functie of taken. 

De arbeidsinhoud van het werk kan mogelijkheden bieden om iets te leren. (Karasek et al, 1990; 

McCall, 1988). Kenmerken zijn: 

c. Veranderingen creëren; 

d. Hoog niveau van verantwoordelijkheden; 

e. Leidinggeven zonder hiërarchische macht (zie o.a. McCall, 1988; Margerison & 

Kakabadse, 1984). 

3. Moeilijkheden en tegenslagen (‘Obstacles’): Gebrek aan steun en stimulerende omgeving. 

Kenmerken zijn: 

f. Lastige elementen in de functie, zoals een veeleisende of kritische baas; 

g. Gebrek aan steun van collega’s en hogere managers; 

h. Tegenzittende omstandigheden zoals weerstanden, crisis, negatieve ervaringen 

(o.a. McCall, 1988; Valerio, 1990). Deze, door het Amerikaans Center for Creative 

Leadership ‘key learning events’ genoemd kunnen een stimulerende invloed op leren 

hebben (Lindsey et al, 1987). Zij noemen schijnbaar onmogelijke opdrachten, zware 

tegenslagen, confrontatie met positieve of negatieve rolmodellen en met conflicterende 

waarden en normen als belangrijke leermomenten.  

4. Steun (‘Support’): Feedback van en goede communicatie met eigen baas. Deze categorie wijkt 

in zeker opzicht af van de overige drie categorieën omdat de rol van de direct leidinggevende op 

twee manieren invloed heeft op leren: allereerst vormt het hebben van een veeleisende baas een 

onderdeel van de categorie ‘Obstacles’ en valt daarmee onder te brengen onder wat Van Velsor & 

McCauley ‘Challenges’ noemen. Daarnaast is de steun van de leidinggevende ook een bepalende 

factor voor verankering, voor de transfer van training en valt daarmee onder wat Van Velsor & 

McCauley ‘Support’ noemen.  

 

Gelet op de doelgroep van dit onderzoek (leiders in de hoogste echelons van organisatie) zijn er 

ten aanzien van de bovenstaande leermogelijkheden twee kanttekeningen te plaatsen.  

Ten eerste: bij de taakgerelateerde elementen is een link te leggen naar het ‘demand-control’ 

model van Karasek et al (1990). Karasek heeft een model ontwikkeld waarmee hij in staat is een 

relatie te leggen tussen de kenmerken van de arbeidssituatie en stress en leren. Hij onderscheidt 

drie variabelen die elk stress en leren beïnvloeden; ‘vakmanschap’ (mogelijkheden om te beslissen 

op basis van vakkennis), ‘autonomie’ en ‘taakeisen’. Karasek voegt ‘vakmanschap’ en ‘autonomie’ 

samen tot een regelmogelijkheden-dimensie: ‘beslisruimte’. Zo houdt hij twee dimensies over: 

taakeisen en beslisruimte (zie figuur 3.7).  

Deze twee dimensies gecombineerd levert vier soorten arbeidssituaties op (zie figuur 3.7): 

1. Eenvoudige arbeidssituaties (lage taakeisen en veel beslisruimte)  

2. Uitdagende en dynamische arbeidssituaties (hoge taakeisen en veel beslisruimte) 

3. Saaie arbeidssituaties (lage taakeisen en weinig beslisruimte) 

4. Overbelastende arbeidssituaties (hoge taakeisen en weinig beslisruimte).  

Volgens Karasek zijn de leermogelijkheden groot bij arbeidssituaties met hoge taakeisen en hoge 

beslisruimte (2) en is de kans op stress hoog bij arbeidssituaties met hoge taakeisen en lage 

beslisruimte (4). In de praktijk van de leider op hoog niveau in de organisatie zou men kunnen 

verwachten dat deze arbeidssituaties vaak kunnen voorkomen binnen de categorie 
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taakgerelateerde elementen zoals ‘verandering creëren’ (2), ‘hoog niveau van 

verantwoordelijkheid’ (2) en ‘leidinggeven zonder hiërarchische macht’ (4). Volgens het model van 

Van der Sluis kan deze laatste arbeidssituatie toch een belangrijk leermoment vormen. 

 

1. Eenvoudig werk

Hoog

Beslisruimte

3. Saai werk 4. Overbelastend werk

2. Uitdagend werk

Taakeisen

Laag

Laag Hoog

Leren: motivatie
om nieuwe

gedragspatronen
te ontwikkelen

Risico voor
psychologische

druk en 
psychische
gezondheid

Figuur 3.7: Vier soorten arbeidssituaties ( Naar Karasek et al, 1990)

 

Ten tweede: ‘Supervisor support’ kan worden gezien als een multi-dimensioneel construct, wat kan 

inhouden aanmoedigen van training, ‘goal setting’ activiteiten, bekrachtigingsactiviteiten, en 

‘modeling’ van gedrag. ‘Supervisor support’, ‘peer support’, supervisor sanctions’, ‘no feedback 

consequences’ worden meerdere keren in de verschillende onderzoeken (Baldwin & Ford, 1988; 

Tracey et al, 1995; Colquitt et al, 2000.) genoemd als factoren die van invloed zijn op transfer van 

training. Uit zeven empirische studies, beschreven in de literatuurstudie van Baldwin et al (Baldwin 

& Ford, 1988), die de relatie tussen transfer van training en omgevingsfactoren onderzochten, 

bleek al dat ‘supervisor support’ werd gezien als een van de belangrijkste werkomgevingsfactoren 

die van invloed was op de transfer. Werknemers die merken dat het trainingsprogramma belangrijk 

is voor hun baas, zullen meer gemotiveerd zijn om deel te nemen aan een training, te leren en 

geleerde vaardigheden toe te passen op de werkplek. Een baas kan in relatie tot ‘goal setting’, de 

inhoud en voordelen van het trainingsprogramma bespreken en doelen vaststellen voor het 

deelnemen aan de training (focus op het verbeteren van de vaardigheden) en voor na afloop van 

de training (actieplannen voor het toepassen van de vaardigheden). Het bekrachtigen kan in de 

vorm van beloningen/straffen voor het toepassen van de geleerde vaardigheden. Steun van de 

baas werd door Baer & Frese (2003) als belangrijke factor bevonden voor het verkrijgen van 

gewenst gedrag van medewerkers. Zo is het van belang dat er support is van de naasthogere 

leider voor initiatief van de leiders om hun medewerkers ook daadwerkelijk initiatieven te laten 

tonen. Studies geven aan dat integreren van nieuw geleerd gedrag in de prestatiebeoordeling 

trainees aanmoedigt het nieuwe gedrag ook toe te passen (Ford & Weissbein, 1997; Salas & 

Cannon-Bowers, 2001). Tot slot heeft ‘modeling’ door de baas een sterke invloed op het 

veranderen van gedrag. Dat betekent dat het eveneens trainen van de naasthogere leiders in het 

nieuwe gedrag, een positief effect heeft op de transfer. Werknemers doen bazen na om zo ook 
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beloningen te krijgen voor wat zij doen. Bovendien zijn getrainde bazen beter in staat om 

inhoudelijke ondersteuning te geven inzake nieuw gedrag (Baldwin & Ford, 1988). 

 

3.5.3. Conclusie en onderzoeksafbakening: leerprocesbenadering 

Bij ‘on-the-job’ leerervaringen is gekozen voor de leerprocesbenadering van Mc Cauley et al (1994) 

en Van der Sluis (2000; 2003) boven de activiteitenbenadering van Lankhuijzen (2002). De 

leerprocesbenadering beantwoordt meer aan de praktijk van de leiders in de hoogste echelons van 

de organisatie, omdat die meer het accent legt op het leerpotentieel van de organisatie in de zin 

van leermogelijkheden tijdens het dagelijkse werk. Deze leiders functioneren immers in een (vaak 

internationale) ‘high risk’ omgeving, waar het volgen van off-the-job trainingen niet zo eenvoudig 

inpasbaar is en men aangewezen is op al doende leren.  

 

3.6. Hypothesen 

3.6.1. Persoonsgebonden variabelen en leren van leiderschapscompetenties 

De vraag naar hoe leiders leren ofwel welke leerstijl, al dan niet in combinatie met een specifieke 

persoonlijkheid het meest effectief is als het gaat om het leren van leiderschapscompetenties bij 

leiders in topposities van organisaties, is complex: in theorie zijn er erg veel combinaties van 

leerstijlen en persoonlijkheidfactoren te maken, al dan niet onderbouwd door eerdere empirische 

gegevens. Het antwoord op deze vraag heeft gevolgen voor bijvoorbeeld het inrichten van 

leiderontwikkelingsprogramma’s.  

In elk geval kan men beredeneren dat bij leren de factoren ‘Extraversie’ en ‘Openheid’ een rol 

spelen, omdat bij leren niet alleen een beroep wordt gedaan op het ontvankelijk zijn voor signalen 

vanuit de omgeving (sociale interactie en feedback; Bandura, 1977; Taylor et al, 2005) maar ook 

op de bereidheid er iets mee te doen (TIE: Typical Intellectual Engagement- Ackerman & 

Heggestad, 1997). Dit levert de volgende hypothesen op:  

 

• Hypothese 1a: er bestaat een positieve relatie tussen de factor ‘Extraversie’ en het leren 

van leiderschapscompetenties. 

• Hypothese 1b: er bestaat een positieve relatie tussen de factor ‘Openheid’ en het leren van 

leiderschapscompetenties. 

 

Refererend aan onderzoeken op het gebied van persoonlijkheid en leermotivatie (Taylor et al, 

2005; Barrick et al, 1991; Mathieu et al, 1997; Noe & Schmitt, 1986) zou men kunnen verwachten 

dat de doelgerichtheid van de leider een belangrijke factor is in het leren van 

leiderschapscompetenties. Mensen met een duidelijk geformuleerd ontwikkelplan, met concrete 

leerdoelen en met een consciëntieuze instelling, zouden dus wel eens in het voordeel kunnen zijn 

boven mensen die dit niet hebben. Leiders met een prospectieve leerstijl en expliciet 

geformuleerde leerdoelen in een individueel ontwikkelplan (IOP) zouden dan dus in het voordeel 

kunnen zijn ten opzichte van leiders die meer retrospectief leren. Deze redenering levert de 

volgende hypothese op: 
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• Hypothese 1c: er bestaat een positieve relatie tussen de factor ‘Consciëntieusheid’ en het 

leren van leiderschapscompetenties. 

 

Hoewel er in de MD praktijk veel leergangen worden aangeboden ten behoeve van leiders, en er bij 

het ontwikkelen van leiderschapscompetenties vaak automatisch wordt gedacht aan het aanbieden 

van leiderschapstrainingen, is het de vraag of deze programma’s wel effect hebben als het gaat om 

leiders in de hoogste echelons van de organisatie. Uitgaande van de constatering dat leiders in de 

top van de organisatie onvoldoende tijd en gelegenheid hebben om prospectief (planmatig en 

instructiegericht) te leren, zou dat betekenen dat zij in hun leren zijn aangewezen op ‘on-the-job’ 

mogelijkheden. Retrospectief leren op basis van bezinning en assimilatie zou wel eens een veel 

beter resultaat kunnen geven als het gaat om het leren van leiderschapscompetenties (Lindsey, 

Holes & McCall, 1987). Uitgaande van het model van Karasek et al (1990) zou het kunnen zijn dat 

juist de taakgerelateerde kenmerken daarbij een belangrijke rol spelen. Dit levert de volgende 

hypothese op: 

 

• Hypothese 2: Leiders op topniveau in de organisatie leren vooral retrospectief. 

3.6.2. Contextgebonden variabelen en leren van leiderschapscompetenties 

Bij een combinatie van de leerprocesbenadering (Van der Sluis, 2000) en het ‘job-demand-job 

control’ model (Karasek et al, 1990) zouden situaties waarin de leider wordt geconfronteerd met 

hoge taakeisen, zoals veranderingen creëren, hoog niveau van verantwoordelijkheden en/of 

leidinggeven zonder hiërarchische macht, gecombineerd met zowel hoge (lijnbevoegdheid) als lage 

(stafbevoegdheid) beslisruimte, het leren van leiders op topposities van organisaties positief 

moeten beïnvloeden. Dit zou betekenen dat leiders in topposities vooral leren van Taakgerelateerde 

kenmerken. Dit levert de volgende hypothese op:  

 

• Hypothese 3a: Leiders in topposities van de organisatie leren vooral door ‘Taakgerelateerde 

kenmerken’.  

 

Leren ‘on-the-job’ brengt ook risico’s met zich mee. De eerder genoemde ‘high risk’ omgeving kan 

het lastig maken om te experimenteren met nieuw gedrag: het afbreukrisico is groot en falen van 

leiders in topposities is doorgaans erg zichtbaar. Vooral daar waar de leider weinig mogelijkheden 

heeft om zelf bij te sturen, en dus afhankelijk is van de steun van de naast-hogere leider, kan 

support door de naast-hogere leider (de ‘baas’) een belangrijke rol spelen als bekrachtiger van het 

leerproces (Taylor et al, 2005; Tracey et al, 1995; Colquitt et al, 2000). Wil men de capaciteiten 

van leider effectief ontwikkelen, dan zal de naast-hogere leider zich meer als coach of mentor 

moeten gedragen (Visser, 2004). Dat zou kunnen betekenen dat van de vier categorieën 

leermogelijkheden de categorie ‘Support van de baas’ de meest belangrijke leermogelijkheid is 

voor het leren van leiderschapscompetenties (Taylor et al, 2005, Tracey et al, 1995, Colquitt et al, 

2000). Dit levert de volgende hypothese op: 
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• Hypothese 3b: ‘Steun van de baas’ heeft een positieve invloed op het leren van 

leiderschapscompetenties’ 

 

Retrospectief leren betekent, dat men genoeg gelegenheid tot zelfevaluatie moet hebben wil leren 

effectief zijn (Garratt, 1987; Senge, 1990). Interessante vraag daarbij is, of dit retrospectief leren 

‘Performance’- (gaandeweg) of ‘Mastery’-gericht (betekenisgericht) is. ‘Performance’ georiënteerde 

mensen zouden het feit dat ze naar een training gestuurd worden kunnen opvatten als een hint 

van het management dat hun prestatie onder de maat is. Dit zou een verlaging van hun 

trainingsmotivatie kunnen bewerkstelligen (Taylor et al, 2005). Echter, mensen met een ‘mastery’ 

oriëntatie zullen waarschijnlijk effectievere leerstrategieën gebruiken, en de voorkeur geven aan 

uitdagende situaties (Farr, Hofmann & Ringenbach, 1993; Farr & Middlebrooks, 1990; Ames & 

Archer, 1988). Dit levert de volgende hypothese op:  

 

• Hypothese 4: Retrospectief leren hangt positief samen met de aanwezigheid in de 

werksituatie van leermogelijkheden met taakgerelateerde kenmerken.  

 

In figuur 3.8 is een overzicht gegeven van de hypothesen in het kader van het conceptueel model 

zoals weergegeven in figuur 1.1.  

 

Figuur 3.8: Het leren van leidercompetenties: conceptueel model en hypothesen
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3.7. Samenvatting 

In dit hoofdstuk is dieper ingegaan op het conceptueel model aangaande het leren van 

leiderschapscompetenties en de variabelen die dit leren beïnvloeden, alles samengebracht in een 

conceptueel model. Leren wordt daarbij gezien als een actief en sociaal-interactief proces, waarbij 

naast persoonsgebonden factoren ook context variabelen een belangrijke rol spelen.  
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Leren van leiderschapscompetenties wordt binnen het kader van dit proefschrift gedefinieerd als 

het vergroten van de effectiviteit van de leider in het hanteren van de uiteenlopende leidersrollen, 

zichtbaar in een uitbreiding van en/of betere beheersing van het gedragsrepertoire.  

Leerervaringen zijn krachtiger naarmate de drie elementen ‘Assessment’, ‘Challenge’ en ‘Support’ 

erin zijn vertegenwoordigd. Met name de factor ‘Challenge’ speelt een belangrijke rol bij de kracht 

van de leerervaring. Uitgaande van de kracht van de praktijk, met name voor de doelgroep van dit 

onderzoek (leiders in de hoogste echelons van de organisatie), wordt in dit onderzoek uitgegaan 

van ‘on-the-job’ leerervaringen, ook wel leermogelijkheden genoemd. Deze leermogelijkheden zijn 

onderverdeeld in vier groepen, te weten ‘Funktie-overgangen’, ‘Taakgerelateerde elementen’, 

‘Moeilijkheden en tegenslagen’ en ‘Steun’. Steun van de naasthogere leider speelt daarbij een 

dubbele rol. Wat persoonsgebonden variabelen betreft is gekozen voor de procesbenadering van 

Van der Sluis: planmatig leren, instructiegericht leren, gaandeweg leren en betekenisgericht leren. 

Wat betreft de persoonlijkheidsfactoren is gekozen voor de Big Five factoren ‘Neuroticisme’, 

‘Extraversie’, ‘Openheid’, ‘Altruïsme’ en ‘Consciëntieusheid’.  

 

In het volgende hoofdstuk wordt het onderzoekstechnisch ontwerp uitgewerkt, wordt aangegeven 

hoe de verschillende variabelen zijn geoperationaliseerd, welke meetmethoden zijn gebruikt en 

welke analysebenadering is gevolgd.  
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Hoofdstuk 4: Onderzoeksopzet en methodologie 

4.1. Inleiding 

In hoofdstuk 3 is in figuur 3.8 het conceptueel ontwerp van het onderzoek uitgewerkt, met 

probleemstelling en onderzoeksvragen. Zowel in het conceptueel ontwerp als in het 

onderzoeksmodel is uitgegaan van de veronderstelling dat, willen leiders effectief blijven in een 

steeds veranderende context van de organisatie en de maatschappij, zij hun gedrag als leider 

voortdurend moeten kunnen aanpassen. Leren wordt binnen het kader van dit proefschrift 

gedefinieerd als het vergroten van de effectiviteit van de leider in het hanteren van de 

uiteenlopende leidersrollen, zichtbaar in een uitbreiding van en/of een betere beheersing van het 

gedragsrepertoire (naar McCauley & Van Velsor, 2004). De vraag hoe leiders dit doen en welke 

elementen daarbij een rol spelen, staat centraal in het onderzoek. 

In dit hoofdstuk wordt het onderzoekstechnisch ontwerp van het onderzoek beschreven. Hierin 

wordt aangegeven welk onderzoeksstrategie is gebruikt, hoe het 

Leiderschapsontwikkelingsprogramma is opgebouwd dat de basis voor het empirisch materiaal 

vormde en welke empirische gegevens zijn gebruikt. 

4.2. Onderzoekstrategie 

4.2.1. Fasering van het onderzoek 

De start van het onderhavige onderzoek naar hoe leiders leren ligt in het najaar van 2000. Omdat 

het bij de aanvang van het onderzoek niet duidelijk was welke factoren zoal invloed zouden kunnen 

hebben op leren en welke van deze factoren het beste in het onderzoek betrokken konden worden, 

is gekozen voor een gefaseerde onderzoeksopzet zoals weergegeven in figuur 4.1:  

• een verkennend vooronderzoek, waarin is onderzocht welke factoren invloed kunnen 

hebben op leren in het algemeen en op welke wijze deze factoren te meten zijn en  

• een hoofdonderzoek, waarin is onderzocht hoe deze factoren uitwerken op het leren door 

leiders.  

Het verkennend vooronderzoek bestond uit een drietal uitvoerige literatuurstudies, elk aangevuld 

met een empirisch pilot-onderzoek waarin meetinstrumenten en onderzoeksstrategie werden 

uitgetest. Deze onderzoeken zijn uitgevoerd onder leiding van de huidige schrijver door 

doctoraalstudenten Psychologie in het kader van hun afstudeeropdracht (Geerlings, 2001, 2002; 

Lie, 2001, 2002). 

Het verkennend onderzoek leidde tot drie groepen van variabelen die van invloed kunnen zijn op 

het leren door leiders en die uiteindelijk in dit hoofdonderzoek nader zijn bekeken. Deze variabelen 

zijn: de persoonsgebonden variabelen ‘Leerstijl’ en ‘Persoonlijkheid’ en de contextgebonden 

variabele ‘Leermogelijkheden’. 
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Figuur 4.1: Fasering van het onderzoek.

 

De resultaten van het verkennend vooronderzoek gaven aan dat het onderzoeken van leren in de 

(management)praktijk lastig is. Nog los van het feit dat weinig respondenten blijkbaar bereid 

waren de vragenlijsten in te vullen (de vragenlijsten bleken eenvoudigweg te veel van hun tijd te 

vergen) waren de informatiebronnen ook moeilijk vergelijkbaar. De voormeting bestond uit een 

expertoordeel gebaseerd op een assessment center terwijl de nameting bestond uit een 360 

vragenlijst ingevuld door non-experts/collega’s. Verder bleken ‘harde’ gegevens over salarisgroei 

en over prestatiebeoordeling moeilijk toegankelijk. De resultaten van het verkennend 

vooronderzoek zijn in hoofdstukken 2 en 3 verwerkt. In dit hoofdstuk 4 worden deze variabelen 

verder geoperationaliseerd. 

4.2.2. Opzet hoofdonderzoek 

Het onderzoek is opgezet als een veldonderzoek, deels kwantitatief-empirisch, deels kwalitatief-

empirisch, gebaseerd op gegevens die op twee momenten zijn verzameld in de context van een 

Leiderschapsontwikkelingsprogramma (nader beschreven in de volgende paragraaf 4.3), voor een 

groep van ruim 200 topmanagers werkzaam in een internationaal opererend bedrijf. Dit 

Leiderschapsontwikkelingsprogramma startte in 2003 en loopt door tot 2010. Startpunt van dit 

Leiderschapsontwikkelingsprogramma was een individuele tweedaagse startsessie in de periode 

2003-2005 waarbij de deelnemers door een extern adviseur/facilitator werden geholpen bij het 

opstellen van een persoonlijk ontwikkelplan. Tijdens deze startsessie vond de zogenaamde ‘nul-

meting’ plaats. In deze nulmeting (T-0) zijn, voorafgaand aan de startsessie, gegevens verzameld 

over onder andere de leiderschapscompetenties en de persoonlijkheid van de deelnemers. Deze 

leiderschapscompetenties zijn gemeten met behulp van de 360 vragenlijstmethode; de 

persoonlijkheid is gemeten met behulp van een persoonlijkheidsvragenlijst (zie uitwerking in de 

volgende paragrafen). De resultaten van de vragenlijsten zijn tijdens de startsessie teruggekoppeld 

door een externe adviseur/gedragsdeskundige in een persoonlijk gesprek tussen deze adviseur en 

de desbetreffende leider, de ‘dialoog’ genoemd.  
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In een nameting (T-1) na circa drie jaar zijn bij een selectie uit deze zelfde groep van topmanagers 

hun leiderschapscompetenties opnieuw gemeten, wederom met dezelfde 360 vragenlijstmethodiek 

aan de hand van dezelfde gedragsindicatoren als die welke gemeten zijn in de nulmeting (T-0). 

Tevens is gevraagd naar hun voorkeur-leerstijl en naar de leermogelijkheden zoals zij die de 

afgelopen twee jaar hebben ervaren (zie voor een schematisch overzicht figuur 1.2, nader 

uitgewerkt in figuur 3.8).  

Alle vragenlijsten zijn digitaal aangeboden. Getracht is de lijsten zo kort mogelijk te houden, omdat 

op basis van het vooronderzoek is gebleken dat managers niet veel tijd over hebben voor het 

invullen van vragenlijsten. 

4.2.3. Van nomothetisch perspectief naar idiografisch perspectief 

In de oorspronkelijke opzet is uitgegaan van een nomothetisch perspectief gericht op de 

formulering van wetmatigheden die generaliseerbaar zijn over individuen en/of groepen. 

Halverwege de afname van de T-1 meting in 2007 echter bleek dat dit onderzoeksperspectief 

moest worden verlaten. In de onderzoeksperiode van twee tot drie jaar bleken namelijk een aantal 

deelnemers van de onderzoeksgroep zodanig van positie in de organisatie gewisseld te zijn dat de 

totale context van hun functie was veranderd. Bijvoorbeeld: een leider werkte nog wel bij dezelfde 

internationale organisatie maar in een geheel verschillende functie. Zo was hij ten tijde van de 

nulmeting werkzaam als leider in een klein Europees land en ten tijde van nameting als leider in 

een veel groter organisatieonderdeel in Noord Amerika (aantal medewerkers van 300 naar 4000). 

Gevolg hiervan was dat de respondenten in de 360-graden nulmeeting totaal andere mensen 

waren dan de respondenten in de 360-graden nameting. Een ander voorbeeld is een leider die 

weliswaar in dezelfde baan bleef maar die een nieuwe baas kreeg. Dat kon betekenen dat deze 

nieuwe baas milder of juist strenger was in zijn oordeel over de te beoordelen leider of wellicht 

minder tijd de gelegenheid heeft gehad zijn oordeel te vormen. Weer andere leiders hebben de 

organisatie verlaten wegens pensioen, vervroegd uittreden en zelfs wegens disfunctioneren of 

uiteenlopende visies ten aanzien van het toekomstig beleid. Op basis van deze veranderingen is de 

onderzoeksstrategie veranderd van een uitsluitend nomothetische benadering naar een combinatie 

van een idiografische en nomothetische benadering. 

De idiografische benadering gaat uit van het individu en beschrijft de uniekheden per persoon om 

van daaruit te komen tot algemene hypothesen. Het idiografisch perspectief kent een rijke traditie 

binnen de persoonlijkheidspsychologie, de klinische psychologie en klinische praktijk, maar gold 

lange tijd ook als onwetenschappelijk. 

Gordon Allport (1937) was pleitbezorger voor een idiografische studie van de persoon en 

argumenteerde dat individuen sterk verschillende trekken hadden. Zijn pleidooi voor de 

idiografische aanpak overtuigde echter weinig empirische onderzoekers. Carlson (1971) sloot zich 

aan bij Allport’s pleidooi en vroeg zich af: ”Where is the person in personality research?” (Carlson, 

1971, p. 203). Ze bekritiseerde sterk het nomothetische onderzoek zoals gepubliceerd in 

academische tijdschriften, ondermeer op grond van:  

(a) het gebruik van studenten psychologie als subjecten in heel wat studies;  

(b) het feit dat gegevens doorgaans slechts op één moment worden verzameld;  

(c) en het feit dat subjecten dikwijls reageren op een experimentele manipulatie, waarbij ze in een 

aantal gevallen zelfs misleid worden. Op deze gronden pleitte ze voor een ‘personology’, waarbij 
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het individu in de diepte bestudeerd wordt in zijn ruimere sociale én biologische context. Deze 

invalshoek impliceert onderzoek over de gehele levensloop, met inclusie van een studie van de 

sociale netwerken van het individu. Dit alles vergt een nieuwe onderzoeksmethodologie (De Fruyt 

et al, 2002). 

Hermans (1988) bepleit een integratie van nomothetische en idiografische onderzoeksmethoden 

vanuit de gedachte dat de een de ander kan versterken. Immers, binnen idiografisch onderzoek 

zitten nomothetische elementen. Het feit dat iemand van zichzelf vindt dat hij geleerd heeft op een 

bepaalde gedragscompetentie (idiografisch), is nomothetisch te vergelijken met hoe anderen dat 

ervaren op die specifieke gedragscompetentie. De kloof tussen de nomothetische en de 

idiografische benadering werd recentelijk beter overbrugd door het gebruik van variabelen en 

modellen uit de nomothetische benadering voor een ‘person-centered’ ofwel idiografische studie 

van de persoonlijkheid van het individu (Asendorpf & Van Aken, 1999; Asendorpf et al, 2001). De 

nomothetische benadering bestudeert in essentie de co-variatie van variabelen tussen individuen, 

terwijl de idiografische benadering de interactie tussen variabelen binnen het individu bestudeert 

(Mervielde & Asendorpf, 2000).  

De idiografische benadering kent verschillende onderzoeksmethoden. In dit onderzoek hebben we 

gebruik gemaakt van de ‘case study methode’ die het beste gedefinieerd kan worden als “a 

reconstruction and interpretation, based on the best evidence avaliable of part of the story of a 

person’s life” (Bromley, 1977, p 163). In het onderzoek maken we onderscheid tussen drie 

generalisatieniveaus: 

1. dat wat voor een persoon geldt (idiografisch) 

2. dat wat voor groepen van personen geldt  

3. dat wat voor iedereen geldt (nomothetisch) 

4.2.4. Idiografisch en nomothetisch gecombineerd. 

De combinatie van de idiografische en de nomothetische benadering leidt tot een ‘gelaagd’ 

onderzoek, weergegeven in figuur 4.2. 

Op Persoonsniveau (laag 1 in figuur 4.2) is aan de hand van het zelfverhaal van de leider, zoals 

door hem verteld tijdens de interviews met de adviseur in de startsessie en in de vervolgsessie, 

een casebeschrijving opgesteld. In dit zelfverhaal kwamen de volgende thema’s van elke leider aan 

de orde: 

• Zijn persoonlijke visie als leider 

• Zijn missie en ambitie als leider 

• Zijn dilemma’s als leider 

• Zijn zelfbeeld en motivatie als leider 

• Zijn gevoelens als leider. 

Tegelijkertijd is in de casebeschrijving nomothetisch materiaal opgenomen zoals de resultaten van 

de 360-graden vragenlijst, de scores op de persoonlijkheidsvragenlijst, de scores op de 

‘leermogelijkhedenvragenlijst’ en de scores op de ‘leerstijlvragenlijst’.  

Op Clusterniveau (laag 2 in figuur 4.2) is in de verschillende cases gezocht naar typische 

patronen in leerstijl, persoonlijkheid en leermogelijkheden en de effecten op leren, die vervolgens 

zijn geclusterd.  
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Op Aggregatieniveau (laag 3 in figuur 4.2.) is vanuit de gevonden clusters van typische patronen 

geaggregeerd naar typische clusters van combinaties van leerstijl, leermogelijkheden en 

persoonlijkheid in relatie tot leren van leiderschapscompetenties.  

Tenslotte zijn op Constructniveau (laag 4 in figuur 4.2.) conclusies getrokken ten aanzien van de 

relaties tussen de onafhankelijke variabelen en het leren van Leiderschapscompetenties. De 

combinatie van de nomothetische en idiografische aanpak zoals hier beschreven staat 

weergegeven in figuur 4.2.  

 

Effectiviteit als leider
leren van de leider

Idiografische
Analyse:

Nomothetische

Analyse

Case 
beschrijving

Case 
beschrijving

Case 
beschrijving

Case 
beschrijving

Case 
beschrijving

Case 
beschrijving

Case 
beschrijvingCase 

beschrijving

Case 
beschrijving

Typisch 
Patroon A

Typisch 
Patroon C

Leerstijl, 
Persoonlijkheid
Leermogelijkheid

I. 

4. Constructen

3. Aggregatie van
Typische Clusters

1. Persoonlijke 
patronen

2. Clusters 
Typische patronen

Persoonsmeting: unieke persoon als brandpunt van een verhaal

Constructmeting: theorie als netwerk van constructen

Figuur 4.2: Idiografisch en Nomothetisch gecombineerd. 

Typisch 
Patroon B

Leerstijl, 
Persoonlijkheid
Leermogelijkheid

II.
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4.3. Het Leiderschapsontwikkelingsprogramma 

Het Leiderschapsontwikkelingsprogramma dat de basis vormde voor het onderzoek zoals 

beschreven in dit proefschrift is opgebouwd conform het leermodel zoals gepresenteerd in 

hoofdstuk 3 (figuur 3.1). Centraal in dit Leiderschapsontwikkelingsprogramma stond de dialoog 

tussen de adviseur en de deelnemer over het functioneren van de deelnemer als leider. In figuur 

4.3. zijn de drie elementen: ‘Assessment’, ‘Challenge’, en ‘Support’ zoals die zijn weergegeven in 

figuur 3.1. nader uitgewerkt voor het onderhavige Leiderschapsontwikkelingsprogramma. 

 

Leermogelijkheden
•Overgangen, 

•Taakgerelateerde 
kenmerken,
•Obstakels,

•Support

Figuur 4.3: het Leiderschapsontwikkelingsprogramma in de context van het leermodel; 
uitgewerkte versie van figuur 3.1.

‘Assessment’
Organisatie assessment;
Portfolio assessment;

Sterkte/zwakte analyse;
360 graden enquête;

‘Challenge’
De ‘Dialoog’:

Confrontatie met 360;
Confrontatie leiderschaps

dilemma’s, 
(Motivector);

Video-feedback en 
experimenteren met 

nieuw gedrag;

‘Support’
Opstellen individueel

ontwikkelplan;
Vaststellen Coach traject

Leren van 
Leider-

competenties

Leerstijl:
•Planmatig,
•Instructie,

•Gaandeweg,
•Betekenis

Persoonlijkheid:
•N-E-O-A-C

Omgeving,
Cultuur,
Structuur

 

4.3.1. ‘Assessment’ op moment T-0  

De deelnemer heeft voorafgaand aan de dialoog een aantal zaken voorbereid: 

1. Het invullen en naar de externe adviseur opsturen van een (papieren) startnotitie met 

daarin de volgende voor het onderzoek relevante open vragen: 

a. Het organisatieonderdeel waaraan men leiding geeft, in termen van naam van de 

afdeling en het bedrijfsonderdeel en de actuele situatie waarin de organisatie 

verkeert ten opzichte van ontwikkelingen in de markt, de omgeving, 

winstgevendheid en strategie; 

b. De persoonlijke visie en missie als leider; wat wil men realiseren als leider van 

onder (a) bedoeld organisatieonderdeel; 

c. Ambitie als leider: hoe typeren zij zichzelf als leider en waar wil zich men in de 

toekomst naartoe ontwikkelen als leider, op korte en lange termijn? 

d. Zelfevaluatie op sterke en minder sterke competenties; 

2. Het invullen en naar de extern adviseur opsturen van de NEO PI-R 

persoonlijkheidsvragenlijst (papieren versie); 
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3. Het uitzetten van een 360-graden feedback lijst, digitaal aangeboden aan een door hen zelf 

bepaalde groep respondenten (zie Bijlage A voor de items). 

De leiderschapscompetenties die in de 360 graden feedbacklijst zijn gemeten zijn dezelfde 

Leiderschapscompetenties die in Hoofdstuk 2 zijn genoemd in overzicht 2.5.  

4.3.2. ‘Challenge’ op moment T-0 

Nadat alle gegevens verzameld waren vond de ‘dialoog’ plaats, een gesprek met de adviseur over 

de startnotitie, over de 360-graden feedbackresultaten en de resultaten van de 

persoonlijkheidsvragenlijst. Doel van deze dialoog was vooral reflectie en bezinning door middel 

van de techniek van het zelfverhaal (‘Self Narrative’; zie Hermans & Hermans, 1995; Van Loon, 

1996). Dit geschiedde aan de hand van de startnotitie en de leiderschapsdilemma’s waarmee de 

deelnemer zich in zijn dagelijkse praktijk geconfronteerd zag (2,5 uur), door middel van 

confrontatie met de resultaten uit de 360–graden feedback (2,5 uur) en de resultaten van 

persoonlijkheidsvragenlijst (0,5 uur). Reflectie geschiedde eveneens aan de hand van video-

feedback door de adviseur met betrekking tot actueel beïnvloedingsgedrag van de deelnemer zoals 

deze heeft laten zien in een assessment-simulatie met een getrainde rollenspeler (2,5 uur). 

4.3.3. ‘Support’ op moment T-0 

Het laatste onderdeel van de dialoog was het invullen van een Individueel Ontwikkelplan (IOP) 

door de deelnemer (2,5 uur), waarin hij trachtte vanuit reflectie te generaliseren tot algemene 

principes die in vergelijkbare situaties zouden kunnen worden toegepast. Het IOP werd uitvoerig 

besproken met de adviseur (1 uur). De adviseur heeft daarbij concrete ontwikkelsuggesties 

gedaan. Voorts zijn er concrete afspraken gemaakt met betrekking tot hoe om te gaan met de 

uitkomsten van de startsessie, het bespreken van de 360-graden feedback met de direct 

leidinggevende van de deelnemer en het afspreken van 2-5 coaching bijeenkomsten verdeeld over 

een periode van 2 jaar. In overzicht 4.1 zijn de details van het tweedaags programma 

weergegeven.  
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Dag 1 Activiteiten 

09.00 – 11.30 uur Interview over startnotitie, ontwikkelingsfase eigen afdeling, cultuur organisatie en 

leiderschapsdilemma’s in de dagelijkse praktijk: het persoonlijk verhaal van de leider. 

11.30 – 12.30 uur Meten van mate van zelfprofilering, betrokkenheid en stress aan de hand van het persoonlijk 

verhaal van de leider (Motivector). 

13.00 – 13.30 Lunchpauze. 

13.30 – 15.00 Leiderschap assessment simulatie (rollenspel met acteur en video). 

15.00 – 16.00 Video feedback leiderschap assessment simulatie.  

16.00 – 17.00 Bespreking resultaten Motivector: welke zijn de lastige leiderschapsdilemma’s. 

Dag 2  

09.00 – 12.30 Uitgebreide feedback sessie aan de hand van 360-graden feedback resultaten, de resultaten 

van de Motivector, de resultaten van de persoonlijkheidslijst (NEOPiR), de resultaten van de 

startnotitie en de resultaten van de videofeedback. 

12.30 – 13.00 Lunchpauze.  

13.00 – 15.30 Opstellen van concept Individueel OntwikkelPlan (IOP). 

15.30 – 16.30  Bespreken van IOP met de externe adviseur; maken van vervolgafpraken.  

Overzicht 4.1: Detailprogramma tweedaagse startsessie van het Leiderschapsontwikkelingsprogramma. 

 

Onderdeel van het Leiderschapsontwikkelingsprogramma was een tweede 360-graden meting na 2 

tot 3 jaar, gevolgd door een tweede dialoog met de (oorspronkelijke) extern adviseur. Deze tweede 

meting is gebruikt als de T-1 meting in het onderzoek. 

4.3.4. ‘Assessment’ op moment T-1  

Elke deelnemer ontving een nieuwe versie van de 360-graden vragenlijst met daarin dezelfde items 

als in de T-0 meting. Hen werd gevraagd deze lijst opnieuw onder de respondenten uit te zetten. 

De keuze van respondenten werd geheel aan de deelnemers zelf overgelaten. Reden hiervoor was 

dat de feedback vooral maximale waarde moest hebben voor de deelnemers zelf en pas in tweede 

instantie voor het onderzoek. Dit was een van de randvoorwaarden voor deelname van de 

organisatie aan het onderzoek: niets mocht interfereren met het hoofddoel van het 

Leiderschapsontwikkelingsprogramma en de acceptatie daarvan binnen de organisatie. 

Naast een inventarisatie van leiderschapsgedrag met behulp van de 360 vragenlijst methodiek 

werden tevens Leerstijl (LS) en Leermogelijkheden (Op) geïnventariseerd. Beide variabelen hadden 

zowel in de T-0 meting als in de T-1 meting kunnen worden bepaald. Aangezien Leerstijl een vrij 

constante factor is (Van der Sluis en Lankhuijzen, 2003) en dus niet per definitie in de T-0 meting 

zou moeten worden vastgesteld en het meer voor de hand liggend is leermogelijkheden achteraf 

vast te stellen in plaats van vooraf te voorspellen, zijn beide variabelen in de T-1 meting 

meegenomen.  
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4.3.5. ‘Challenge’ op moment T-1 

Nadat alle gegevens waren verzameld werden de resultaten van de T-1 meting door de adviseur in 

een 3 uur durend individueel gesprek (dialoog) besproken met de deelnemer. Daarbij kwamen de 

volgende onderwerpen aan de orde: 

• Het organisatieonderdeel waaraan men op dat moment leiding gaf; wat is 

er veranderd ten opzichte van de T-0 meting? 

• Visie ten aanzien van de fase van ontwikkeling waarin de organisatie 

verkeert ten opzichte van ontwikkelingen in de markt, de omgeving; wat is er 

veranderd ten opzichte van de T-0 meting? 

• Persoonlijke visie en missie als leider; wat is er veranderd ten opzichte van 

de T-0 meting? 

• Waar wilde de deelnemer zich naartoe ontwikkelen als leider, op korte en 

lange termijn? 

• Hoe is het functioneren als leider veranderd/verbeterd tov het T-0 moment; 

is dat zichtbaar in de 360-graden feedback uitslagen? 

• Bespreking aan de hand van inventarisatie van de  leermogelijkheden; 

welke zijn als cruciaal ervaren? 

• Hoe is men in het leerproces ondersteund? 

• Wat is de belangrijkste reden tot verandering geweest. 

Voor een gedetailleerd beeld van hoe het T-1 interview is afgenomen zie bijlage C voor het 

interviewschema. 

4.3.6. ‘Support’ op moment T-1 

Het uitgebreide interview op moment T-1 werd afgesloten met het samenvatten van de 

voornaamste leerpunten en het bepalen van eventuele leeropdrachten voor de toekomst en het 

bijstellen van het IOP. De deelnemer werd uitgenodigd om zijn bijgestelde IOP ter check voor te 

leggen aan de externe adviseur.  
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4.4. Empirische gegevens. 

4.4.1. Onderzoeksgroep hoofdonderzoek. 

De onderzoeksgroep bij het hoofdonderzoek bestond uit een groep van 40 internationaal 

opererende topmanagers met een gemiddelde leeftijd van 51 jaar op moment T-0, die in de 

periode 2004-2007 hebben deelgenomen aan een Leiderschapsontwikkelingsprogramma. Deze 

topmanagers werkten ten tijde van het onderzoek allemaal bij dezelfde organisatie, zij het op 

geheel verschillende locaties over de hele wereld. Voor een overzicht van de in het onderzoek 

betrokken functies zie figuur 4.4.  

  

Bestuurders

Werkmaatschappijen
(Operations)

Overige maatschappijen
(Non-Operations)

CEO’s & Presidents
(23)

Figuur 4.4: Overzicht Top 40 onderzoeksgroep

Executive Vice Presidents &
Senior Vice Presidents

(17)

 

Daarbij is onderscheid gemaakt tussen de eindverantwoordelijken van ‘Operating’ organisaties 

(verder in dit proefschrift de groep ‘Operations’genoemd) en de eindverantwoordelijken van ‘Non-

operating’ organisaties (verder in dit proefschrift de groep ‘Non-operations’ genoemd). De groep 

‘Operations’ bestaat uit 23 ‘Chief Executive Officers’ en ‘Presidents’ van grote en minder grote 

werkmaatschappijen, alle functionerend als zelfstandig onderdeel binnen een specifieke 

marktomgeving in de wereld, variërend van Japan tot USA.  

De groep ‘Non-operations’ bestaat uit 17 Executive en Senior Vice Presidents (waaronder ook Chief 

Financial Officers en Chief Information Officers) van eveneens zelfstandige onderdelen die niet 

regio gebonden zijn en meer globaal werken. Hoewel beide groepen op dezelfde 

rollen/competentieclusters gemeten zijn, zijn er enkele marginale verschillen te noemen: binnen de 

rol ‘Leider-manager’ is voor de groep ‘Operations’ extra de competentie ‘Groepsleiderschap’ 

opgenomen en binnen de rol ‘Leider-coach’ extra competentie ‘Coachend leidinggeven’.  

Omdat we met een internationale groep managers hebben gewerkt met internationale 

responsgroepen en de bedrijfstaal het Engels was, zijn alle vragenlijsten, de rapportages en de 

feedback in het Engels opgesteld. 
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4.4.2. Het meten van de onafhankelijke variabele ‘Persoonlijkheid’. 

In hoofdstuk 3 is aangegeven dat Leerpotentieel of ‘leerbaarheid’ opgevat kan worden als een 

product van persoonlijkheid en leercapaciteit (intelligentie). In de proefgroep bleek het lastig om 

leercapaciteit in casu intelligentie op een cultuurvrije manier te meten: er waren geen betrouwbare 

internationale meetinstrumenten voorhanden. Daarnaast was de verwachting (zo bleek uit een 

korte sondering onder de respondenten) dat het meten van intelligentie door middel van een IQ 

test op veel weerstand bij de respondenten zou stuiten. Dit zou het leiderschapsprogramma, waar 

een en ander onderdeel van uitmaakte, kunnen verstoren. Daarom is gekozen voor het uitsluitend 

meten van de variabele ‘persoonlijkheid’, geoperationaliseerd aan de hand van de 

persoonlijkheidstaxonomie van de ‘Big Five’ (McCrae & John, 1992; Hofstee & De Raad, 1991). De 

vragenlijst die is gebruikt is de herziene uitgave van de ‘NEO Personality Inventory’ van Costa & 

McCrea, uitgegeven in 1992, de zogenaamde ‘Revised NEO Personality Inventory’ (NEO PI-R; Costa 

& McCrae, 1992; Hoekstra, Ormel & De Fruyt, 1996; De Jong et al, 2001). De Neo PI-R meet vijf 

hoofddimensies, ook wel domeinen genoemd, zoals gedefinieerd binnen de ‘Big Five’ 

persoonlijkheidstaxonomie. Per domein worden zes facetten of ‘traits’ gemeten die het domein 

definiëren. Een overzicht van domeinen en facetten is weergegeven in figuur 4.5. 

Neuroticisme 

Persoonlijkheid

Figuur 4.5: Dimensies en facetten van de Neo PIR - Big Five test 
(McCrae et al, 1992; Hoekstra et al, 1996, 2007)

Extraversie Openheid Altruïsme Consciëntieus
- heid

•Angst

•Ergernis

•Depressiviteit

•Schaamte

•Impulsiviteit

•Kwetsbaarheid

•Hartelijkheid

•Sociabiliteit

•Dominantie

•Energie

•Avonturisme

•Vrolijkheid

•Fantasie

•Esthetiek

•Gevoelens

•Veranderingen

•Ideeën

•Waarden 

•Vertrouwen

•Oprechtheid

•Zorgzaamheid

•Inschikkelijkheid

•Bescheidenheid

•Medeleven

•Doelmatigheid

•Ordelijkheid

•Betrouwbaarheid

•Ambitie

•Zelf-discipline

•Bedachtzaamheid
.

 

 

De Neo PI-R vragenlijst bevat 240 items die in een papieren versie at random zijn aangeboden. De 

items zijn kort en bondig beschreven, bijvoorbeeld: Domein ‘Consciëntieusheid’, facet 

‘Doelmatigheid’: “ I am efficiënt and effective at my work”. Deze uitspraak wordt beantwoord met 

behulp van onderstaande 5-punt schaal.  

1. ‘Strongly Disagree’ 

2. ‘Disagree’ 

3. ‘Neutral’ 

4. ‘Agree’ 
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5. ‘Strongly Agree’ 

4.4.3. Het meten van de onafhankelijke variabele ‘Leerstijl’. 

Voor het meten van de persoonsgebonden variabele ‘Leerstijl’ is gebruik gemaakt van de 

leerstijlvragenlijst (‘Learning Behavior Measurement’- LBM, onderdeel van de ‘Managerial Learning 

Questionnaire’ - MLQ) zoals die is ontwikkeld door Van der Sluis (Van der Sluis, 2000; Van der 

Sluis & Poel, 2002). De LBM is gebaseerd op twee bestaande vragenlijsten: de ‘Learning at Work 

Inventory - LAWINE’ (Hoeksema, 1995) en de ‘Learning Strategies Questionnaire – LSQ’ 

(Megginson, 1996). Hoeksema maakt onderscheid tussen ‘meaning orientation’ versus ‘instruction 

orientation’ als prototypisch voor leren. Megginson maakt onderscheid tussen ‘emergent’ versus 

‘planned’ leren. Van der Sluis combineerde deze vier stijlen in één model in haar onderzoek naar 

leermogelijkheden en leergedrag bij MBA studenten. In hoofdstuk 3 is de theoretische achtergrond 

met betrekking tot de variabele ‘leerstijl’ beschreven (Hoeksema et al, 1997; Megginson, 1996; 

Van der Sluis, 2000; Van der Sluis & Lankhuijzen, 2003).  

In het onderzoek is binnen ‘leerstijl’ onderscheid gemaakt naar vier leerstijlvormen: 

1. Betekenisgericht leren: een bewuste vorm van leren waarbij het individu leert door reflectie 

op ervaring en resultaat (‘Meaning Oriented Learning’ naar Hoeksema).  

2. Instructiegericht leren: een bewuste vorm van leren waarbij het individu leert door 

duidelijke instructies vooraf (‘Instruction Oriented Learning’ naar Hoeksema) 

3. Planmatig leren: een bewuste vorm van leren waarbij het individu leert door het stellen en 

volgen van duidelijke leerdoelen (‘Planned Learning’ naar Megginson) 

4. Gaandeweg leren: een onbewuste vorm van leren waarbij het individu al doende leert ( 

‘Emergent Learning’ naar Megginson). 

De lijst bevat 16 uitspraken over de eigen leerstijl, in te vullen door de leidinggevende zelf. De 

items zoals die in het onderzoek zijn gebruikt, zijn opgenomen in overzicht 4.2. Deze uitspraken 

werden beantwoord met behulp van onderstaande 5-punt schaal.  

1. ‘Strongly Disagree’ 

2. ‘Disagree’ 

3. ‘Neither Agree or Disagree’ 

4. ‘Agree’ 

5. ‘Strongly Agree’ 
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Leerstijl   Items leerstijl 1 2 3 4 5 

Betekenisgericht   

When making a decision I continually take into 
account the relation between my activities and 
those of others.           

Betekenisgericht   

I try to work out the consequences of   my work to 
others.           

Betekenisgericht   

I ask myself questions about things I experience 
and are going on around me in the organization.           

Betekenisgericht   

I try to find out how various aspects of  the 
problems I come across link together           

Instructiegericht   

I like to know beforehand exactly what to pay 
attention to.           

Instructiegericht   

I like to be told where to look for certain 
information.           

Instructiegericht   

I like to be told precisely what is expected from me. 

          

Instructiegericht   

I like to be told precisely what to do in my work as 
a manager            

Planmatig    

Writing down appraisals of my work performance is 
an important basis for my development.           

Planmatig    

For me learning is a planned process, achieving  
them and setting new goals.               

Planmatig    

I set goals for my own learning 

          

Planmatig    

I set targets for my development.  

          

Planmatig    

I regularly prepare a learning contract or  
development agreement outlining my plans.            

Planmatig    

I use a learning contract or a development 
agreement regularly to focus on my progress in 
developing.           

Gaandeweg   

It is important to be open to experience; then 
learning will come.           

Gaandeweg   

Most of my new learning emerges unexpectedly 
from things that happen.           

Overzicht 4.2.: Voorbeeld van items zoals gemeten met de Leerstijlvragenlijst  

MLQ ( Van der Sluis, 2000) 

 

4.4.4. Het meten van onafhankelijke variabele ‘Leermogelijkheden’. 

Voor het meten van de contextgebonden variabele ‘Leermogelijkheden’ is eveneens gebruik 

gemaakt van een onderdeel van de ‘Managerial Learning Questionnaire’ – MLQ van Van der Sluis, 

namelijk de vragenlijst ‘Learning Opportunities Measurement’- LOM, gebaseerd op de 

‘Developmental Challenge Profile’ (DCP) van McCauley et al (1994, pagina 549). In deze vragenlijst 
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wordt onderscheid gemaakt tussen een viertal hoofdfactoren zoals in figuur 4.6 weergegeven. De 

feitelijke items zoals die in de vragenlijst zijn gemeten staan in bijlage 1. 

 

(Functie) 
Overgangen

‘Job 
Transitions’

Leermogelijkheden

Figuur 4.6: Factoren en subfactoren Leermogelijkheden 
(DCP McCauley et al, 1994; Van der Sluis 2000)

•‘Unfamiliar 
Responsibilities’
(3 items)

•‘Proving 
Yourself’
(4 items)

•‘Creating Change’
(8 items)

•‘High Level of 
Responsibilities’ (12 
items)

•‘Non-authority
Relationships’ (4 
items)

•‘Adverse Business 
Conditions’
(2 items)

•‘Lack of Top Mgt Support’
(2 items)

•‘Lack of Personal Support’
(2 items)

•‘Challenging Boss’ (2 items)

•‘Supportive Boss’
(4 items)

Taak-
gerelateerde
kenmerken

‘Task Related
Characteristics’

Moeilijkheden 
en 

tegenslagen

‘Obstacles’

Steun Baas

‘Support’

 

4.4.5. Meten van de afhankelijke variabele ‘Leren van leiderschapscompetenties’: 360 

graden feedback. 

Leren wordt binnen het kader van dit proefschrift gedefinieerd als het vergroten van de effectiviteit 

van de leider in het hanteren van de uiteenlopende leidersrollen, zichtbaar in een uitbreiding van 

en/of betere beheersing van het gedragsrepertoire (naar McCauley en Van Velsor, 2004). In de 

literatuur over leiderschap en leiderontwikkeling is de groei in populariteit en gebruik van de 360 

graden feedbackmethode (in de literatuur ook bekend als ‘Multi Source Feedback/Multi Rater 

Feedback – MSF/MRF’) opvallend te noemen. Ofschoon de methodologie dateert van eind jaren ’50 

vorige eeuw was er omstreeks 1978 nauwelijks sprake van het gebruik van deze methodiek 

(Bracken et al, 1997; Chappelow, 2004). Meer dan 20 jaar later echter werkten zowat alle Fortune 

500 bedrijven met een of andere vorm van 360-graden feedback (Yammarino & Atwater, 1997; 

Antonioni, 1996). Onder ‘360-graden feedback’ wordt verstaan het systematisch verzamelen van 

meningen over iemand onder personen in diens directe (werk)omgeving: intern zoals collega’s, 

baas, medewerkers, of eventueel extern zoals klanten of leveranciers. Meest voorkomend is de 

vorm waarbij de deelnemer zelf een aantal personen uit zijn omgeving kiest en hen vraagt een 

bijdrage te leveren aan het beoordelingsproces. Om de vertrouwelijkheid (en zoveel mogelijk de 

anonimiteit) van de feedback te waarborgen, worden de beoordelingen in eerste instantie vaak 

verzameld door een onpartijdige persoon, vaak iemand van buiten de organisatie. Deze stelt 

vervolgens een rapport samen en dit rapport wordt idealiter door een facilitator teruggekoppeld 

aan de deelnemer.  

De waarde van de 360 feedback zit hem in het feit dat men zou kunnen stellen dat de 360-graden 

feedback op zichzelf al een leerervaring is in de context van het leermodel zoals gehanteerd in ons 
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onderzoek: het kent namelijk een element van ‘Assessment’, van ‘Challenge’ en van ‘Support’ (zie 

model in hoofdstuk 3, figuur 3.1). 

Het element ‘Assessment’ kent twee belangrijke pluspunten: het betreft hier een vorm van formele 

feedback en deze feedback is afkomstig van meerdere bronnen. De formele (anonieme) feedback 

zorgt ervoor dat de kans op verstorende inter-persoonlijke dynamiek ten gevolge van de 

bedreiging die uit kan gaan van het geven van persoonlijke feedback aan je collega of, en vooral, 

aan je meerdere, wordt verkleind. Doordat 360-graden feedback gebruik maakt van meerdere 

bronnen, wordt de feedback ook rijker (Chappelow, 2004).  

Het element ‘Challenge’ is terug te vinden in het geven van de 360-graden feedback: het 

confronteert de deelnemers met de praktijk van alledag en nodigt uit te experimenteren met nieuw 

gedrag. 

Het element ‘Support’ is terug te vinden in het feit dat de deelnemer de feedback krijgt van een 

onpartijdige facilitator die hem helpt bij het zoeken naar en ontwikkelen van nieuw gedrag. Soms 

worden de resultaten van de 360-graden feedback besproken met de eigen direct-leidinggevende 

en worden afspraken gemaakt over hoe een en ander te veranderen en welke hulp daarbij gegeven 

kan worden. Belangrijke acties om het ‘support’ element van 360-graden feedback te optimaliseren 

zijn (Chappelow, 2004): 

1. Zorg voor een ‘veilig’ en gesystematiseerd proces waarin de 360-graden feedback 

wordt gegeven; 

2. Zorg dat de feedback wordt gegeven door een gekwalificeerde facilitator; 

3. Betrek de direct-leidinggevende bij het implementeren van het persoonlijk 

ontwikkelplan van de deelnemer; 

4. Zorg voor transparantie in het proces aangaande doelen en gebruik; 

5. Bepaal met de deelnemer hoe hij het feedbackproces continu kan maken; 

6. Zorg voor periodieke follow-up om de voortgang aangaande het leerproces te 

monitoren. 

In het in dit proefschrift gehanteerde 360-graden feedbackproces is aan al deze elementen 

voldaan.  

De vragenlijsten zijn via een internet ‘Log-in’ adres aan de betrokken beoordelaars (de leider zelf, 

diens naasthogere leidinggevende, enkele collega’s en enkele medewerkers) aangeboden via hun 

persoonlijke e-mailadressen. Via een login code en een persoonlijk wachtwoord kon men de eigen 

vragenlijst openen en invullen. Na de lijst te hebben ingevuld en afgesloten, werden de gegevens 

automatisch opgeslagen en gebruikt voor het generenen van een eindrapport waarin alle scores 

zijn samengevoegd. Dit eindrapport werd via internet als PDF file verstuurd naar de externe 

adviseur. Het rapport was zodanig annoniem opgesteld, dat het voor de te beoordelen persoon (de 

leider zelf) niet mogelijk was te achterhalen welke scores door bepaalde ondergeschikten of 

collega’s waren gegeven. De zelfscores en de scores van de naast-hogere baas waren natuurlijk 

wel als zodanig herkenbaar.  

 

Er zijn veel studies gedaan naar de invloed van 360-graden feedback op presteren (zie Jellema, 

2003; Fletcher & Baldry, 2000; Jansen & Vloeberghs, 1998; Kluger & DeNisi, 1996; London & 

Smither, 1995; Edwards & Ewen, 1996). Een aantal studies geven aan dat 360-graden feedback 
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een positief effect kan hebben op individuen. Empirisch onderzoek geeft daarvoor twee soorten 

bewijs: 

1. De mate waarin, bij herhaald gebruik, de zelfscores meer congruent worden met de 

scores van anderen, hetgeen duidt op een toenemend besef van hoe anderen hen 

waarnemen en beoordelen (Van Velsor et al, 1993); 

2. De mate waarin het gedrag vervolgens in positieve zin is veranderd. Daarbij blijkt 

dat de meeste verbeteringen in 360-graden-zelfscores het gevolg zijn van de scores op de 

minder hoog scorende items (Fletcher & Baldry, 2000; Chappelow, 2004). Dit wordt 

bevestigd door Kluger & DeNisi (1996) die vanuit hun ‘feedback intervention theory’ 

aangeven dat wanneer mensen een negatieve discrepantie ontdekken tussen hun eigen 

prestatie en de norm, zij gemotiveerd zullen zijn deze discrepantie te verkleinen (Brutus et 

al , 1999).  

 

Leren is in dit onderzoek geoperationaliseerd als de mate waarin de leider er in is geslaagd zijn 

gedrag als leider te verbeteren in de ogen van betrokken ‘anderen’ (zie Hoofdstuk 2 voor de 

definitie van leiderschap) en in de ogen van de betrokken leider zelf (zelfscores). Op basis van 

bevindingen vanuit de literatuur kan gesteld worden dat de 360-graden feedback techniek een 

goede methodiek is voor het meten van leren van leiderschapscompetenties (zie o.a. Fletcher & 

Baldry, 1999; Tyson & Ward, 2004). Volgens Tyson et al zijn vooral ook de zelfscores goed te 

gebruiken voor het meten van leren, omdat ze een hoge predictieve validiteit hebben als het gaat 

om de relatie met presteren en geen last hebben van bias (zie ook Fletcher & Baldry, 2000).  

 

In het in dit proefschrift beschreven onderzoek zijn de gedragscompetenties op twee momenten 

(T-0 en T-1, na ca 3 jaar) gemeten met behulp van de 360 graden feedback techniek. Beide keren 

is de lijst digitaal aangeboden en ingevuld door de deelnemer zelf en door een aantal respondenten 

uit de directe werkomgeving van de deelnemer, op verzoek van de deelnemer zelf:  

• de lijnverantwoordelijke/naast-hogere baas; 

• ondergeschikte/direct rapporterende (minmaal 3); 

• collega’s/’peers’ (minmaal 3); 

• eventueel anderen naar keuze (geen minimum). 

Elke leiderschapscompetentie is apart gedefinieerd en voorzien van vijf meetindicatoren 

geformuleerd in termen van gedrag, in dit onderzoek ‘gedragsindicatoren’ genoemd. 

Gedragsindicatoren zijn korte zinnetjes met daarin waarneembaar gedrag geformuleerd; de vraag 

daarbij was aan te geven in welke mate dit gedrag werd vertoond door de desbetreffende persoon. 

Een voorbeeld van een leiderschapscompetentie, met definitie en met vijf gedragsindicatoren 

(behorende bij de leiderschapscompetentie ‘Aanpassingsvermogen’) is gegeven in overzicht 4.3. In 

de vragenlijst zijn deze gedragsindicatoren at random gesorteerd en zonder herkenbare 

competentiedefinitie of competentienaam aangeboden, om zoveel mogelijk sociaal wenselijke 

antwoorden te vermijden. De mogelijke scores in de 360 graden feedback vragenlijst kunnen 

variëren van 1 tot 5: 

 

1. ‘Strongly Disagree’ 

2. ‘Disagree’ 
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3. ‘Neutral’ 

4. ‘Agree’ 

5. ‘Strongly Agree’ 

Indien de respondenten vonden dat het desbetreffende item niet van toepassing was, kon men de 

score ‘niet van toepassing’ (‘Not Applicable’) gebruiken. 

  

Acting appropriately by expedient 
adaptation to changing environments, 
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  Scale: 1 2 3 4 5 NA 

1 

Stays effective when tasks change 
unexpectedly; finds suitable role for self 
in new environment             

2 
Associates with people on various levels 
in organisation effectively             

3 

Familiarises self with culture in new 
environment, working effectively with 
new people             

4 
Accepts unfamiliar aspects of prevailing 
culture and tries to learn from them             

5 
Adjusts goal to achieve best possible 
results             

Overzicht 4.3: Voorbeeld van 360 graden items en beoordelingsschaal. 

 

Voor een gedetailleerd overzicht van de vragenlijst en de gemeten gedragscompetenties met 

gedragsindicatoren, zie bijlage A. 

4.4.6. Bepaling Deltawaarde ∆Com. 

Aan de hand van de verschillen in de scores op moment T-1 ten opzichte van moment T-0, 

‘deltawaarde competenties’ (∆Com) genoemd, kan worden bepaald welke 

leiderschapscompetenties veranderd zijn en welke niet en waar dus leren heeft plaatsgevonden. De 

deltawaarde is het verschil tussen de scores op de Leiderschapscompetenties op moment T-0 in 

2004 en moment T-1 in 2007. Deze deltawaarde kan maximaal 4,0 zijn en minmaal 0,0. Bij een 

‘Not Applicable’ score op moment T-0 of op moment T-1 (of op beide momenten) werd geen 

deltawaarde bepaald. Omdat uitgegaan is van een verbetering in Leiderschapscompetenties op 

moment T-1 ten opzichte van moment T-0, is de T-1 score als ankerscore gebruikt. In tabel 4.1 is 

een voorbeeld weergegeven van de 360 graden scores in 2004 en in 2007 en een berekening van 

de bijbehorende deltawaarden en de totale deltawaarden. De deltawaarden zijn niet alleen per 

competentie weergegeven maar ook per competentiecluster annex leiderschapsrol (Persoon, 

Leiderondernemer, Leidermanager, Leidercoach). Voor het bepalen of er al dan niet leren heeft 

plaatsgevonden, wordt gebruik gemaakt van de totale deltawaarde Zelf en Anderen. Uit tabel 4.1 

blijkt dat met deze totale deltawaarden wel de nodige variantie verloren gaat.  
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Tabel 4.1: Voorbeeld van de berekening van de Deltawaarden Totaal (∆ Com) Zelfscore en Anderen op basis 

van de 360 graden feedback scores 2004 en 2007. 
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T
o

ta
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Rol: Persoon 
Leider-

ondernemer Leider-manager Leider-coach 

  

2004 (T-0)                           T-0 

3,8 3,0 4,0 3,4 3,8 3,8 3,2 3,4 3,0 3,2 4,2 2,8 3,4 3,5 
Zelfscore 

3,6 3,6 3,2 3,5   

3,4 3,2 4,8 3,6 1,7 2,4 3,6 3,0 3,6 3,2 3,6 3,0 3,4 3,3 
Baas/manager 

3,8 2,6 3,3 3,3   

3,6 3,2 3,8 3,3 3,7 3,2 3,1 3,3 2,8 2,8 3,8 3,2 3,2 3,3 
Direct Reports 

3,5 3,3 3,0 3,4   

3,6 2,9 3,6 4,5 2,4 3,6 2,8 3,3 3,2 3,2 3,0 2,9 3,4 3,3 
Peers 

3,7 2,9 3,2 3,1   

3,6 3,1 3,2 3,4 2,9 3,3 3,1 3,2 3,0 3,0 3,5 3,1 3,3 3,2 
Anderen  

3,3 3,1 3,1 3,3   

2007 (T-1)                           T-1 

4,4 4,4 4,8 4,4 4,0 4,4 4,0 4,2 4,2 4,0 4,4 4,2 4,0 4,3 
Zelfscore 

4,5 4,1 4,1 4,2   

4,0 3,8 4,8 3,8 4,0 3,6 4,0 4,0 4,2 3,4 4,4 3,8 4,8 4,0 
Baas/manager 

4,1 3,9 3,9 4,3   

4,1 3,6 4,1 3,9 3,8 3,4 4,3 3,7 3,3 3,1 4,0 3,1 4,0 3,7 
Direct Reports 

3,9 3,8 3,4 3,7   

3,7 3,7 4,1 3,7 3,3 3,6 3,6 4,0 3,2 3,3 4,2 3,7 3,9 3,7 
Peers 

3,9   3,5 3,5 3,9   

3,9 3,7 4,2 3,8 3,6 3,5 3,9 3,9 3,4 3,2 4,1 3,4 4,0 3,7 
Anderen 

3,9 3,7 3,5 3,8   

Deltawaarde 
∆ Com ∆ Com ∆ Com ∆ Com 

∆ 
Com 

0,6 1,4 0,8 1,0 0,2 0,6 0,8 0,8 1,2 0,8 0,2 1,4 0,6 0,8 
Zelfscore 

1,0 0,5 0,9 0,7   

0,6 0,6 0,0 0,2 2,3 1,2 0,4 1,0 0,6 0,2 0,8 0,8 1,4 0,8 
Baas/manager 

0,4 1,3 0,6 1,0   

0,5 0,4 0,3 0,6 0,1 0,2 1,2 0,4 0,5 0,3 0,2 -0,1 0,8 0,4 
Direct Reports 

0,5 0,5 0,4 0,3   

0,1 0,8 0,5 -0,8 0,9 0,0 0,8 0,7 0,0 0,1 1,2 0,8 0,5 0,4 
Peers 

0,2 0,6 0,3 0,8   

Anderen 0,3 0,6 1,0 0,4 0,7 0,2 0,8 0,7 0,4 0,2 0,6 0,3 0,7 0,5 

  0,6 0,6 0,4 0,5   

               
 



 80 

In figuur 4.7 tenslotte is het geheel aan T-0 en T-1 metingen en meetmethoden van de 

onafhankelijke variabelen ‘Leerstijl’, ‘Persoonlijkheid’ en ‘Leermogelijkheden’ en de afhankelijke 

variabele ‘Leren van leiderschapscompetenties’ schematisch binnen het onderzoeksmodel (zie 

figuur 1.2) en het conceptueel model (zie figuur 3.8) weergegeven.  

  

Figuur 4.7.: Onderzoeksmodel met daarin aangegeven welke metingen wanneer zijn uitgevoerd;
combinatie van het onderzoeksmodel en het conceptueel model (figuren 1.2 en 3.8).
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Leren van Leider-
Competenties: 
Leiderrollen:
P: Persoon 

E: Leider-ondernemer
M: Leider-manager
C: Leider-coach

‘On-the-Job Leerervaringen: 
Leermogelijkheden:

Meting: Vragenlijstmethode MLQ (Van der Sluis 2000; McCauley et al, 1994); T-1 meting

Op1: 
Overgangen

Op2: 
Taakgerelateer
de kenmerken 

Op3: 
Moeilijkheden 

en 
tegenslagen

Op4: 
Steun Baas

O: Openheid

N: Neuroticisme

C: Consciëntieusheid

E: Extraversie

Leerstijl: 

LS.4: Betekenisgericht leren

LS.3: Gaandeweg leren

LS.2: Instructiegericht leren

LS.1: Planmatig leren

Persoonlijkheid:

A: Altruïsme

Meting:Vragenlijstmethode 
NEO-PI-R
(Costa & McCrae, 1992)

T-0 meting

Meting:
Vragenlijstmethode MLQ
(Van der Sluis, 2000; 
Megginson, 1996; 
Hoeksema et al, 1997) 

T-1 meting

Meting: 360-Graden feedback
(Edwards & Ewen, 1996; 
Jellema, 2003; 
Fletcher et al, 2000;
Bailey & Austin, 2006; 

∆Com=T1 – T0
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Hoofdstuk 5: Idiografische analyse 

5.1. Inleiding 

Het is aan de ene kant uniek om over zoveel gegevens te beschikken van leiders in topposities van 

een bedrijf, maar aan de andere kant is, zoals beschreven in paragraaf 4.2.3, de diversiteit, 

complexiteit, dynamiek en relatief kleine omvang van de onderzoeksgroep erg lastig gebleken, als 

het gaat om het doen van zuiver nomothetisch onderzoek. In de onderzoeksopzet en de 

methodologie van het onderzoek (hoofdstuk 4) is daarom gekozen voor een combinatie van een 

idiografische en een nomothetische benadering. In dit hoofdstuk 5 is de idiografische analyse 

weergegeven. In hoofdstuk 6 is de nomothetische analyse weergegeven.  

Het beschikbare idiografisch materiaal is gebaseerd op een tweetal intensieve gesprekken tussen 

de extern adviseur en de deelnemer, eenmaal tijdens de T-0 meting in 2004 en eenmaal tijdens de 

T-1 meting in 2007. Gedurende deze gesprekken werd gebruik gemaakt van diverse bronnen:  

1. de startnotitie aan de hand waarvan de leider een uitgebreid zelfbeeld gaf;  

2. de uitkomsten van de 360 graden feedbackvragenlijsten (zowel de vragenlijst van 2004 als de 

vragenlijst van 2007);  

3. de NEO-PI-R persoonlijkheidstest en  

4. de resultaten van de vragenlijsten voor leerstijl en leermogelijkheden.  

 

De interviews in zowel de T-0 meting als de T-1 meting zijn afgenomen door steeds dezelfde twee 

adviseurs, namelijk de schrijver van dit proefschrift en een collega senior-adviseur met 20 jaar 

ervaring, tevens medeontwerper – uitvoerder van het leiderschapsprogramma dat als basis diende 

voor dit onderzoek. De uitgewerkte casebeschrijvingen zijn door beide adviseurs gevalideerd en 

eventuele verschillen in interpretatie zijn onderling besproken, totdat consensus werd bereikt over 

hetgeen in de casebeschrijving werd geconcludeerd. 

5.2. Samenstelling onderzoeksgroep 

De onderzoeksgroep bestond uit 40 hogere managers van een internationaal opererende 

Nederlandse onderneming, actief in meer dan 60 landen, waarvan in bijna de helft van deze landen 

met een eigen verkoop- en service-onderneming. In Europa en de Verenigde Staten zijn bovendien 

op verschillende plaatsen research- en productiefaciliteiten gevestigd. Alle managers in de 

onderzoeksgroep functioneren in een internationale omgeving, wereldwijd. Gedurende de 

onderzoeksperiode zijn zij allemaal minimaal twee keer subject van onderzoek geweest: eenmaal 

in 2004 (twee dagen) en eenmaal in 2007 (een halve dag). Van de oorspronkelijke groep van top-

40 managers zijn uiteindelijk 25 dossiers overgebleven die geschikt bleken voor nader onderzoek 

middels een T-1 meting. De overige 16 zijn om diverse redenen afgevallen: 8 personen omdat zij 

pas in 2005 en 2006 aan hun eerste leiderschapsbijeenkomst konden meedoen en dus te weinig 

‘leertijd’ gehad hebben, 5 personen zijn voor de T-1 meting uit dienst getreden en 2 personen zijn 

in de periode 2004-2007 met pensioen gegaan. Detailgegevens met betrekking tot de resterende 

onderzoeksgroep zijn weergegeven in tabel 5.1: aantallen en percentages personen werkzaam 

binnen Operations of Non-operations, geboortejaren en opleidingsniveau met als laagste categorie 

‘Bachelor of Art’ (BA), ‘Bachelor of Science (BSc)’en Hoger Beroeps Onderwijs (HBO), opklimmend 
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naar Academisch niveau (Drs, Ir) of Universitair Master niveau (MA, MSc) en als hoogste niveau 

gepromoveerd (PhD of Dr.).  

Tabel 5.1: Samenstelling onderzoeksgroep naar functie, leeftijd en opleidingsniveau. 

Onderzoeksgroep 

  n %   n %   n % 

Functie niveau:     
Geboorte 
jaar: 

n % 
Opleiding 
niveau: 

n % 

Operations     
Voor 
1945 

3 12% PhD 1 4% 

CEO's grote 
werkmaatschappij 

6 24% 
1945-
1955 

13 52% 
Master/ 

Academisch 
18 72% 

CEO's kleine 
werkmaatschappij 

7 28% 
1956-
1965 

9 36% BA/BS/ HBO 5 20% 

Non-operations     na 1965 0 0% <BA/BS/HBO 1 4% 

Exective VP 6 24%             

Senior VP 6 24%             

Totaal 25 100%   25 100%   25 100% 

 

5.3. Typische Cases 

Ten behoeve van het onderzoek is gezocht naar een aantal ‘typische’ clusters van cases die 

illustratief kunnen zijn voor hoe leren bij leiders (al dan niet) heeft plaatsgevonden (zie figuur 4.2). 

Een ‘typisch’ cluster is een verzameling van cases met typische patronen in leerstijl, 

persoonlijkheid en leermogelijkheden, en de effecten op leren (zie hoofdstuk 4). 

De in dit hoofdstuk beschreven ‘typische cases’ zijn cases die exemplarisch zijn voor de gevonden 

typische clusters.  

Als typische cases zijn die cases gekozen waarbij sprake is van een opvallende totale deltawaarde 

(Totale ∆ Com) Zelfscore en/of Anderscore. 

In tabel 5.2. is een overzicht gegeven van de 24 cases die uiteindelijk voor analyse zijn 

overgebleven. Case nummer 25 is in latere instantie afgevallen, omdat bij nadere analyse de 

gegevens incompleet bleken. In tabel 5.2. is per case de mate van leren aangegeven, uitgedrukt in 

de Totale deltawaarden Zelf en Ander, variërend van -0,5 tot +1,0. De typische cases die zijn 

uitgekozen om als voorbeeld te dienen, zijn de cases 5, 8 en 10 met een positieve deltawaarde 

(waarbij dus sprake is van een vooruitgang in competenties zoals gemeten met behulp van de 360 

feedbackvragenlijsten, in casu een Totale ∆ Com-Zelf én een Totale ∆ Com-Ander van ≥0,4.) en de 

cases 1, 14 en 17 met een negatieve deltawaarde (waarbij dus sprake is van geen vooruitgang in 

competenties, zoals gemeten met behulp van de 360 feedbackvragenlijsten, in casu een Totale ∆ 

Com-Zelf én een Totale ∆ Com-Ander van ≤0,0.). Daarnaast is nog een case uitgekozen waarbij de 

deltawaarde Zelf positief is en de deltawaarde Ander negatief: case 22. 

De keuze voor de cases met een opvallende totale deltawaarde heeft wel neatieve gevolgen gehad 

voor de variantie, zoals blijkt uit tabel 4.1 (zie ook hoofdstuk 4). 
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Tabel 5.2: Overzicht van alle deltawaarden Zelf en Ander en de selectie van de typische cases. 

Totale delta waarde Zelf versus Ander ( ∆ Com)  

PP ∆: -
0,5 

-
0,4 

-
0,3 

-
0,2 

-
0,1 

0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 

                            

Zelf           Z                     
1 

Ander     A                           

Zelf           Z              
2 

Ander            A             

Zelf                             Z   
3 

Ander                 A               

Zelf       Z                  
4 

Ander         A               

Zelf                           Z     
5 

Ander                     A           

Zelf        Z                 
6 

Ander            A             

Zelf             Z                   
7 

Ander             A                   

Zelf                  Z      
8 

Ander               A         

Zelf             Z                   
9 

Ander       A                         

Zelf                     Z    
10 

Ander                       A 

Zelf                     Z           
11 

Ander     A                           

Zelf                  Z      
12 

Ander        A                 

Zelf                     Z           
13 

Ander               A                 

Zelf     Z                   
14 

Ander         A               

Zelf                 Z               
15 

Ander                 A               

Zelf            Z             
16 

Ander                 A        

Zelf         Z                       
17 

Ander     A                           

Zelf             Z           
18 

Ander     A                   

Zelf                         Z       
19 

Ander             A                   

Zelf               Z         
20 

Ander            A             

Zelf               Z                 
21 

Ander       A                         

Zelf           Z              
22 

Ander A                       

Zelf             Z                   
23 

Ander             A                   

Zelf             Z           
24 

Ander   A                             
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5.4. Algemene uitwerking per case: een voorbeeld 

De onderzochte cases zijn uitvoerig uitgewerkt op basis van de in de dossiers aanwezige 

informatie. Per case is het volgende stramien gebruikt: 

1. Korte biografie: relevante achtergrond zoals leeftijd, opleidingsniveau en ervaring; 

2. De T-0 meting; 

2.1. De dialoog en reflectie naar aanleiding van de eerste 360 graden meting; 

2.2. Ontwikkeladvies, opgesteld naar aanleiding van de dialoog; 

3. De T-1 meting: Leerresultaat naar aanleiding van de tweede 360 graden meting; 

4. Factoren die leren kunnen beïnvloeden; 

4.1. Persoonlijkheid 

4.2. Leerstijl 

4.3. Leermogelijkheden 

5. Conclusies. 

 

Het hierna volgende voorbeeld is een uitgebreide uitwerking van een case teneinde de lezer van dit 

proefschrift een goed beeld te geven van de rijkdom van het onderzoeksmateriaal. De case is 

echter zo beschreven dat herleiden tot de persoon in kwestie niet mogelijk is. Voor de uitwerking is 

case 15 gekozen, omdat dit een voorbeeld van een leider is die een gelijk resultaat laat zien met 

betrekking tot de deltawaarden Zelf als ook tot de deltawaarden Ander. 

5.4.1. Korte biografie 

Manager A is op het moment van de T-0 meting 49 jaar. Hij is academisch gevormd en 22 jaar 

werkzaam in de branche van de onderzochte organisatie, waarvan 21 jaar in leidinggevende 

posities. Op de momenten T-0 en T-1 gaf hij leiding aan 350 man in 5 landen. Manager A valt in 

het kader van het onderzoek in de groep ‘Non-operations’.  

5.4.2. De T-0 meting 

5.4.2.1. Dialoog en reflectie 

In Tabel 5.3 is het resultaat van de T-0 360-graden meting weergegeven. In deze T-0 meting zijn 

de ‘peers’ niet meegenomen, omdat te weinig ‘peers’ de vragenlijst hebben ingevuld. De gebruikte 

beoordelingsschaal is een vijfpunt schaal (zie Hoofdstuk 4 voor operationalisering).  

In zijn gedrag op moment T-0 ziet Manager A zichzelf als een sterk analytische en inhoudelijk 

gerichte leider (‘Probleem Analyse’ = 4,2), relatief sterk scorend op de gedragscompetenties 

‘groepsleiderschap’ ( = 3,9) en ‘ondernemerschap’ ( = 3,8). Hij beoordeelt zichzelf als minst sterk 

op de gedragscompetentie ‘organisatiesensitiviteit’ ( = 2,6). Dit schrijft hij toe aan het feit dat hij 

op het moment van de T-0 meting nog maar net in dienst was.  
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Tabel 5.3: Resultaten van de T-0 360-graden meting in 2004. 

360 scores Competencies Non Operation Manager, meting T 0, 2004 

 Persoon Leider-ondernemer Leider-Manager Leider-Coach 
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Zelf 3,2 3,6 4,1 3,0 3,8 3,6 3,0 3,0 3,9 4,2 3,2 3,0 3,2 3,2 2,6 

Anderen 3,3 3,5 4,1 3,3 3,5 3,7 3,4 3,5 3,5 3,8 3,3 3,3 3,8 3,6 3,4 

Medewerkers 3,0 3,1 3,6 3,1 3,0 3,1 2,4 2,6 3,1 3,1 2,4 2,7 3,2 3,1 3,0 

Baas 3,5 3,9 4,2 3,5 3,9 4,0 4,0 4,0 3,9 4,1 3,9 3,8 4,0 3,9 3,6 

Peers nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt 

 

In figuur 5.1 zijn de scores van Manager A vergeleken met de Anderen-scores (= degemiddelde 

score van medewerkers, baas en peers) en met de scores van de directe medewerkers. De scores 

van de groep ‘Anderen’ lopen wat trend betreft niet synchroon met de Zelfscores en er zijn 

gedragscompetenties waarbij de Anderen-scores duidelijk hoger of lager zijn dan de Zelfscores. De 

medewerkers blijken het strengst te zijn in de beoordeling van Manager A. Minder sterk achten zijn 

medewerkers hem in zijn klantgerichtheid en resultaatgerichtheid. 

Manager A vertoont sterk sturend gedrag, communiceert zijn visie ten aanzien van de toekomstige 

positie van zijn unit onvoldoende en draagt zijn visie en zijn doelen te weinig uit naar zijn 

medewerkers. Dit is ook de voornaamste kritiek die hij in de T-0 meting van zijn medewerkers 

krijgt in de ‘open-commentaar’ vragen (vragen waarin de respondenten kunnen invullen wat 

Manager A vooral moet blijven doen en wat vooral moet afleren). Hij promoot zaken waarvan het 

voor zijn medewerkers niet duidelijk is of deze ideeën kans van slagen hebben. Daarom vinden ze 

hem ook niet erg resultaatgericht. Ook zou hij zich te weinig verbinden aan wat de klant zou willen, 

aldus zijn medewerkers. 
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Figuur 5.1: scores 360 gradenfeedback T-0 meting in 2004:  

Zelfscore van Manager A in vergelijking met de Anderen-score en de  Medewerkersscore.  

 

In de assessment simulatie tijdens T-0 geeft Manager A te weinig aandacht aan communicatie op 

gevoelsniveau en gaat daarbij soms op andermans tenen staan. Hij kiest voor de kortste weg naar 

zijn doel en vergeet dan dat hij zijn medewerkers erbij moet betrekken. Hij denkt dat hij, door 

recht op het doel af te gaan en op inhoudelijk niveau te communiceren en te delegeren, effectief 

kan zijn als leider. Hij beseft dat hij in zijn ongeduld soms wel eens cynisch kan overkomen en hij 

keurt dat van zichzelf af. Dit cynisme is ook in zijn persoonlijkheidsprofiel terug te vinden (zie 

paragraaf 5.4.4.1. ‘Persoonlijkheid’).  

In het reflectiegesprek (de dialoog) naar aanleiding van de T-0 360-meting komt hij naar voren als 

iemand die over het geheel genomen weinig betrokkenheid toont met zijn sociale omgeving (zowel 

medewerkers, ‘peers’, als baas). Zijn zelfwaardering en zelfzekerheid met betrekking tot zijn 

huidige optreden als leider scoren niet erg hoog. Hij schrijft dit toe aan zijn vorige baan buiten de 

huidige organisatie: daar was hij zeer betrokken en hij vraagt zich nu af, nu hij daar weg is, of dat 

het dit allemaal wel waard is geweest. Hij gaf aan ook weinig betrokken te zijn als het gaat om zijn 

functioneren buiten de organisatie. 

5.4.2.2. Ontwikkeladvies 
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Manager A concludeerde naar aanleiding van de eerste 360 feedbacksessie en het feedbackgesprek 

met de adviseur dat hij vooral in zijn rol als Leider-coach zou moeten groeien. Zijn 

ontwikkelopdracht was om zich te ontwikkelen naar de zachte kant van het leidinggeven. 

Daarnaast heeft hij als advies gekregen de leiderschapscompetenties ‘klantgerichtheid’ en 

‘resultaatgerichtheid’ verder te ontwikkelen. Qua leiderschap zou Manager A, wanneer hij zaken 

delegeert, meer moeten inspelen op de taakvolwassenheid van zijn medewerkers in plaats van zijn 

“alles of niets stijl” te hanteren: óf hij schrijft in detail voor hoe het moet gebeuren, óf hij laat de 

medewerker dit zelf uitzoeken, een tussenweg kende hij niet. Daarbij werd hem geadviseerd 

anders, namelijk vanuit het perspectief van de medewerkers, naar deze medewerker te kijken, en 

naar hen toe meer geduld te oefenen. Voorts werd hem duidelijk dat de door zijn medewerkers 

getoonde weerstand niet zozeer met hem als persoon maar met zijn rol als leider te maken heeft. 

5.4.3. De T-1 meting: Leerresultaat 

In 2007 is de T-1 meting uitgevoerd. Vervolgens zijn deze resultaten vergeleken met de resultaten 

van 2004 en zijn de deltawaarden bepaald. De resultaten hiervan staan per competentie 

weergegeven in Tabel 5.4.  

In tabel 5.4 is af te lezen dat Manager A zelf vindt dat hij, wat betreft zijn rol als Leider-

ondernemer, vooral op de gedragscompetenties ‘Omgevingsbewustzijn’ en ‘Klantgerichtheid’ is 

gegroeid, wat betreft zijn rol als Leider-manager op de gedragscompetentie ‘Resultaatgerichtheid’ 

en wat betreft zijn rol als Leider-coach op de gedragscompetenties ‘Samenwerken’ en 

‘Overtuigingskracht’ is gegroeid. 

Opvallend is dat de baas kritischer oordeelt in de T-1 meting dan in de T-0 meting. Een verklaring 

hiervoor is, dat de baas van de T-1 meting een andere persoon was dan die van de T-0 meting. De 

nieuwe baas komt van buiten de organisatie en hanteert wellicht andere normen. Het is Manager A 

niet bekend waarom zijn nieuwe baas hem lager scoort: heeft hij te weinig relevante observaties? 

Is hij strenger?  
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Tabel 5.4: Resultaten van de T-0 360-graden meting in 2007 ten opzichte van 2004, met bijbehorende 

deltawaarden.  

360 scores Competencies Non Operation Manager, meting T 0, 2004 

 Persoon Leider-ondernemer Leider-Manager Leider-Coach 
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2004                        

Zelf 3,2 3,6 4,1 3,0 3,8 3,6 3,0 3,0 3,9 4,2 3,2 3,0 3,2 3,2 2,6 

Anderen 3,3 3,5 4,1 3,3 3,5 3,7 3,4 3,5 3,5 3,8 3,3 3,3 3,8 3,6 3,4 

Medewerkers 3,0 3,1 3,6 3,1 3,0 3,1 2,4 2,6 3,1 3,1 2,4 2,7 3,2 3,1 3,0 

Baas 3,5 3,9 4,2 3,5 3,9 4,0 4,0 4,0 3,9 4,1 3,9 3,8 4,0 3,9 3,6 

Peers nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt 

2007                        

Zelf 3,4 3,6 4,0 3,8 3,6 3,6 3,4 3,6 3,8 4,2 3,6 3,2 3,8 3,8 3,6 

Anderen 3,7 3,9 4,5 4,0 3,5 4,0 3,5 3,8 3,7 4,0 3,6 3,5 4,0 4,0 3,8 

Medewerkers 4,1 4,4 4,9 4,7 4,4 4,3 4,4 4,4 4,3 4,6 4,3 4,3 4,6 4,4 4,3 

Baas 3,8 3,8 4,0 3,0 3,0 3,8 3,0 3,0 3,4 3,8 3,4 3,8 3,4 3,4 3,8 

Peers 3,3 3,4 4,4 3,7 2,6 3,9 2,8 3,7 3,3 3,6 2,9 2,6 3,7 3,8 3,2 

Delta waarden                        

Zelf 0,2 0,0 -0,1 0,8 -0,2 0,0 0,4 0,6 -0,1 0,0 0,4 0,2 0,6 0,6 1,0 

Anderen 0,4 0,4 0,4 0,7 0,0 0,3 0,1 0,3 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,4 0,4 

Medewerkers 1,1 1,3 1,3 1,6 1,4 1,2 2,0 1,8 1,2 1,5 1,9 1,6 1,4 1,3 1,3 

Baas 0,3 -0,1 -0,2 -0,5 -0,9 -0,2 -1,0 -1,0 -0,5 -0,3 -0,5 0,0 -0,6 -0,5 0,2 

Peers nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt 

 

 

In Figuur 5.2 zijn de deltawaarden per leidersrol (Persoon, Ondernemer, Manager en Coach) 

weergegeven en ook is de totale gemiddelde deltawaarde weergegeven. Volgens de T-1 360-

meting vindt Manager A zelf dat hij vooral gegroeid is in zijn effectiviteit als Leidercoach: 

gemiddeld met 0,7 punten van 3.0 naar 3.7; dat was ook zijn ‘leeropdracht’. Zijn groei als 

Leidercoach wordt door zijn medewerkers ondersteund (delta van 1,3). Echter, zij vinden dat hij 

nog sterker is gegroeid in zijn effectiviteit als Leiderondernemer en Leidermanager (in beide rollen 

een delta van 1,6). 
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Persoon 0,1 0,4 0,1 1,2

Zelf Anderen Baas Medewerkers

 
Figuur 5.2: Overzicht Deltawaarden Manager A, per competentiecluster en per groep. 

 

Manager A gaf in het interview naar aanleiding van de T-1 360 - meting aan zich niet zoveel sterke 

kanten te herinneren uit de T-0 meting. Wat hem in de T-0 meting vooral had aangegrepen was de 

videofeedback: hij realiseerde zich dat zijn geringe empathie in zijn gedrag een zwakte is. Hij 

herkende dit ook in zijn privé leven. Manager A concludeert dat de voornaamste verbetering ligt op 

het gebied van zijn effectiviteit als Leidercoach. Zijn geloofwaardigheid is toegenomen 

(Overtuigingskracht) en zijn politiek bewustzijn intern (Organisatie Sensitiviteit) is ook gegroeid. 

Hij werkte ten tijde van de T-0 meting nog maar pas bij de organisatie. Kwam van een totaal 

andere organisatie en moest erg wennen aan de cultuur. Hij weet nu beter “hoe de hazen lopen” 

en kan daar op inspelen. Hij laat zich in zijn overtuigen nog wel sterk leiden door inhoud en feiten 

en minder door emoties. Ook vindt hij dat hij daar nog aandacht aan moet besteden. Hij 

concludeert dat het investeren in ‘meer aandacht geven aan zijn mensen’ uiteindelijk zijn pay off 

heeft gehad. Terugkijkend ziet hij een groot verschil in zijn eigen gedrag: hij besteedt veel meer 

aandacht aan de relatiekant. Verder is hij bekender geraakt met de organisatie en de omgeving. 

Hij heeft intern geleerd wie de sleutelspelers zijn en hoe hij daarmee om moet gaan. Hij heeft 

geleerd om een hogere ‘buy in’ te verkrijgen teneinde meer effectief te zijn als leider. Dat betekent 

een betere score op Organisatie Sensitiviteit. 

Dat hij als Leiderondernemer beter presteert schrijft hij toe aan het feit dat hij meer aandacht 

heeft besteed aan netwerken (intern en extern) en dat hij langer in de business zit en dus de 

markt ook beter heeft leren kennen.  

In zijn leerproces zegt hij vooral geholpen te zijn geweest door zijn Resultaatgerichtheid (“goal 

orientation was helpful”); dit is opvallend omdat zijn omgeving dit niet als zijn sterkste kant zag.  



 90 

Zijn ontwikkeling zoekt hij vooral ‘on the job’; ‘off the job’ is er volgens hem weinig te verwachten. 

In het verleden heeft hij vooral geleerd door in uitdagende banen te zitten met veel 

leermogelijkheden. Hij is ook steeds van baan veranderd wanneer hij naar eigen inzicht niets meer 

kon bijleren.  

5.4.4. Factoren die leren kunnen beïnvloeden 

5.4.4.1. Persoonlijkheid 

Samenvattend kan het in Figuur 5.3 weergegeven NEO-PI-R Big Five persoonlijkheidsprofiel per 

persoonlijkheidsdomein alsvolgt weergegeven worden: 

• N (Neuroticisme): Gemiddeld stabiele persoon, eerder bescheiden dan opvallend op 

voorgrond. Ervaart stress maar weet die te hanteren. 

• E (Extraversie): Gemiddeld; hoog op Hartelijkheid en Dominantie, geen 

sensatiezoeker. 

• O (Openheid): Gemiddeld; is breed geïnteresseerd, gericht op kunst. Relativeert 

eigen gevoelens. 

• A (Altruïsme): Gemiddeld; is erg sceptisch, eerder zichzelf onderschattend dan 

overschattend. 

• C (Consciëntieusheid): Gemiddeld; bedachtzaam, niet bovengemiddeld ambitieus, 

matig ordelijk. 

Stanine

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Neuroticisme

Ex trav ersie

Openheid

Altruïsme

Consciëntieusheid

 
Figuur 5.3: NEO-PI-R Persoonlijkheidsprofiel per domein, van Manager A. 

 

Op facetniveau zijn duidelijk hoogscorende facetten: 

E1: Hartelijkheid (stanine 6), duidend op een hartelijk persoon; 

E3: Dominantie (stanine 7), duidend op dominantie en leiderschap; 
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O2: Esthetiek (stanine 8), duidend op gevoel voor kunst en schoonheid; 

O5: Ideeën (stanine 7), duidend op een intellectuele nieuwsgierigheid en onconventionele ideeën;  

A5: Bescheidenheid (stanine 8), duidend op zichzelf uitvlakken; 

C6: Bedachtzaamheid (stanine 8), duidend op denken alvorens te doen. 

Duidelijk laagscorend facet is: 

A1: Vertrouwen in anderen (stanine 2), duidend op een sceptische houding. 

 

Manager A is een gemiddeld stabiele persoon die zich eerder bescheiden opstelt dan dat hij zich op 

de voorgrond zet. Hij vindt zichzelf niet zo belangrijk en relativeert zijn inbreng en positie binnen 

de organisatie. Hij is wat sceptisch van aard en relatief mild in zijn oordeel over anderen; hij vindt 

het lastig om streng te oordelen over mensen. Deze mildheid heeft hem ook parten gespeeld in zijn 

werk. Pas na de nodige druk vanuit zijn ‘peers’ heeft hij maatregelen genomen naar een niet-

functionerende senior medewerker. Manager A is hartelijk en vriendelijk in de omgang en 

toegankelijk, mengt zich vlot onder anderen. Daarnaast is hij behoorlijk dominant en assertief. 

Manager A staat open voor nieuwe dingen en ervaringen, maar is geen avonturier of 

sensatiezoeker. Hij houdt van een mix van nieuw en bestaand en heeft een brede intellectuele en 

kunstzinnige belangstelling. Eigen gevoelens relativeert hij snel. 

Manager A voelt zich voldoende opgewassen tegen de eisen van het werk, weet zijn aandacht 

redelijk te focussen, heeft een redelijke zelfdiscipline en is qua georganiseerdheid ook gemiddeld. 

Hij overweegt besluiten vrij zorgvuldig. Echt ambitieus is hij niet en zijn aspiratieniveau is 

gemiddeld. Voor een manager is zijn beeld op deze punten wat aan de matige kant: zij scoren 

meestal hoger op ambitie en besluitkracht.  

5.4.4.2. Leerstijl 

De dominante leerstijl van Manager A is: ‘Betekenisgericht leren’ (=4,0). Zijn 2e stijl betreft: 

‘Gaandeweg leren’ (=3,0). In figuur 5.4 staan de diverse scores weergegeven afgezet tegen de 

gemiddelde scores van zijn collega’s in de categorieën ‘non-operations’ en ‘operations’.  
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Figuur 5.4: overzicht van leerstijl van Manager A ten opzichte van de groepen ‘Non-operations’ en ‘Operations’.  

 

Relatief laag scoren de leerstijlen ‘Planmatig leren’ en ‘Instructiegericht leren’. Tegelijkertijd 

constateren we dat Manager A geen formeel ‘Individueel Ontwikkelplan’ (IOP) heeft gemaakt en 

ook niets van wat hij gedurende de T-0 sessie heeft gemaakt bij zich had tijdens het interview in 

de T-1 meting, wat zijn lage scores op zowel planmatig leren als ordelijkheid in de NEO-PI-R lijken 

te bevestigen. Zijn concept-IOP, dat hij tijdens de T-0 meting onder leiding van de externe 

adviseur heeft gemaakt, stond een enkele keer op de agenda van zijn baas, maar werd nooit 

formeel besproken.  

5.4.4.3. Leermogelijkheden 

In tabel 5.5 staan de leermomenten weergegeven zoals Manager A die heeft ervaren. Per categorie 

is ook aangegeven hoe zijn score zich verhoudt tot de groepen ‘Operations’ en ‘Non-operations’.  
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Tabel 5.5: Overzicht van de leermogelijkheden van Manager A, vergeleken met de groepen ‘Operations’ en 

‘Non-operations’ (*: verschil sign p<0,05) 

Ontwikkel mogelijkheden Manager A Operations 
Non -

Operations 

Overgangen 1,3 1,8 2,0 

Jezelf bewijzen 1,0 1,7 2,0 

Ongewone veranderingen 1,5 1,8 2,0 

Taakgerelateerde aspecten 2,6 3,3 3,2 

Veranderingen creeren 3,0 3,2 2,9 

Hoog niveau 
verantwoordelijkheden 2,6 3,5 3,3 

Leidinggeven zonder 
heiracrchische macht 2,0 3,2 3,6 

Moeilijkheden en tegenslagen 1,9 2,3 2,4 

Tegenzittende omstandigheden 2,0 2,7 2,4 

Gebrek aan steun 1,8 2,1 2,0 

Moeilijke directe baas 2,0 2,4 3,1 

Ondersteunbende baas 4,0 3,8* 3,3* 

    
 

Opvallend is dat Manager A vooral de leermogelijkheid ‘Ondersteunende baas’ als hoogste laat 

scoren, zelfs hoger dan gemiddeld in relatie tot zijn collega’s. In het interview blijkt dat er feitelijk 

weinig gelegenheden zijn geweest waarin gedragsgerichte feedback aan de orde is geweest. 

Desondanks stelt Manager A de schaarse feedback van zijn baas zeer op prijs, zo blijkt; het 

beïnvloedt hem wel ook al vindt hij dat hij, in absolute termen, weinig feedback krijgt over zijn 

gedrag. Opvallend is echter ook dat hij er zelf ook weinig aan gedaan heeft om deze feedback te 

verkrijgen. De feedback die formeel eenmaal per jaar plaats vindt gaat over twee dingen: de harde 

resultaten en hoe men zich in zijn werk voelt. Manager A geeft aan dat hij te weinig op zijn 

persoonlijke ontwikkeling wordt aangesproken, maar dat hij denkt dat dit ook komt omdat je van 

een (op het moment van de T-1 meting) 52 jarige mag verwachten dat die zijn eigen ontwikkeling 

oppakt. 

Tegenover de hoge score op ‘Steun van de baas’ is de score op het aspect ‘Gebrek aan steun’ 

binnen de categorie ‘Obstakels’ (Moeilijkheden en/of tegenslagen) relatief laag (1,8). Opvallend is 

echter dat Manager A in het interview aangeeft over het geheel genomen juist weinig steun gehad 

te hebben. Bij het maken van een IOP heeft hij vanuit de organisatie geen hulp gehad. Ook hier 

geldt: hij heeft er ook niet om gevraagd. Er leeft bij hem een beeld dat mensen op dit niveau in de 

organisatie zelf capabel genoeg (moeten) zijn om de eigen ontwikkelbehoeften vorm te geven: 

men hoort dat zelf te initiëren. Er bestaat blijkbaar toch enige schaamte om steun of feedback te 

vragen. 

De sterkste afzonderlijke leermogelijkheden liggen binnen de categorie van de ‘Taakgerelateerde 

kenmerken’, vooral bij het aspect ‘Veranderingen creëren’. Het creëren van verandering was ook 

wat van hem gevraagd werd bij zijn aanstelling. Belangrijk aspect binnen de categorie 

‘Taakgerelateerde kenmerken’ is de zichtbaarheid van Manager A door de top. Dat heeft hem 

gedwongen dingen te doen die, gelet op zijn persoonlijkheid, niet zo vlot vanuit hem zelf komen. 

Uit het persoonlijkheidsprofiel komt naar voren dat Manager A mild is in zijn oordeel en niet zo vlot 

een moeilijk besluit neemt: hij denkt graag even goed na (bedachtzaamheid). Dit komt tot 
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uitdrukking in een praktijkvoorbeeld, waarin hij afscheid heeft moeten nemen van een directe 

medewerker die hij eigenlijk van meet af aan teveel krediet heeft gegeven. De persoon in kwestie 

was bij de organisatie gekomen als onderdeel van een overname en genoot intern enig aanzien, 

behalve bij één manager. De persoon in kwestie had geen grip op de business die hij moest 

aansturen. Manager A beschouwt zijn gedogen achteraf als een fout: hij had hem veel eerder 

moeten durven ontslaan. Nadat hij deze beslissing had genomen, kreeg hij meer ruimte om zijn 

beleid te effectueren. Hij heeft hiervan geleerd (volgens eigen zeggen) dat hij mensen moet 

stimuleren om internationaal te bewegen.  

5.4.5. Conclusies 

Concluderend is te constateren dat Manager A geleerd heeft in alle leiderschapsrollen zoals in het 

onderzoek gedefinieerd. Deze conclusie is te trekken zowel op basis van de zelfbeoordeling als op 

basis van de beoordeling door anderen. Hij is vooral gegroeid op de competenties 

‘resultaatgerichtheid’ en ‘klantgerichtheid’ en in zijn rol als leidercoach.  

 

Dit leren heeft plaatsgevonden door zich te concentreren op ‘on-the-job’ activiteiten: realiseren van 

veranderingen, beter communiceren met zijn medewerkers, meer vragen stellen dan antwoorden 

geven en aandacht besteden aan, betrokkenheid tonen voor zijn omgeving (vooral 

taakgerelateerde kenmerken).  

In Figuur 5.5 is in een uitgewerkt onderzoeksmodel zoals gepresenteerd in figuur 3.8 een 

samenvatting weergegeven van de gevonden deltawaarden en verschillende hoog-laag scores op 

de onafhankelijke variabelen Persoonlijkheid (NEAOC), Leerstijl (LS1 t/m LS4) en 

Leermogelijkheden (Op1 t/m Op4). De donker gekleurde cellen duiden op hoge scores en de licht 

gearceerde cellen op lage scores; de blanco cellen duiden op gemiddelde scores. 

De gestippelde pijlen geven de hypothesen aan (H1 t/m H7) zoals die in Hoofdstuk 3 zijn 

geformuleerd.  
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Figuur 5.5: Het leren van Leiderschapscompetenties case A.
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Als persoon is hij een stabiel en rustig iemand die een goede balans heeft weten te vinden tussen 

enerzijds zijn assertieve en sceptische houding en anderzijds zijn hartelijke en tevens bescheiden 

opstelling. Daarnaast zijn bij Manager A de open houding ten opzichte van esthetiek en ideeën 

evenals zijn bedachtzaamheid opvallend. Dit laatste punt, zijn bedachtzame instelling, komt 

overeen met zijn voorkeur leerstijl van betekenisgericht leren, waarbij introspectie en assimilatie 

belangrijke elementen zijn. Interessant om te zien is dat de persoonlijkheidsfacetten die het 

verschil kunnen maken tussen leren of niet leren binnen de persoonlijkheidsdomeinen ‘Extraversie’, 

‘Openheid’ en ‘Consciëntieusheid’ vallen en dat zijn ‘Dominantie’ wordt gecompenseerd door zijn 

bescheiden opstelling (persoonlijkheidsdomein ‘Altruïsme’).  

Een laatste aspect is dat, hoewel Manager A de steun van zijn baas op prijs stelt en zelfs waardeert 

als de sterkste leermogelijkheid (zoals dit het geval is bij 20 van de 24 cases), de feitelijke steun 

uiterst gering is geweest. Blijkbaar was er een zekere terughoudendheid om steun te vragen. De 

vraag is dan ook: hoeveel zou Manager A geleerd hebben als hij meer feedback had ontvangen?  
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5.5. Typische cases nader uitgewerkt 

In deze paragraaf zijn enkele ‘typische cases’ uitgewerkt zoals beschreven in paragraaf 

5.3. Het zijn de cases waarbij duidelijk sprake is geweest van leren (positieve deltawaarde; 

i.c. de top-drie cases 5, 8 en 10 in tabel 5.2) of van niet-leren (negatieve deltawaarde, i.c. 

de cases 1, 14 en 17 in tabel 5.2) zoals gemeten aan de hand van een al dan niet 

zichtbare toename in deltawaarden Zelf en Anderen. Daarnaast is case 22 uitgekozen 

waarbij de deltawaarde Zelf positief is en de deltawaarde Ander negatief. In de 

samenvatting van de cases is de volgende indeling gebruikt: 

1. Leerdoel 

2. Leerresultaat 

3. Persoonlijkheid 

4. Leerstijl en leermogelijkheden 

5. Steun Leidinggevende 

6. Conclusie 

In de samenvattende casebeschrijving is een apart kopje gewijd aan ‘Steun 

Leidinggevende’. De reden hiervoor is dat nagenoeg alle onderzochte managers hier een 

gemengd beeld lieten zien: wel belangrijk maar toch iets in gemist. 

5.5.1. Manager B: de ‘Daadkrachtige leider’ 

5.5.1.1. Leerdoel 

Manager B (case 10 in tabel 5.2) is een voorbeeld van de qua deltawaarden en dus qua 

leren hoogst scorende ‘Operations’ manager. Op het moment van de nulmeting was hij 58 

jaar. Manager B is een zeer ervaren manager en leidt een ‘Operating Company’ (Opco) 

binnen West Europa. Zijn leeropdracht op basis van het moment T-0 was het scherper 

neerzetten van zijn visie en meer aandacht besteden aan de competenties delegeren en 

coachen. 

5.5.1.2. Leerresultaat 

Bij de nameting na drie jaar bleek dat Manager B op alle competenties fors gegroeid is. De 

gemiddelde totale Deltawaarde Zelf (Delta Totaal Zelf) was 0,8 en de gemiddelde totale 

Deltawaarde Ander (Delta Totaal Anderen) was 1,0. Dit vond niet alleen hij zelf, maar dat 

vonden ook zijn leidinggevende en zijn medewerkers. De gemiddelde groei werd volgens 

de manager zelf beoordeeld op een deltawaarde van 0,8 en volgens de totale groep 

anderen op een deltawaarde van 1,0.  

Bij Manager B zijn niet alleen zijn minder sterke kanten in score erop vooruit gegaan, maar 

ook de competenties die als sterk gezien werden. Beide competenties werden door de 

beoordelaars in de nameting aanzienlijk verbeterd geacht, vooral door de groep ‘Anderen’: 

de 360-graden feedbackscore op de competentie ‘Delegeren’ steeg met een vol punt (1.0) 

van een 2.6 naar een 3.6 waardering (op een 5-puntschaal) en de score op de competentie 
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‘Coachen’ zelfs met 1.4 van een 2.3 naar 3.7. In de beoordeling van moment T-1 komt de 

zelfbeoordeling op soortgelijke waarden uit als de beoordeling door anderen: 

respectievelijk 3.6 en 3.8. 

Zoals uit figuur 5.6 blijkt ontbreken de scores van de ‘peers’. Dit omdat de ‘peers’ alleen 

als beoordelaars betrokken zijn geweest in de T-1 meting. In deze T-1 meting zijn alle 

competenties door de ‘peers’ groep beoordeeld op een 4.0 of 4.1 score.  

 

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4

Zelf

Anderen

Baas

Medewerkers

Totaal Leider B 0,8 1,0 0,4 0,9

Leider Coach 0,4 1,2 0,5 1,0

Leider Manager 0,6 1,0 0,3 0,8

Leider Ondernemer 1,0 1,0 0,4 0,8

Persoon 1,0 1,0 0,5 1,0

Zelf Anderen Baas Medewerkers

 
Figuur 5.6: Deltawaarden 360 graden feedback van Manager B 

 

5.5.1.3. Persoonlijkheid 

Manager B is iemand die, wat persoonlijkheid betreft, geen uitgesproken profiel laat zien 

als het gaat om de gemiddelde totaalscores op de ‘Big Five’ factoren N, E, O, A en C. Hij is 

iemand die ontvankelijk is voor spanningen in zijn omgeving, maar die daar constructief 

mee kan omgaan. Hij raakt niet gauw geïrriteerd, maar kan zich tegelijkertijd snel bekeken 

en beoordeeld voelen, waardoor hij zich in gezelschap van anderen ook ongemakkelijk kan 

voelen. Hij toont daardoor een formele afstandelijkheid als gevolg van een verhoogd 

gevoel van schaamte. Enerzijds is hij qua uiterlijk en in optreden duidelijk iemand die een 

leiderschapspositie inneemt: dominant/assertief, krachtig en energiek, met plichtsbesef en 

wil om te presteren. Hij spreekt zonder aarzeling en neemt vaak de leiding in groepen. Hij 

is sociabel en heeft een voorkeur in het gezelschap van anderen te verkeren. Met een 

beperkte fantasie, maar met gevoel voor esthetiek, scoort hij gemiddeld op de 

persoonlijkheidsfactor ‘Openheid’. Hij zoekt het conflict niet op en schikt zich als het erop 

aankomt. Echt zorgzaam is hij niet en evenmin bescheiden; dit kan door anderen als 

arrogant worden ervaren.  
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5.5.1.4. Leerstijl en leermogelijkheden 

Manager B’s voorkeur leerstijl is ‘betekenisgericht’ leren (score 3,75). Dat bleek ook 

sterk uit de wijze waarop hij het Leiderschapsontwikkelingsprogramma instapte: met vol 

enthousiasme. Blijkbaar was hij zelf al sterk bezig met het thema van verandering en het 

Leiderschapsontwikkelingsprogramma kwam hem als geroepen. Hij omarmde de 

gelegenheid van de dialoog om voor zichzelf eens de balans op te maken. Zijn reactie was: 

“dit had ik al veel eerder moeten doen”, een reactie die overigens bij veel meer 

deelnemers gehoord werd. De dialoog stelde hem in staat om ook zijn persoonlijke inbreng 

te leveren aan het gesprek. Daarmee werd een duidelijk verschil zichtbaar van het 

onderhavige Leiderschapsontwikkelingsprogramma in vergelijking met standaard 

assessment programma’s: in het Leiderschapsontwikkelingsprogramma staat de dialoog op 

basis van gelijkheid centraal, terwijl in een standaard assessment programma de 

afhankelijkheidsrelatie ten opzichte van de adviseur die het assessment uitvoert sterker is. 

Wellicht is de reden, dat het onderhavige Leiderschapsontwikkelingsprogramma nauw 

aansloot bij zijn stijl van leren, één van de mogelijke redenen dat hij ook daadwerkelijk 

heeft geleerd.  

Tijdens het interview op moment T-1 gaf Manager B aan dat hij zich meer bewust was van 

hoe hij met verschillende mensen omging en dat hij in uiteenlopende situaties ander 

gedrag toepaste. Na afloop heeft hij ook een duidelijk actieplan voor zichzelf en zijn team 

opgesteld en uitgevoerd.  

5.5.1.5. Steun leidinggevende 

Manager B heeft zijn ontwikkelplan met zijn leidinggevende besproken en hoewel Manager 

B vond dat hij in zijn werk voldoende steun, ruimte en aanmoediging van zijn baas kreeg, 

was de steun die hij van zijn baas in diens eventuele rol van mentor kreeg onvoldoende, 

zo bleek uit het interview. Hij ervaart het feit dat zijn baas iemand is met een duidelijk 

andere stijl van leidinggeven dan hijzelf als een van zijn sterkste leermogelijkheden en 

uitdagingen. Daarnaast vond hij het leidinggeven zonder hiërarchische macht een lastig 

punt.  

Opvallend is zijn ontwikkeling in effectiviteit als persoon (met een vol punt). Zowel hijzelf 

als zijn omgeving waarderen hem aanzienlijk hoger op de competenties ‘aanpassen’ en 

‘leergerichtheid’. Hij weet zijn effectiviteit als leider te behouden door zich aan te passen 

en zich, naar zijn zeggen, ook authentieker te gedragen: hij kijkt meer naar de eigen 

waarden en normen en heeft meer aandacht voor de ethische kant van het leidinggeven en 

voor medemenselijkheid.  

5.5.1.6. Conclusie 

Bij Manager B kan een duidelijke groei in leiderschapscompetenties worden geconstateerd. 

Manager B scoort ook de hoogste Deltawaarden van alle onderzochte ‘Operations’ 

managers. Niet alleen heeft hij zijn relatief zwakke punten verbeterd, maar ook zijn reeds 

als sterk beoordeelde gedragscompetenties.  
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In Figuur 5.6 is een samenvatting weergegeven van de gevonden deltawaarden en 

verschillende hoog-laag scores op de onafhankelijke variabelen Persoonlijkheid (NEAOC), 

Leerstijl (LS1 t/m LS4) en Leermogelijkheden (Op1 t/m Op4). 

 

 

‘On the Job’ LeermogelijkhedenLeerstijl

Figuur 5.7: Het leren van Leiderschapscompetenties case B.
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Opvallend bij Manager B is zijn dominante en assertieve persoonlijkheid en zijn 

gewetensvolle en ambitieuze instelling. Deze manager is te typeren als ‘daadkrachtig’: hij 

doet waar hij voor staat, neemt zaken serieus en realiseert veranderingen. De hoge 

facetscores liggen binnen de domeinen ‘Extraversie’, ‘Openheid’ en ‘Consciëntieusheid’. 

Manager B leert vooral van retrospectie en assimilatie en hij koppelt zijn overwegingen en 

reflectie direct aan de dagelijkse praktijk, daarmee aansluitend op de voor hem meest 

aansprekende leermogelijkheid, nl. ‘Taakgerelateerde kenmerken’. 

 

5.5.2. Manager C: de ‘Sociaal-krachtige leider’ 

5.5.2.1. Leerdoel 

Manager C (case 5 in tabel 5.2) is een voorbeeld van de qua deltawaarden, en dus qua 

leren, hoogst scorende ‘Non-operations’ manager. Manager C was op het moment van de 

nulmeting 52 jaar. Hij is een zeer ervaren manager en leidt als Senior Vice President een 

Corporate stafafdeling. Manager C had zich als voornaamste leerdoel gesteld: meer de 

confrontatie aangaan met zijn omgeving. De competenties ‘resultaatgerichtheid’ en 

‘overtuigingskracht’ mochten wat hem betreft sterker worden.  

5.5.2.2. Leerresultaat 

Wat betreft de competenties ‘Resultaatgerichtheid’ en ‘Overtuigingskracht’ heeft Manager 

C zich aanzienlijk verbeterd, althans naar eigen oordeel: respectievelijk met deltawaarden 
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van 1,2 op ‘Resultaatgerichtheid’ (met zelfbeoordeling op T-0 van 3.0 naar een beoordeling 

van 4.2 op moment T-1) en van 1,4 op ‘Overtuigingskracht’ (van 2,8 naar 4,2). In zijn 

leren is hij dus zeer effectief geweest.  
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Totaal Leider C 0,8 0,5 0,9 0,4 0,5

Leider Coach 0,7 0,5 1,0 0,3 0,5

Leider Manager 0,6 0,4 0,6 0,4 0,4

Leider Ondernemer 0,5 0,6 1,3 0,5 0,6

Persoon 1,0 0,5 0,6 0,4 0,5

Zelf Anderen Baas Medewerkers Peers

 
Figuur 5.8: Deltawaarden 360 graden feedback van Manager C 

5.5.2.3. Persoonlijkheid 

Als persoon profileerde Manager C zich als een rustig en evenwichtig iemand, soms echter 

vanuit zijn gevoel impulsief reagerend. Hij is een optimist die hoog scoort op sociabiliteit: 

hij zoekt het gezelschap op en heeft een opgewekte en plezierige omgangsvorm. Manager 

C scoort hoog op vier van de zes facetten bij openheid, wat duidt op een 

intellectualistische instelling. Hij staat open voor esthetiek, voor de eigen innerlijke 

gevoelens, is nieuwsgierig en staat open voor onconventionele ideeën. Voorts geeft hij blijk 

van een hoge mate van betrokkenheid en zorgzaamheid. Hij toont een houding van 

sympathie en medemenselijkheid. Tenslotte toont hij een sterke wil om te presteren, 

houdt hij zich aan ethische principes en is hij zorgvuldig in zijn besluitvorming.  

5.5.2.4. Leerstijl en leermogelijkheden 

Manager C geeft als favoriete leerstijl retrospectief leren: gaandeweg zowel als 

betekenisgericht (beide met score 4,5). Als voornaamste leermogelijkheid noemt hij het 

uitoefenen van leidinggeven zonder formele macht. Dit is een punt dat bij bijna alle 

stafdirecteuren terugkomt.  

5.5.2.5. Steun leidinggevende 

Hij ervaart van zijn baas erkenning en aanmoediging maar ook weinig mentorschap, ook al 

heeft hij frequent contact met zijn direct leidinggevende. Bovendien lopen de 

managementstijlen van beiden sterk uiteen.  
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5.5.2.6. Conclusie 

Manager C laat een duidelijk leerresultaat zien. Hij heeft zich op alle leiderschapsrollen 

verbeterd. Opvallend is ook hier zijn sterke verbetering in zijn persoonlijke effectiviteit. 

Ook in zijn ethisch handelen en zijn medemenselijkheid laat hij volgens eigen zeggen 

effectiever gedrag zien.  

In Figuur 5.9 is een samenvatting weergegeven van de gevonden deltawaarden en 

verschillende hoog-laag scores op de onafhankelijke variabelen Persoonlijkheid (NEAOC), 

Leerstijl (LS1 t/m LS4) en Leermogelijkheden (Op1 t/m Op4).  
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Figuur 5.9: Het leren van Leiderschapscompetenties case C
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Wat persoon betreft heeft Manager C elementen van Manager B als het gaat om 

daadkracht, maar voegt hij er een duidelijke sociale en intellectualistische component aan 

toe. Deze combinatie van persoonlijkheid gekoppeld aan retrospectief leren, zowel 

reflectief als assimilerend, levert blijkbaar veel rendement op als het gaat om het leren van 

leiderschapscompetenties. De hoge facetscores liggen bij Manager C eveneens binnen de 

domeinen ‘Extraversie’, ‘Openheid’, en ‘Consciëntieusheid’, alsmede binnen het domein 

‘Altruïsme’.  

 

5.5.3. Manager D: de ‘Visionaire leider’ 

5.5.3.1. Leerdoel 

Manager D (case 8 in tabel 5.2) is eveneens een voorbeeld van een qua deltawaarden, en 

dus qua leren, hoog scorende ‘Non-Operations’ manager. Manager D was op het moment 

van de nulmeting 58 jaar. Hij is een zeer ervaren manager en leidt als Senior Vice 

President een Corporate stafafdeling. Manager D had als voornaamste leeropdracht: het 
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krachtiger positioneren van zichzelf en zich beter profileren ten opzichte van de 

organisatie. Dit betrof vooral zijn persoonlijke effectiviteit in zijn rol als leiderondernemer. 

Zijn grootste uitdaging als stafdirecteur zat hem in het vertalen van zijn visie in tastbare 

ondernemingsresultaten vanuit zijn positie als verandermanager.  

5.5.3.2. Leerresultaat 

Wat leerresultaat betreft toont Manager D op alle competenties vooruitgang. Enige 

uitzondering vormde het oordeel van zijn baas, vooral op de competentie 

‘resultaatgerichtheid’: een teruggang van een vol punt (deltawaarde van 1,0). Zijn baas is 

over de hele linie erg kritisch, met uitzondering van de competenties binnen het 

competentiegebied ‘Ondernemer’. In zijn rol als ondernemer is hij sterk gegroeid: 

gemiddeld een deltawaarde van 0,7 op de Zelfbeoordeling en een deltawaarde van 0,5 op 

de Anderbeoordeling. Deze groei zit hem voornamelijk in de competenties 

‘Ondernemerschap’ en ‘Klantgerichtheid’. 

Opvallend is de positieve waardering door zijn medewerkers en dan vooral wat betreft de 

groei in zijn effectiviteit als persoon. Zijn medewerkers beoordelen Manager D in 2007 als 

een meer authentieke leider, die zich medemenselijker opstelt dan in 2004. Ook is hij 

steviger gepositioneerd binnen de organisatie.  
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Overzicht 5.10: Deltawaarden 360 graden feedback van Manager D 

5.5.3.3. Persoonlijkheid 

Als persoon profileerde Manager D zich als een stabiele persoonlijkheid, niet gauw uit het 

veld geslagen en veerkrachtig. Hij is sociabel, assertief en energiek, een sterk visionaire 

man, openstaand voor nieuwe dingen met een brede intellectuele interesse, met voldoende 

zelfvertrouwen en optimisme. Op de persoonlijkheidsfactor ‘Openheid’ scoort hij over de 

hele linie hoog. Hij is oprecht en niet berekenend in zijn sociale gedrag, min of meer a-
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politiek. Bij weerstand zal hij eerder inschikken dan confronteren. Wat consciëntieusheid 

betreft toont hij zich meer dan gemiddeld capabel en effectief, en meer dan gemiddeld 

ambitieus en bedachtzaam.  

5.5.3.4. Leerstijl en leermogelijkheden 

Wat leerstijl betreft geeft Manager D de voorkeur aan ‘gaandeweg’ leren (score 4,5). Dat 

betekent dat hij vooral leert van reflectie tegen de achtergrond van prestatieverhoging. 

Grootste uitdaging wat leermogelijkheden betreft was het beïnvloeden van ‘peers’ binnen 

de factor ‘Taakgerelateerde kenmerken’. Duidelijk was dat Manager D zich goed bewust 

was van zijn zichtbaarheid voor de top en dat mogelijk falen gezien kan worden als een 

gebrek aan competentie.  

5.5.3.5. Steun leidinggevende 

Manager D ondervond naar eigen zeggen weinig echte support vanuit de top van de 

organisatie en het gemis aan een mentor-coach is zichtbaar. Anderzijds is steun van zijn 

baas voor hem niet de belangrijkste leermogelijkheid. Hij leert meer van het hebben van 

verantwoordelijkheden. Het samenwerken met zijn baas was voor Manager D een 

uitdaging, omdat zijn baas volgens Manager D een totaal ander type manager is dan 

hijzelf. Manager D geeft wel aan dat dit, naar eigen oordeel, ten koste is gegaan van zijn 

ethisch gedrag en zijn gevoel van medemenselijkheid.  

5.5.3.6. Conclusie 

Manager D laat een duidelijk leerresultaat zien. In Figuur 5.11 is een samenvatting 

weergegeven van de gevonden deltawaarden en verschillende hoog-laag scores op de 

onafhankelijke variabelen Persoonlijkheid (NEAOC), Leerstijl (LS1 t/m LS4) en 

Leermogelijkheden (Op1 t/m Op4).  

 

‘On the Job’ LeermogelijkhedenLeerstijl

Figuur 5.11: Het leren van Leiderschapscompetenties case D
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Manager D heeft een vergelijkbaar profiel als Manager C, maar is wat minder sociaal-

emotioneel gericht, is een sterk visionair ingesteld man, eerlijk en optimistisch-creatief. Hij 

is een evenwichtig persoon, intellectueel-assertief maar in de politieke arena de discussie 

niet opzoekend. Hij is ook dominant, maar compenseert zijn dominante houding met zijn 

inschikkelijke instelling. De hoge facetscores liggen binnen de domeinen ‘Extraversie’, 

‘Openheid’, ‘Altruïsme’ en ‘Consciëntieusheid’. Manager D toont een sterk 

intellectualistische instelling. Zijn leerstijl is retrospectief en zowel gaandeweg als 

betekenisgericht en hij leert van zijn fouten en van zelfreflectie, hetgeen aansluit op zijn 

intellectualistische en open instelling.  

 

5.5.4. Manager E: de ‘Piekerende leider’ 

5.5.4.1. Leerdoel 

Manager E (case 1 in tabel 5.2) is een voorbeeld van een qua deltawaarden, en dus qua 

leren, laag scorende ‘Operations’ manager. Manager E was op het moment van de 

nulmeting 60 jaar. Hij is een zeer ervaren manager en leidt een ‘Operating Company’ in 

Noord Amerika. Manager E had als opdracht om zijn unit verder van de grond te tillen. Is 

een moeilijke markt en lastige klus. Hij was ten tijde van de T-0 meting net een maand in 

dienst. Het was dus moeilijk om mensen te vragen zijn 360 in te vullen; dat waren vooral 

mensen vanuit zijn vorige functie. Het aantal direct reports is sinds 2004 gegroeid wegens 

uitbreiding van de unit. Manager E heeft de afgelopen periode gebruikt om zijn team te 

veranderen. Zijn leerdoelen zijn alsvolgt door hem opgesteld: betere communicatie met 

zijn baas, met name vanuit ondernemerschap; betere relatie met direct reports; beter 

coachen van direct reports. 

5.5.4.2. Leerresultaat 

De resultaten geven aan dat Manager E niet zo gegroeid is: de Totaal Deltawaarde is 0. 

Opvallend is de kritische houding van zijn baas en ‘peers’ als het gaat om zijn effectiviteit 

als persoon. Zijn baas vindt hem niet zo leergericht en zijn ‘peers’ vinden dat hij zich niet 

zo vlot aanpast. Kijkend naar de zelfbeoordeling (Deltawaarde-Zelf) dan zien we een 

achteruitgang in de rollen leidermanager en leiderondernemer (van -0,1 punt). In de rol 

leiderondernemer gaat dat vooral om de competentie ‘Omgevingsbewustzijn’ en in de rol 

leidermanager om ‘Groepsleiderschap’. De groei in zijn rol als leidercoach is gemiddeld 0,0 

maar er zijn toch een paar kleine verschillen aan te geven: zijn score op de competenties 

‘Coachen’ en ‘Oordeelsvorming’ zijn met 0,2 punt omlaag gegaan en zijn score op de 

competentie ‘Samenwerking’ met 0,4 punt omhoog. 
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Overzicht 5.12: Deltawaarden 360 graden feedback van Manager E 

5.5.4.3. Persoonlijkheid 

Manager E kan zich dingen aantrekken, is gevoelig en kan verrast worden door vervelende 

omstandigheden en zich dat ook aantrekken. Hij is vooral assertief, maar tegelijk kan hij 

nogal zwaar op de hand zijn met een pessimistische inslag. Op de factoren Openheid, 

Altruïsme en Consciëntieusheid scoort E gemiddeld. Hij kiest eerder voor het bekende dan 

het onbekende, gaat uit van goede bedoelingen van de ander en schenkt mensen 

vertrouwen. Tegelijkertijd is hij behoedzaam als het gaat om zijn kaarten op tafel te 

leggen. Hij is niet bepaald bescheiden en niet makkelijk betrokken bij anderen. Manager E 

scoort binnen het gemiddelde gebied relatief het hoogst op gewetensvol zijn, plichtsbesef 

en zelfwaardering. Hij is niet zo sterk georganiseerd.  

5.5.4.4. Leerstijl en leermogelijkheden 

De voorkeur leerstijl van Manager E is betekenisgericht leren. Meest relevante 

leermomenten zitten in de leermogelijkheid ‘Taakgerelateerde kenmerken’; Manager E 

scoort op drie items maximaal:  

“Your success or failure in this job will be evident to higher management” 

“Decisions you make will directly affect the lives and security of many people” 

“There are few excuses -failing in this job will be viewed as your lack of ability” 

Deze items zijn mooie voorbeelden van zijn ‘piekerende’ instelling.  

 

Binnen de leermogelijkheid ‘Veranderingen creëren’ scoort hij op het item “This job 

includes launching new organisational ventures (e.g., new product lines, acquisitions, new 

functions or groups, new plans, or concepts)” maximaal. Op alle andere items binnen deze 

leermogelijkheid scoort hij 4 of hoger. Volgens zijn zeggen heeft het hem 3 jaar gekost om 
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bij zijn mensen een, zoals hij dat noemt, “winning attitude” te creëren, daarbij nog steeds 

de twijfel uitsprekend of het wel echt is gelukt.  

5.5.4.5. Steun leidinggevende  

Belangrijkste is daar de aanmoediging van de baas en de erkenning. Opvallend is hier dat 

hij in het interview niet zo positief praat over zijn baas. Heeft nu een baas die hem 

uitdaagt, heeft een totaal andere managementstijl. Dat uit zich in “moeilijke baas”. Het is 

een baas met een totaal ander referentiekader dan hijzelf heeft. Heeft ook het gevoel dat 

zijn baas hem niet begrijpt. Zijn reactie is, dat hij het maar een beetje op zich af laat 

komen wat zijn baas hem kan bieden. Manager E wil wel feedback, maar daar komt niet 

veel van terecht. Manager E onderneemt zelf ook weinig om echte feedback te krijgen. 

Manager E heeft een en ander niet verder vertaald in een duidelijk plan en heeft ook nooit 

een duidelijke ‘review’ gehad op jaarbasis. Hij vindt overigens dat hij zelf verantwoordelijk 

is voor zijn ontwikkeling en niet zijn baas. 

5.5.4.6. Conclusie 

Manager E laat duidelijk zien weinig effectief te zijn geweest als het op het verbeteren van 

zijn competenties aankomt.  

In Figuur 5.13 is een samenvatting weergegeven van de gevonden deltawaarden en 

verschillende hoog-laag scores op de onafhankelijke variabelen Persoonlijkheid (NEAOC), 

Leerstijl (LS1 t/m LS4) en Leermogelijkheden (Op1 t/m Op4).  

 

‘On the Job’ LeermogelijkhedenLeerstijl

Figuur 5.13: Het leren van Leiderschapscompetenties case E
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Bij Manager E valt op dat hij, net als Manager B, ontvankelijk is voor emotionele signalen 

en ook assertief en dominant is, maar tegelijkertijd dat hij weinig open staat voor nieuwe 

ervaringen, nogal kritisch is naar anderen en kritiek van zich af praat. Zijn assertieve 

houding wordt niet gecompenseerd door een facet uit de persoonlijkheidsdomeinen 

Altruïsme of Consciëntieusheid. 
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Men zou kunnen stellen dat hij een piekeraar is die nadenkt over wat er fout ging, maar 

tegelijk de fout niet bij zichzelf zoekt en te weinig daadkracht heeft om dit te veranderen. 

Zijn voornaamste leerstijl is betekenisgericht leren, maar doordat hij weinig steun van zijn 

baas ervaart en te weinig fantasierijk is, weet hij ook niet goed wat aan de gesignaleerde 

fouten te doen.  

 

5.5.5. Manager F: de ‘Idealistische leider’ 

5.5.5.1. Leerdoel 

Manager F (case 17 in tabel 5.2) is een voorbeeld van een qua deltawaarden, en dus qua 

leren, laag scorende ‘Operations’ manager. Hij scoort zelfs negatief. Manager F was op het 

moment van de nulmeting 50 jaar oud. Hij is een ervaren manager en als CEO werkzaam 

is in een van de ‘Emerging markets’ landen. F is bekend met zowel de locale als West-

Europese cultuur en in principe de ideale persoon om dit ‘Emerging market’ land verder op 

te bouwen. Zijn leeropdracht was om zich sterker te profileren als leider en meer 

overtuigingskracht te tonen. 

5.5.5.2. Leerresultaat 

Wat leerresultaat betreft is duidelijk dat hij er niet in is geslaagd om zich op de 

voorgenomen competenties te verbeteren. Hij is er zelfs op achteruitgegaan (met -0,2 

punten). Zoals in figuur 5.14 is af te lezen is F op alle rollen/competentiegebieden 

achteruit gegaan. Een kleine uitzondering vormt zijn rol als coach: hij signaleert daar zelf 

een lichte stijging die overigens niet door zijn omgeving wordt gesteund (-0,4). Opvallend 

is het gemengde beeld zijn persoonlijke ontwikkeling als we zijn ‘peers’ vergelijken met 

bijvoorbeeld zijn ‘baas’. Niet alleen vinden zijn ‘peers’ dat F zich maar moeilijk aanpast en 

dat hij weinig leergericht is, ook vinden ze dat hij in ethisch handelen en 

medemenselijkheid achterblijft.  
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Figuur 5.14: Deltawaarden 360 graden feedback van Manager F. 

 

5.5.5.3. Persoonlijkheid 

Als persoon profileert F vrij gelijkmatig op de persoonlijkheidsvragenlijst: geen duidelijke 

uitschieters naar boven of naar beneden. Hij toont zich ontvankelijk voor tegenslagen en 

emoties en kan zich ergeren aan dingen die om hem heen gebeuren en waar hij weinig 

invloed op heeft. Hij is assertief en staat open voor eigen gevoelens en fantasieën.  

5.5.5.4. Leerstijl en leermogelijkheden 

In het gesprek met deze manager kwam naar voren dat hij op alle mogelijke manieren 

probeert te leren. Hij had qua leerstijl niet direct een voorkeurstijl met de aantekening dat 

het betekenisgericht leren voor hem het hoogste scoort (score 4,25). Dat hij is 

teruggevallen in competenties steekt hem zeer, maar hij herkende het wel. Hij schreef dit 

toe aan de te hoge verwachtingen met betrekking tot zijn regio en aan de geweldige 

problemen die hij had met het omgaan met corruptie zoals veel van zijn collega’s in 

‘Emerging markets’ ervaren. Zijn ergernis versterkte dit en zijn algemene gevoeligheid 

(‘Neuroticisme’) maakte dat hij tijdens de T-1 meting de indruk maakte er sterk doorheen 

te zitten.  

5.5.5.5. Steun van leidinggevende 

Als belangrijkste leermogelijkheid zag hij de steun van zijn baas. Hij scoort op alle items 

bij ‘support boss’ hoog, maar de vraag is of dit niet een te sociaal wenselijk antwoord is. In 

het interview geeft hij aan toch weinig echte support te krijgen van Corporate. Hij vindt 

zijn baas niet overdreven veeleisend, maar hij vindt wel dat de verwachtingen en targets 

volgens hem niet realistisch zijn in een opkomende markt. Groot probleem vindt hij het 
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gezichtsverlies bij zijn falen. Falen is erg zichtbaar en dat is voor hem een probleem. Falen 

wordt gevoeld als incompetentie.  

Grootste reden van niet-leren is toe te schrijven aan de druk van de dagelijkse praktijk, 

het feit dat hij geen gelegenheid heeft tot reflectie en de voortdurende strijd om met 

weerstanden die ongrijpbaar zijn om te gaan.  

5.5.5.6. Conclusie 

Manager F laat duidelijk een negatief leerresultaat zien.  

In Figuur 5.15 is een samenvatting weergegeven van de gevonden deltawaarden en 

verschillende hoog-laag scores op de onafhankelijke variabelen Persoonlijkheid (NEAOC), 

Leerstijl (LS1 t/m LS4) en Leermogelijkheden (Op1 t/m Op4).  

 

 

‘On the Job’ LeermogelijkhedenLeerstijl

Figuur 5.15: Het leren van Leiderschapscompetenties case F
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Bij Manager F valt op dat hij, net als manager E, hoog scoort op ‘Dominantie’, maar zich 

bovendien veel opener opstelt als het gaat om zijn eigen gevoelens en visie. Werd bij de 

‘top-leerders’ een hoge ‘Dominantie’ min of meer gecompenseerd door enkele facetten 

binnen het domein ‘Altruïsme’, bij manager F is dat niet het geval. Hij ergert zich aan het 

feit dat hij zijn doelen niet realiseert en, net als manager E, zoekt hij de oorzaak daarvan 

buiten zichzelf. Hij heeft als idealist een ideaalplaatje voor ogen, maar mist blijkbaar de 

daadkracht om ze te realiseren (domein ‘Consciëntieusheid’). Als het gaat om 

leermogelijkheden en leerstijl moet hij het hebben van retrospectief leren en heeft hij de 

steun van zijn baas nodig. Hij benoemt dat dan ook als zijn sterkste leermogelijkheid. 

 

5.5.6. Manager G: de ‘Gejaagde leider’ 

5.5.6.1. Leerdoel 
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Manager G (case 14 in tabel 5.2) is een voorbeeld van een qua deltawaarden, en dus qua 

leren, laag scorende ‘Operations’ manager. Ook hij scoort negatief. Manager G was op het 

moment van de nulmeting 43 jaar. Hij is een manager die als CEO in de periode 2004- 

2007 in twee verschillende regio’s werkzaam was. Zijn leeropdracht was vooral zijn 

persoonlijke effectiviteit: effectief leren omgaan met weerstand en proberen autonome 

eigenwaarde te vinden. Manager G kan zeer assertief zijn en moet dit wat leren te 

temperen in plaats van te verstarren.  

5.5.6.2. Leerresultaat 

Manager G scoort zichzelf binnen alle competentiegebieden/rollen negatief. Hij wordt 

daarin gesteund door zijn ‘peers’. Opvallend is dat zijn huidige baas hem totaal anders 

scoort dan G zichzelf scoort en veel positiever is. Probleem is echter dat de baas op 

moment T-1 een geheel ander persoon was dan de baas op moment T-0. De gegevens zijn 

dus niet te vergelijken. Probleem bij manager G is dat, als hij in zijn professionaliteit en 

integriteit wordt uitgedaagd, hij geïrriteerd kan raken. Kenmerkend voor G is zijn 

betrokkenheid en inschikkelijkheid enerzijds en zijn weerstand tegen autoriteit anderzijds. 

Hij is in zijn leergerichtheid achteruit gegaan (met -0,4 punt !). De spanning die in het 

profiel zit is, dat G eigenlijk heel open en onderzoekend is, terwijl hij op cruciale 

momenten het geleerde niet kan toepassen; hij gaat eerder in de weerstand dan dat hij 

(opgelegde) zaken overneemt.  
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Figuur 5.16: Deltawaarden 360 graden feedback van Manager G. 

5.5.6.3. Persoonlijkheid 

Manager G is een stabiel persoon, niet gauw uit balans te brengen maar wel zeer assertief. 

Hij is non-verbaal zeer actief aanwezig, heeft een krachtig postuur en is daardoor gezag-

afdwingend. Hij heeft de neiging zich te verzetten tegen autoriteit en kan lastig zijn voor 
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zijn baas. Hij weet dit van zichzelf en verklaart dit vanuit het feit dat hij van zijn baas 

hetzelfde verwacht als wat Manager G aan zijn mensen geeft. Manager G scoort hoog op 

hartelijkheid en sociabiliteit, is zeer energiek en een optimist. Manager G is een vrolijke 

man, sociabel, assertief en intellectueel ingesteld. Manager G staat bekend als eigenzinnig 

en tegendraads, soms gesloten en afstandelijk, soms ook open en toegankelijk. Hij heeft 

een rijke fantasie, heeft gevoel voor esthetiek en is nieuwsgierig. Hij is een 

onderhandelaar, maar ook inschikkelijk en zoekt het conflict niet op. G is een doelgerichte, 

consciëntieuze man, die niet hard ‘aanvoelt’ omdat hij zowel naar links als naar rechts 

meebeweegt wanneer de situatie dat van hem vraagt. Hij kan twee gezichten laten zien, 

soms open en vriendelijk, soms afstandelijk en hard, soms meegaand maar soms ook zijn 

poot stijf houdend.  

5.5.6.4. Leerstijl en leermogelijkheden 

De voorkeur leerstijl van Manager G is de combinatie van gaandeweg en 

betekenisgericht leren. De scores zijn echter niet zo hoog: beide op 3,5. Belangrijke 

uitdagingen voor hem zijn: het uitoefenen van leiderschap zonder formele macht, het van 

de grond trekken van een nieuwe business in een achterblijvende markt.  

5.5.6.5. Steun leidinggevende 

G heeft zijn persoonlijk ontwikkelplan besproken met zijn hele team. Hij ervaart de steun 

van zijn baas als een belangrijke leermogelijkheid, maar ook hier geldt dat de feitelijke 

steun in de vorm van mentor/coach te weinig is geweest.  

5.5.6.6. Conclusie 

Manager G laat een duidelijk negatief leerresultaat zien. In Figuur 5.17 is een 

samenvatting weergegeven van de gevonden deltawaarden en verschillende hoog-laag 

scores op de onafhankelijke variabelen Persoonlijkheid (NEAOC), Leerstijl (LS1 t/m LS4) en 

Leermogelijkheden (Op1 t/m Op4).  
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‘On the Job’ LeermogelijkhedenLeerstijl

Figuur 5.17: Het leren van Leiderschapscompetenties case G
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Manager G laat wat persoonlijkheid betreft een profiel zien dat in de selectieadviespraktijk 

een ideaal managementprofiel wordt genoemd: stabiel, energiek, dominant, sociabel, 

gericht op activiteiten, ambitieus en gedisciplineerd maar toch niet onaangepast. Ook is te 

zien dat hij op de domeinen ‘Extraversie’, ‘Openheid’, en ‘Consciëntieusheid’ hoge 

facetscores haalt, zoals ook de top-leerders in dit onderzoek doen. Desondanks scoort 

Manager G laag op het leren van leiderschapscompetenties. Manager G is een man die 

retrospectief leert en die als leermogelijkheden ‘Taakgerelateerde kenmerken’ en ‘Steun 

Baas’ noemt. Opvallend is echter dat zijn carrière wordt gekenmerkt door ‘Overgangen’, 

iets wat hij zelf ook versterkt door steeds op zoek te gaan naar nieuwe activiteiten en zich 

aan te passen aan waar men hem heen stuurt. Zijn hoge (levens)tempo en zijn onrustige 

en onderzoekende instelling, gevoegd bij zijn ambitie om goede resultaten neer te zetten 

en zijn plichtsgetrouwheid, maken hem tot een gejaagd manager.  

 

5.5.7. Manager H: de ‘Zelfverzekerde leider’ 

5.5.7.1. Leerdoel 

Manager H (case 22 in tabel 5.2) is een voorbeeld van de qua deltawaarden, en dus qua 

leren, laag scorende ‘Operations’ manager. Ook hij scoort negatief. Manager H was op het 

moment van de nulmeting 52 jaar oud en op dat moment werkzaam als Senior Vice 

President bij een middelgrote ‘Operating Company’. Zijn leerdoelstellingen waren: 

verbetering autonome oordeelsvorming; niet overschatten van je medewerkers; betere 

communicatie met ‘peers’. 

5.5.7.2. Leerresultaat 
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Uit Figuur 5.18 is af te lezen dat H zichzelf nogal positief beoordeelt op zijn 

ondernemerschap, maar dat zijn omgeving dit niet met hem deelt. Daarbij moet worden 

opgemerkt dat de T-1 meting in een geheel andere omgeving is afgenomen als de T-0 

meting: de T-0 meting vond plaats in West Europa terwijl de T-1 meting plaatsvond in 

Noord Amerika. Neemt niet weg dat hijzelf vindt dat hij als leidermanager en als persoon 

niet is gegroeid. Hij geeft aan veel geleerd te hebben, met name op het gebied van 

ondernemer, maar staat daar echter tamelijk alleen in. Punt is dat van het eigenlijke 

ontwikkeldoel niet veel terechtgekomen is. Belangrijkste probleem was het beïnvloeden 

van anderen zonder macht. Verder plaatst hij vraagtekens bij het nut van dergelijke 

programma’s: als er geen vervolg aan wordt gegeven, waarom doen we het dan. Op de 

vraag: “wie is hier verantwoordelijk voor?”, concludeert hij dat hij het zelf ook heeft laten 

sloffen. Wat hem stimuleerde om zich te ontwikkelen was een rollenspel tijdens moment T-

0. Hij ervoer een verlies van ‘Control’ en dat zat hem niet lekker. Deze spiegel voorhouden 

vond hij erg nuttig. Hier is hij zich nog steeds van bewust. Hij zegt er nu bij een 

tweegesprek goed rekening mee te houden. Hij was gewend om zijn invloed in stapjes te 

doen. Hij denkt dat hij een betere leider is geworden omdat hij naar zijn medewerkers veel 

directer is geworden. Vroeger was hij veel meer indirect en nu veel opener en directer. 

Tevens laat hij zien dat zij er ook beter van worden: “Ik ben veel eerlijker geworden” zegt 

hij, en in die zin is hij in zijn gedrag veranderd van een West Europese cultuur naar Noord 

Amerikaanse cultuur, zoals hij zelf analyseert.  
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Figuur 5.18: Deltawaarden 360 graden feedback van Manager H. 

 

5.5.7.3. Persoonlijkheid 

Manager H scoort zeer laag op de persoonlijkheidsfactor ‘Neuroticisme’. Dat betekent dat 

Manager H wordt gezien als zeer veerkrachtig en stabiel en voldoende opgewassen tegen 
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stress. H scoort laag op ‘Ergernis’, ‘Depressie’ en ‘Schaamte’, houdt het hoofd koel en is 

zeer beheerst. Hij kan daardoor koel en met rationele afstandelijkheid overkomen. Voorts 

scoort Manager H zeer sterk op ‘Dominantie’ en is hij optimistisch van aard. Wat betreft de 

persoonlijkheidsfactor ‘Openheid’ scoort Manager H over de hele linie gemiddeld. Hij is 

beperkt in zijn interesse voor esthetiek en kunst en waardeert de eigen gevoelens matig. 

Manager H gaat uit van de goede bedoelingen van mensen maar is op zijn hoede, niet snel 

betrokken en ongevoelig/weinig meelevend. Een duidelijke uitschieter is, naast het 

persoonlijkheidfacet ‘Dominantie’, zijn score op ‘Ambitie’. Daarnaast scoort hij ook hoog op 

’Betrouwbaarheid’.  

5.5.7.4. Leerstijl en leermogelijkheden 

Retrospectief leren vindt hijzelf de belangrijkste leerstijl. H is een manager die vooral 

gaandeweg en betekenisgericht leert (beide hebben een score van 4,0).  

Wat betreft leermogelijkheden scoort manager H vooral op Taakgerelateerde kenmerken 

en Steun Baas: beide een score van 3,5. Als grote uitdagingen ziet hij de hoog niveau 

verantwoordelijkheden en het leidinggeven zonder formele macht. 

5.5.7.5. Steun leidinggevende 

Opvallend is zijn score op de leermogelijkheid ‘Steun baas’. Dit is merkwaardig omdat hij 

zegt feitelijk niet veel steun gehad te hebben, integendeel: hij moet vooral zijn baas 

ondersteunen in het uitoefenen van diens functie. H heeft zelf een leerplan gemaakt maar 

daar weinig mee gedaan. Hij vindt het jammer dat er niet veel met die plannen wordt 

gedaan. Het is een ‘just for you’ plan, maar hij heeft wel behoefte aan een sponsor om dat 

te steunen. Hij heeft ook geen mentor gehad, maar Manager H heeft die ook niet gezocht. 

5.5.7.6. Conclusie 

Manager H laat een wisselend leerresultaat zien: hijzelf beoordeelt zich positief terwijl zijn 

omgeving veel kritischer staat tegenover zijn presteren. In Figuur 5.19 is een 

samenvatting weergegeven van de gevonden deltawaarden en verschillende hoog-laag 

scores op de onafhankelijke variabelen Persoonlijkheid (NEAOC), Leerstijl (LS1 t/m LS4) en 

Leermogelijkheden (Op1 t/m Op4).  
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‘On the Job’ LeermogelijkhedenLeerstijl

Figuur 5.19: Het leren van Leiderschapscompetenties case H
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Bij Manager H valt zijn stabiele, onbezorgde en zelfverzekerde houding op. Hij laat zich 

niet gauw van de wijs brengen, is assertief en praat kritiek makkelijk van zich af, is een 

optimist en toont verder weinig betrokkenheid. Hij is plichtsgetrouw en gedreven ten 

aanzien van succes. Blijkbaar ziet hij te weinig in hoe hij in zijn omgeving overkomt, gelet 

op het feit dat hij zichzelf positief beoordeelt terwijl zijn omgeving hem negatief beoordeelt 

als het gaat om het leren van leiderschapscompetenties. Het is in dit verband niet 

verwonderlijk dat de videofeedback voor hem als een onaangename verrassing kwam. 

Binnen het domein ‘Openheid’ zijn geen hoogscorende facetten te zien. Ook hier geldt, net 

als bij Manager G, dat hij vooral leert van retrospectief leren en van ‘Taakgerelateerde 

kenmerken’ en ‘Steun Baas’, maar dat zijn loopbaan zich kenmerkt door ‘Overgangen’.  

 

5.6. Conclusies 

5.6.1. Persoonlijkheid 

Wanneer gekeken wordt naar de top-3 van de lerende leiders zoals beschreven in de 

vorige paragraaf, valt op dat in alle drie de gevallen persoonlijkheidsfacetten binnen de 

domeinen ‘Extraversie’, ‘Openheid’ en ‘Consciëntieusheid’ een belangrijke rol spelen. Zowel 

bij de ‘Daadkrachtige’ leider, de ‘Sociaalkrachtige’ leider als bij de ‘Visionaire’ leider zijn 

deze facetten terug te vinden.  

Het E-facet ‘Dominantie’ speelt daarbij een directe rol, maar ook een indirecte rol in 

samenwerking met een of meerdere facetten uit het A-domein ( ‘Altruïsme’). Mensen die 

hoog scoren op het E-facet ‘Altruïsme’ zijn mensen die in het algemeen makkelijk contact 

leggen, zonder aarzeling spreken en vaak de leiding in groepen krijgen of nemen. In 

gesprekken en bijeenkomsten zijn ze veel aan het woord. De vraag is echter, of ze dit 

‘veel-praten’ vooral gebruiken om te leren van wat ze fout gedaan hebben (toetsend) of 
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juist om kritiek van zich af te praten (defensief). In de cases is zichtbaar dat, wanneer de 

leider zijn assertief gedrag weet te ‘compenseren’ door altruïstisch gedrag en/of door 

consciëntieus gedrag, een leereffect in termen van deltawaarden zichtbaar is.  

Aan de kant van de ‘leerders’ is te zien dat bijvoorbeeld Manager B (de Daadkrachtige) zijn 

dominante en assertieve persoonlijkheid compenseert met zijn gewetensvolle instelling. 

Manager C (de Sociaalkrachtige) laat hetzelfde beeld zien als Manager B, is ook dominant 

maar voegt er een duidelijke sociale, inschikkelijke en intellectualistische component aan 

toe.  

Aan de kant van de ‘niet-leerders’ is te zien dat bijvoorbeeld Manager E (de Piekeraar) ook 

assertief en dominant is, maar tegelijkertijd weinig open staat voor nieuwe ervaringen, 

nogal kritisch is naar anderen en kritiek van zich af praat. Zijn assertieve houding wordt 

niet gecompenseerd door een of meerdere facetten uit de persoonlijkheidsdomeinen 

‘Altruïsme’ en/of ‘Consciëntieusheid’. Dat geldt ook voor Manager F (de Idealist) en 

Manager H (de Zelfverzekerde).  

In zijn algemeenheid kan geconcludeerd worden dat bij ‘leerders’ altijd de drie 

persoonlijkheidsdomeinen ‘Extraversie’, ‘Openheid’ en ‘Consciëntieusheid’ via één of 

meerdere hoge facetscores aanwezig zijn. Kijken we naar de ‘niet-leerders’ dan valt op dat 

er op facetscore niveau één van de drie persoonlijkheidsdomeinen ‘Extraversie’, ‘Openheid’ 

en ‘Consciëntieusheid’ ontbreekt. Zo mist Manager F (de Idealist) de daadkracht om zijn 

visie te realiseren (domein ‘Consciëntieusheid’). 

5.6.2. Leerstijl en leermogelijkheden 

Wat betreft leerstijl komen de retrospectieve leerstijlen ‘Betekenisgericht -’ en ‘Gaandeweg 

leren’ als hoogst scorende stijlen naar voren. Het Retrospectief leren domineert het 

Proactief leren en vooral Betekenisgericht leren scoort hoog. Als hoogst scorende 

leermogelijkheid wordt ‘Steun van de baas’ genoemd, gevolgd door de leermogelijkheid 

‘Taakgerelateerde kenmerken’. In hun persoonlijk verhaal spreken de managers echter vrij 

consequent over een omgekeerde volgorde: eerst over de lastige werksituaties die ze 

hebben moeten oplossen en dan over het feit dat ze de steun van hun bazen wel zien als 

belangrijk leermoment,  maar tevens dat zij die steun feitelijk node gemist hebben. 

Tegelijkertijd vergoelijken ze dit en zeggen ze dat zij vinden dat zij eigenlijk zélf 

verantwoordelijk zijn voor hun eigen ontwikkeling.  

De variabele Leerstijl op zichzelf lijkt niet veel te doen, maar wanneer deze wordt 

gekoppeld aan persoonlijkheid, ontstaan interessante inkijkjes. Bij Manager C bijvoorbeeld 

lijkt de combinatie van retrospectief leren, zowel Betekenisgericht als Gaandeweg, met een 

sterk intellectuele instelling (‘Openheid’) veel rendement op te leveren als het gaat om het 

ontwikkelen van leiderschapscompetenties. Dat geldt eveneens voor Manager D. 

Een ander opvallend punt is dat leerstijl en leermogelijkheden elkaar lijken te versterken. 

Zo leert Manager B vooral retrospectief en hij koppelt zijn overwegingen en reflecties 

direct aan de dagelijkse praktijk (assimilatie). Hij sluit daarmee aan op de voor hem meest 

aansprekende leermogelijkheid: ‘Taakgerelateerde kenmerken’. Deze bevinding 

ondersteunt hypothese 4 zoals geformuleerd in hoofdstuk 3 en getoetst in hoofdstuk 6. 
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Een derde opvallend punt is, dat de feitelijke loopbaanontwikkeling van de ‘niet-leerder’ 

niet lijkt te passen bij diens dominante leerstijl. Bijvoorbeeld: Manager G (de Gejaagde) is 

een man die retrospectief leert en dus leert van reflectie en assimilatie. Wat persoon 

betreft is hij eerder impulsief dan bedachtzaam. Conform de theorie moet hij dus achteraf 

van zijn fouten leren en dan vooral door middel van de voor hem relevante 

leermogelijkheden ‘Taakgerelateerde kenmerken’ en ‘Steun Baas’. Opvallend is echter dat 

zijn carrière wordt gekenmerkt door ‘Overgangen’, iets wat hij zelf ook versterkt door 

steeds op zoek te gaan naar nieuwe activiteiten en zich aan te passen aan waar men hem 

heen stuurt. Dat zou kunnen betekenen dat hij zichzelf steeds te weinig tijd gunt om ook 

daadwerkelijk te leren van zijn vooral op langere termijn zichtbare fouten: hij is al weer 

weg voordat hij lessen kan trekken uit de leermogelijkheden. Ook voor Manager H (de 

Zelfverzekerde) geldt, net als voor Manager G, dat hij vooral retrospectief leert via 

‘Taakgerelateerde kenmerken’ en ‘Steun Baas’, maar dat zijn loopbaan zich kenmerkt door 

‘Overgangen’.  

5.6.3. Steun van de baas 

Belangrijke uitkomst van het onderzoek is dat men de leermogelijkheid ‘Steun door baas’ 

een hoge score geeft. Nagenoeg allen geven aan dat zij vinden dat hun baas hen helpt om 

erkenning te krijgen voor hun werk, dat de baas hen aanmoedigt om zich te ontwikkelen 

en dat de baas nuttige adviezen geeft. Uit de interviews blijkt echter steevast dat die steun 

feitelijk minimaal is geweest: vaak beperkt het zich tot een paar telefoongesprekken en 

een aantal vaste bijeenkomsten per jaar, waarbij vooral de zakelijke en inhoudelijke kant 

van het werk op de agenda staat. Bijvoorbeeld bij Manager E (de Piekeraar) is zichtbaar 

dat hij wel stevig nadenkt over wat er fout ging, maar tegelijk de fout niet bij zichzelf 

zoekt en ook te weinig daadkracht heeft om de fout goed te herstellen. Zijn voornaamste 

leerstijl is Betekenisgericht leren,  maar doordat hij weinig steun van zijn baas ervaart 

(omdat hij het probleem niet durft aan te kaarten) en wellicht te weinig creatief is, weet hij 

ook niet goed zijn gedrag als leider te veranderen.  
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Hoofdstuk 6: Idiografisch en nomothetisch gecombineerd 

6.1. Inleiding 

Leren is binnen het kader van dit proefschrift gedefinieerd als het vergroten van de 

effectiviteit van de leider in het hanteren van de uiteenlopende leidersrollen, zichtbaar in 

een uitbreiding van en/of betere beheersing van het gedragsrepertoire (zie Hoofdstuk 3). 

Leren van leiderschapscompetenties is in dit onderzoek geoperationaliseerd als de mate 

waarin de leider, naar aanleiding van leerervaringen, er in is geslaagd zijn gedrag als leider 

aan te passen. Dit leiderschapsgedrag is geoperationaliseerd door middel van nauw 

gedefinieerde leiderschapscompetenties. Aan de hand van een vergelijking van de 360 

graden feedback competentiescores op moment T-1 met de 360 graden feedback 

competentiescores op moment T-0, de ‘Deltawaarde competenties’ (∆Com) genoemd, kan 

worden bepaald welke leiderschapscompetenties zijn veranderd en welke niet en waar dus, 

volgens de definitie in dit proefschrift, leren heeft plaatsgevonden.  

In het voorgaande hoofdstuk is de idiografische analyse van het onderzoeksmateriaal 

beschreven. In dit hoofdstuk 6 wordt beschreven in welke mate de conclusies in hoofdstuk 

5 door statistische analyses worden onderbouwd. De volgende statistische bewerkingen 

zijn uitgevoerd: 

Allereerst is per vragenlijst gekeken naar de homogeniteit van de data (Cronbach’s 

Alpha). Vervolgens zijn de gemiddelden en standaarddeviaties berekend van de 360 

graden feedback competentiescores van 2004 (moment T-0), de 360 graden feedback 

competentiescores van 2007 (moment T-1) en de verschil-scores (competentiescore T-0 

minus competentiescore T-1 = ∆Com) als maat voor leren.  

Vervolgens zijn Pearson correlaties berekend tussen de onafhankelijke variabelen 

Persoonlijkheid, Leerstijl en Leermogelijkheden en de afhankelijke variabele Leren (∆com). 

Door middel van een factoranalyse en een regressieanalyse is onderzocht of binnen 

de onafhankelijke variabelen Persoonlijkheid, Leerstijl en Leermogelijkheden specifieke 

factoren naar voren komen die een bepalende invloed hebben op de afhankelijke variabele 

Leren.  

Tenslotte zijn aan de hand van de uitkomsten van de factoranalyse opnieuw de 

Pearson Correlaties berekend tussen de gevonden factoren en de deltawaarden.  

6.2. Leren van leiders: verbetering effectiviteit in competenties (∆Com) 

Elke leiderschapscompetentie is apart gedefinieerd en voorzien van vijf meetindicatoren 

die geformuleerd zijn in termen van gedrag, in dit onderzoek ‘gedragsindicatoren’ 

genoemd (zie Hoofdstuk 4, paragraaf 4.4.5). Nagegaan is hoe groot de onderlinge 

consistentie (homogeniteit, Cronbach’s Alpha) van de items is per competentie, over alle 

beoordelaarsgroepen heen. De Cronbach’s Alpha’s voor de 360-feedback vragenlijst zoals 

afgenomen op moment T-1 zijn weergegeven in tabel 6.1. De consistentie van de items 

varieert van .53 voor de competentie ‘Probleem Analyse’ tot .71 voor de competenties 

‘Visie’ en ‘Organisatiesensitiviteit’.  
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Tabel 6.1: De homogeniteit of interne consistentie van de verschillende T-1 360-graden feedback 

gedragsindicatoren per competentie weergegeven 

Competentie cluster met 
leiderschapscompetenties  

Cronbach's 
Alpha 

Items 

Leider-persoon    

Aanpassingsvermogen .69 5 

Leeroriëntatie .59 5 

Ethiek .79 5 

Mensgerichtheid .75 5 

Leider-ondernemer    

Ondernemerschap .70 5 

Visie .71 5 

Klantgerichtheid .60 5 

Omgevingsbewustzijn .70 5 

Leider-manager    

Groepsleiderschap .64 5 

Probleem Analyse .53 5 

Resultaatgerichtheid .66 5 

Delegeren .68 5 

Plannen & Organiseren .54 5 

Leider-coach    

Coachen .66 5 

Oordeelsvorming .64 5 

Samenwerken .66 5 

Overtuigingskracht .56 5 

Organisatiesensitiviteit .71 5 

 

Deze alpha’s zijn niet als interbeoordelaars-betrouwbaarheden te kwalificeren, meer als 

‘instrument-betrouwbaarheden’. De gemiddelde interbeoordelaars-betrouwbaarheden zijn 

weergegeven in tabel 6.2. De interbeoordelaars-betrouwbaarheden per competentie zijn 

opgenomen in Bijlage D. 

Tabel 6.2: Gemiddelde interbeoordelaars-betrouwbaarheden T-1 meting, voor één, twee en drie 

beoordelaars 

        
IBO-

1 
IBO-

2 
IBO-

3 

Nevengeschikten Var(ID) 0,15 Gemiddeld 0,53 0,67 0,75 

  Var(Error) 0,13      

Ondergeschikten Var(ID) 0,33 Gemiddeld 0,68 0,81 0,86 

  Var(Error) 0,15         

 

Per competentiecluster zijn de gemiddelde deltawaarden berekend tussen de 

competentiescores op de momenten T-0 (2004) en T-1 (2007), zoals gemeten met de 360 

graden feedback vragenlijsten. Onderscheid is gemaakt tussen de deltawaarden 

Zelfscores (∆Com Zelf: het verschil in de 360 graden feedbackscores die de leider aan 

zichzelf heeft toegekend op moment T-0 versus moment T-1) en deltawaarden 
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Anderscores (∆Com Anderen: het verschil in de 360 graden feedbackscores die de 

anderen aan de leider hebben toegekend op moment T-0 en op moment T-1). De 

Anderscores zijn niet verder opgesplitst naar de scores van de direct leidinggevende 

(‘baas’), van de collega’s (‘peers’) en van de direct rapporterenden (‘direct reports’), ervan 

uitgaande dat aan alle drie de bronnen (‘baas’, ‘peers’, en ‘direct reports’) een gelijke 

waarde kan worden toegekend. 

In tabel 6.3. zijn deze gemiddelde deltawaarden Zelfscores (Mean ∆Com Zelf) en de 

gemiddelde deltawaarden Anderscores (Mean ∆Com Ander) weergegeven per 

competentiecluster (P= Persoon, E= Leiderondernemer, M= Leidermanager, C= 

Leidercoach) en apart voor de groepen ‘Operations’ en ‘Non-operations’. In tabel 6.3. zijn 

binnen het competentiecluster ‘Persoon’ de competenties ‘Ethiek’ en ‘Mensgerichtheid’ niet 

verder meegenomen in de berekening en weergave van de deltascores, vanwege het 

plafond-effect van beide competenties: beide competenties scoorden in zowel de T-0 

metingen als de T-1 metingen nagenoeg maximaal (gemiddeld 4,5).  

Tabel 6.3: Gemiddelde Deltawaarden (∆Com)  Zelfscores en Anderscores per competentiecluster 

(P,E,M en C), opgesplitst naar de groepen ‘Operations’ en ‘Non-operations (*vet betekent een Gem 

Deltawaarde ≥ 0,5 als indicatie voor leren; **: 1 persoon P  niet ingevuld) 

  
ZELF SubGrp N Mean 

Std. 
Deviation 

Std. 
Error 
Mean 

A Persoon Operat 12 0,1 0,37 0,11 

   Non-op 11** 0,5* 0,46 0,14 

E 
Leider-
ondernemer Operat 12 0,2 0,49 0,14 

   Non-op 12 0,6* 0,45 0,13 

M Leider-manager Operat 12 0,2 0,33 0,10 

   Non-op 12 0,4 0,41 0,12 

C Leider-coach Operat 12 0,1 0,39 0,11 

   Non-op 12 0,3 0,30 0,09 

  ANDER       

A Persoon Operat 12 0,1 0,39 0,11 

   Non-op 11** 0,0 0,47 0,14 

E 
Leider-
ondernemer Operat 12 0,1 0,30 0,09 

   Non-op 12 0,2 0,49 0,14 

M Leider-manager Operat 12 0,1 0,28 0,08 

   Non-op 12 0,0 0,42 0,12 

C Leider-coach Operat 12 0,1 0,29 0,08 

    Non-op 12 0,1 0,34 0,10 

       
In tabel 6.3 is te zien dat er, voor wat de Zelfscores betreft, bij alle competentieclusters 

sprake is van een positieve deltawaarde, variërend van 0,1 tot 0,6. Bij de Anderscores 

daarentegen zijn de deltawaarden aanzienlijk lager, variërend van 0,0 tot 0,2.  

Uitgaande van de aanname dat een 0,5 punt verschil op de vijf-puntschaal, die bij de 

beoordeling van de competenties in de 360-graden vragenlijst is gebruikt, een indicatie is 

voor leren, is er bij de subgroep ‘Non-operations’ sprake van leren bij de 

competentieclusters ‘Persoon’ en ‘Leiderondernemer’, althans voor zover het de 
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gemiddelde deltawaarden Zelfscores betreft. Dat betekent dat de managers die zichzelf 

hebben beoordeeld, een positieve ontwikkeling signaleren met betrekking tot hun 

leiderschapscompetenties. 

Opvallend is dat de subgroep ‘Non-operations’ bij de zelfscores hogere deltawaarden laat 

zien dan de subgroep Operations, met name bij de competentieclusters ‘Persoon’ en 

‘Leiderondernemer’. Bij het competentiecluster ‘Persoon’ zien we een verschil in 

gemiddelde deltawaarden Zelfscores tussen ‘Non-operations’ (Mean ∆Com =0.5; sd=0.46) 

en ‘Operations’ (Mean ∆Com =0.1; sd=0.37) wanneer 2007 afgezet wordt tegen 2004, dat 

statistisch aantoonbaar is (t(21)=-1.85; p<0.1 dubbelzijdig). Bij het competentiecluster 

‘Leiderondernemer’ zien we een verschil in gemiddelde deltawaarden tussen ‘Non-

operations’ (Mean ∆Com =0.6; sd=0.45) en ‘Operations’ (Mean ∆Com =0.2; sd=0.49) 

wanneer 2007 afgezet wordt tegen 2004, dat statistisch aantoonbaar is (t(22)=-1.90; 

p<0.1 (dubbelzijdig)). Bij het competentiecluster ‘Leidermanager’ is ook een verschil 

zichtbaar (0,2 voor ‘Operations’ versus 0,4 voor ‘Non-operations’) maar dat verschil is niet 

significant. Onderzocht is vervolgens welke competenties binnen de competentieclusters 

met de hoogste deltawaarden (Persoon, Leiderondernemer en Leidermanager) verschillend 

zijn voor beide groepen. De resultaten hiervan zijn weergegeven in tabel 6.4.  

Binnen het competentiecluster ‘Persoon’ laat de competentie ‘Aanpassingsvermogen’ een 

verschil in gemiddelde deltawaarden zien tussen ‘Non-operations’ (Mean ∆Com =0.5; 

sd=0.46) en ‘Operations’ (Mean ∆Com =0.0; sd=0.43), wanneer 2007 afgezet wordt tegen 

2004, dat statistisch aantoonbaar is (t(21)=-2.47; p(dubbelzijdig)=0.02). Bij de 

competentie ‘Omgevingsbewustzijn’ zien we een verschil in gemiddelde deltawaarden 

tussen ‘Non-operations’ (Mean ∆Com =0.5; sd=0.19) en ‘Operations’ (Mean ∆Com =0.0; 

sd=0.53) wanneer 2007 afgezet wordt tegen 2004, dat statistisch aantoonbaar is (t(22)=-

3.00; p(dubbelzijdig)=0.01). 
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Tabel 6.4: Gemiddelde Deltawaarden Zelfscores weergegeven per competentie, opgesplitst naar de 

groepen ‘Operations’ en ‘Non-operations’ (vet gedrukt: significant p<0,05) 

  

 ∆com  ZELF SubGrp N Mean 
Std. 

Deviation 

Std. 
Error 
Mean 

  F Sig. t df 
Sig. 
(2-

tailed) 

A Persoon               

A1 Aanpassingsvermogen Operat 12 0,0 0,43 0,12   0,15 0,71 -2,46 21 0,02 

   Non-op 11 0,5 0,46 0,14     -2,46 20,428604 0,02 

E Leider-ondernemer               

E1 Ondernemerschap Operat 12 0,4 0,70 0,20   2,07 0,16 -0,67 22 0,51 

   Non-op 12 0,6 0,57 0,17     -0,67 21,237517 0,51 

E5 Omgevingsbewustzijn Operat 12 0,0 0,53 0,15   7,76 0,01 -2,12 15 0,05 

   Non-op 5 0,5 0,19 0,09     -3,00 14,936783 0,01 

M Leider-manager               

M3 Resultaatgerichtheid Operat 12 0,2 0,40 0,11   4,82 0,04 -1,31 22 0,20 

   Non-op 12 0,5 0,64 0,18     -1,31 18,435751 0,21 

C Leider-coach               

C5 Overtuigingskracht Operat 6 -0,1 0,64 0,26   0,46 0,51 -1,06 16 0,31 

    Non-op 12 0,2 0,53 0,15       -0,99 8,5503687 0,35 

             
Uit tabel 6.4 is af te lezen dat binnen de groep ‘Non-operations’ sprake is van leren van 

leiderschapscompetenties op de competenties Aanpassingsvermogen, Ondernemerschap 

en Omgevingsbewustzijn. Bij de competentie Overtuigingskracht is een relatief lage 

deltawaarde te zien, maar is vooral opvallend dat er bij de groep ‘Operations’ zelfs sprake 

is van een negatieve deltawaarde. De Deltawaarden zijn echter marginaal significant. 

Feitelijk is het enige wat geconcludeerd kan worden, dat er ten aanzien van de Zelfscores 

op een aantal competenties sprake is van een verschil in Deltawaarde tussen de groep 

‘Operations’ en de groep ‘Non-operations’. 

6.3. Persoonlijkheid en leren 

Onderzocht is de relatie tussen de onafhankelijke variabele Persoonlijkheid en het leren 

van leiderschapscompetenties. De variabele Persoonlijkheid bestaat uit een vijftal 

persoonlijkheidsdomeinen van de NEO-PiR (NEO.N = Neuroticisme, NEO.E = Extraversie, 

NEO.O = Openheid, NEO.A= Altruïsme en NEO.C = Consciëntieusheid). Voor een 

gedetailleerde uitwerking van de persoonlijkheidsdomeinen en bijbehorende 

persoonlijkheidsfacetten zie Hoofdstuk 4. Nagegaan is hoe groot de onderlinge consistentie 

(homogeniteit, Cronbach’s Alpha) van de persoonlijkheidsfacetten is per 

persoonlijkheidsdomein, berekend over de 6 facetten per domein. Deze Cronbach’s Alpha’s 

zijn weergegeven in de tabel 6.5. 
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Tabel 6.5: Cronbach’s Alpha’s voor de verschillende persoonlijkheidsfacetten per NEO-PiR 

persoonlijkheidsdomein 

Persoonlijkheid NEO Factoren  
Cronbach's 

Alpha 
Items 

Negatieve Emotionaliteit  .70 6 

Extraversie .75 6 

Openstaan .71 6 

Altruïsme .33 6 

Consciëntieusheid .52 6 

. 

Omdat we in dit onderzoek onderscheid hebben gemaakt tussen de groepen ‘Operations’ 

en ‘Non-operations’, is gekeken naar de verschillen in persoonlijkheid tussen beide 

groepen. Zoals uit tabel 6.6 blijkt, is er geen significant verschil in de relatie tussen 

persoonlijkheid en leren tussen de twee groepen ‘Operations’ en ‘Non-operations’. De in 

tabel 6.6 vermelde stanine scores zijn gebaseerd op de normtabel van Costa & McCrae 

(1992, Appendix E). 

Tabel 6.6: Verschillende scores in Persoonlijkheid tussen de groepen ‘Operations’ en ‘Non-operations’. 

Persoonlijkheidsdomein NEO-
PI-R SubGrp N Mean 

Std. 
Deviation 

Std. 
Error 
Mean Stanine 

Operat 11 100 15,7 4,75 4 
NEO.N 

Negatieve 
Emotionaliteit  

Non-op 12 103 20,3 5,85 4 

Operat 11 181 17,4 5,25 6 
NEO.E Extraversie 

Non-op 12 173 15,9 4,60 5 

Operat 11 166 13,0 3,91 5 
NEO.O Openstaan 

Non-op 12 170 17,6 5,08 6 

Operat 11 169 11,3 3,41 4 
NEO.A Altruïsme 

Non-op 12 170 10,5 3,02 4 

Operat 11 184 10,5 3,18 5 
NEO.C Consciëntieusheid 

Non-op 12 178 14,1 4,08 4 

 

Ook blijken er geen significante correlaties te vinden tussen NEO domeinen en leren. De 

significante verschillen zijn te vinden binnen de domeinen op facetniveau. Om na te gaan 

of er per NEO-domein specifieke NEO facetten zijn die van invloed zijn op de deltawaarden 

van de competentieclusters, zijn ook deze correlaties berekend. Een overzicht van de 

significante correlaties is weergegeven in tabel 6.7. Deze tabel geeft per NEO domein het 

volgende te zien: 

Ad. Neuroticisme (NEO.N):  

• er is een negatieve correlatie (-.40) zichtbaar tussen facet NEO.N2 (‘Ergernis’) en 

de deltawaarde Zelfscore van het competentiecluster ‘Persoon’ (significant, 

eenzijdig, p= 0.05).  

Ad. Extraversie (NEO.E): 
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• er is een negatieve correlatie (-.55) zichtbaar tussen facet NEO.E3 (‘Dominantie’) 

en de deltawaarde Zelfscore van het competentiecluster ‘Persoon’ (significant, 

eenzijdig, p= 0.01). 

• er is een negatieve correlatie (-.42) zichtbaar tussen facet NEO.E3 (‘Dominantie’) 

en de deltawaarde Zelfscore van het competentiecluster ‘Leiderondernemer’ 

(significant, eenzijdig, p<0.05). 

• er is een negatieve correlatie (-.41) zichtbaar tussen facet NEO.E3 (‘Dominantie’) 

en de deltawaarde Zelfscore van het competentiecluster ‘Leidermanager’ 

(significant, eenzijdig, p<0.05). 

• er is een positieve correlatie (.45) zichtbaar tussen facet NEO.E4 (‘Energie’) en de 

deltawaarde Zelfscore van het competentiecluster ‘Leidercoach’ (significant, 

eenzijdig, p<0.05). 

• er is een positieve correlatie (.43) zichtbaar tussen facet NEO.E2 (‘Sociabiliteit’) 

en de deltawaarde Zelfscore van het competentiecluster ‘Leidermanager’ 

(significant, eenzijdig, p<0.05). 

• er is een negatieve correlatie (-.45) zichtbaar tussen facet NEO.E5 

(‘Avonturisme’) en de deltawaarde Zelfscore van het competentiecluster 

‘Leiderondernemer’ (significant, eenzijdig, p<0.05). 

Ad. Openheid (NEO.O): 

• er is een positieve correlatie (.46) zichtbaar  tussen facet NEO.O2 (‘Esthetiek’) en 

de deltawaarde Zelfscore van het competentiecluster ‘Leidercoach’ (significant, 

eenzijdig, p<0.05). 

Ad. Consciëntieusheid (NEO.C): 

• er is een positieve correlatie (.41) zichtbaar tussen facet NEO.C6 

(‘Bedachtzaamheid’) en de deltawaarde Zelfscore van het competentiecluster 

‘Leiderondernemer’ (significant, eenzijdig, p<0.05). 
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Tabel 6.7: Significante correlaties(vet weergegeven) van Neo-domeinen met leren (∆Com-Zelf) per 

leiderschapsrol. 

Pearson Corr eenzijdig ∆ Zelf 
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-0,12 0,20 -0,55 -0,26 -0,35 0,06 ∆ Com-
Persoon 0,33 0,22 0,01 0,16 0,09 0,41 

n 17 17 17 17 17 17 

-0,12 0,12 -0,42 -0,24 -0,45 -0,21 ∆ Com-
Ondernemer 0,32 0,32 0,04 0,17 0,03 0,21 

n 18 18 18 18 18 18 

0,28 0,43 -0,41 -0,11 -0,16 0,20 ∆ Com-
Manager 0,13 0,04 0,05 0,33 0,26 0,22 

n 18 18 18 18 18 18 

-0,07 0,34 -0,26 0,45 0,21 0,26 ∆ Com-
Coach 0,40 0,08 0,15 0,03 0,20 0,15 

n 18 18 18 18 18 18 
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0,31 0,46 0,33 0,16 -0,11 -0,13 ∆ Com-
Coach 0,10 0,03 0,09 0,27 0,33 0,31 
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-0,07 0,06 -0,19 0,03 -0,15 0,41 ∆ Com-
Ondernemer 0,39 0,40 0,22 0,45 0,27 0,04 

n 18 18 18 18 18 18 

 

De volledige correlatietabel is opgenomen in Bijlage D. De in tabel 6.7. gevonden 

significante (p<0,05) correlaties (vet weergegeven) zijn schematisch weergegeven in 
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figuur 6.1. Figuur 6.1 is een bewerking van het onderzoeksmodel met hypothesen, zoals 

weergegeven in hoofdstuk 3, figuur 3.8. De doorgetrokken pijlen duiden op een positieve 

correlatie tussen het betreffende persoonlijkheidsfacet en de deltawaarde Zelfscore. De 

onderbroken pijlen duiden op een negatieve correlatie. De correlaties zelf zijn per pijl 

weergegeven.  

 

 
Figuur 6.1: Het leren van leidercompetenties: correlaties persoonlijkheid en leren.
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Naar aanleiding van de resultaten is een regressie-analyse uitgevoerd. Deze regressie-

analyse (tabel 6.8) ondersteunt de in figuur 6.1 weergegeven relaties. Opvallende 

uitkomst is, dat de combinatie van de facetten ‘Ergernis’ (N2) en ‘Energie’ (E4) een 

negatieve uitwerking heeft op de deltawaarde zelfscore ‘Persoon’, omdat ‘Energie’ op zich 

positief correleert met de deltawaarde Zelf. Blijkbaar is de combinatie van een druk leven 

hebben (Energie) en het ervaren van frustratie (Ergernis) niet bevorderlijk voor een 

toename in persoonlijke effectiviteit. Dat zou kunnen betekenen dat ergernis het wint van 

energie.  
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Tabel 6.8: Regressieanalyse Deltawaarde Persoon en NEO-facetten Ergernis en Energie 

    
Un 

standardized 
Coefficients 

  
Standardized 
Coefficients 

    

    B 
Std. 
Error 

Beta t Sig. 

1 (Constant) 2830 1118   2532 .026 

  Energie -.089 .039 -.555 
-

2308 
.040 

2 (Constant) 4241 .999   4247 .001 

  Energie -.103 .031 -.642 
-

3371 
.006 

  Ergernis -.064 .022 -.558 
-

2931 
.014 

  Dependend Variable: Deltawaarde Zelfbeoordeling Persoon 

 

6.4. Leerstijl en het leren van leiderschapscompetenties  

Naast de persoonsgebonden variabele ‘Persoonlijkheid’ is ook de relatie tussen de 

persoonsgebonden variabele ‘Leerstijl’ en het leren van leiderschapscompetenties 

onderzocht. In H3 is bij de variabele ‘Leerstijl’ onderscheid gemaakt tussen vier leerstijlen, 

zoals weergegeven in figuur 3.6 van hoofdstuk 3. Nagegaan is hoe groot de onderlinge 

consistentie (homogeniteit, Cronbach’s Alpha) van de items is per leerstijl. Deze 

Cronbach’s Alpha’s zijn weergegeven in de tabel 6.9  

Tabel 6.9: Cronbach’s Alpha’s voor de verschillende leerstijlen zoals gemeten met de MLQ. 

Leerstijlen 
Cronbach's 

Alpha 
Items 

Planmatig leren .96 6 

Instructiegericht leren .93 4 

Gaandeweg leren .90 2 

Betekenisgericht leren .98 4 

   

Per persoon zijn meerder leerstijlen mogelijk. Gekeken is naar de dominante (= hoogst 

scorende) leerstijl. In tabel 6.10 zijn de leerstijlscores weergegeven, onderscheiden naar 

de subgroepen ‘Operations’ en ‘Non-operations’. De variabele ‘Leerstijl’ is gemeten met 

behulp van de MLQ.  
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Tabel 6.10: Gemiddelde scores op de variabele ‘Leerstijl’, opgesplitst naar de subgroepen ‘Operations’ 

en ‘Non-operations’, zoals gemeten met de MLQ.  

Leerstijl MLQ   
SubGrp N Mean 

Std. 
Deviation 

Std. 
Error 
Mean 

Operat 10 3,1 0,67 0,21 
LS.1 Planmatig Leren 

Non-op 11 3,1 0,62 0,19 

Operat 10 3,0 1,00 0,32 
LS.2 Instructiegericht leren  

Non-op 11 2,5 0,66 0,20 

Operat 10 3,7 0,54 0,17 
LS.3 Gaandeweg leren 

Non-op 11 3,7 0,72 0,22 

Operat 10 4,0 0,38 0,12 
LS.4 Betekenisgericht leren 

Non-op 11 4,0 0,24 0,07 

 

Als dominante leerstijl bij zowel de groep ‘Operations’ als de groep ‘Non-operations’ komt 

‘Betekenisgericht leren’ (LS.4) naar voren, gevolgd door ‘Gaandeweg leren’ (LS.3). De 

gemiddelde scores zijn respectievelijk: 4,0 en 3,7. Bij de leerstijl ‘Instructiegericht leren’ 

(LS.2) zien we een verschil in gemiddelden tussen ‘Non-operations’ (Mean=2,5; sd=0.66) 

en ‘Operations’ (Mean=3,0; sd=1,00), dat statistisch niet aantoonbaar is (t(19)=1,43; p 

(dubbelzijdig)=0.17).  

In tabel 6.11 zijn de correlaties weergegeven tussen leerstijl LS.1. t/m LS.4 en de 

deltawaarden Zelf (∆Com Zelf). De meest opvallende correlatie is de relatie tussen 

Betekenisgericht leren als leerstijl en de deltawaarden Zelf binnen het competentiecluster 

‘Leidercoach’ (.54; significant p=0,01, eenzijdig getoetst). Ook is een correlatie gevonden 

tussen ‘Planmatig leren’ en de deltawaarden Zelf binnen het competentiecluster 

‘Leidercoach’ (0.42; p<0,05 eenzijdig getoetst). 
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Tabel 6.11: Correlaties tussen Leerstijl en leren (gemiddelde ∆Com) per 

competentiecluster, gemeten met de MLQ. 

Pearson Correlation, Sig. (1-tailed 

Leerstijl 

  

 ∆Com  ZELF 
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P Persoon   0,06 0,10 
-

0,16 0,03 

      0,39 0,33 0,26 0,46 

    n 20 20 20 20 

E 
Leider-
ondernemer   0,20 0,06 

-
0,10 0,01 

      0,20 0,39 0,34 0,49 

    n 21 21 21 21 

M Leider-manager   0,16 0,11 
-

0,10 0,33 

      0,25 0,31 0,33 0,07 

    n 21 21 21 21 

C Leider-coach   0,42 0,25 0,18 0,54 

      0,03 0,14 0,21 0,01 

    n 21 21 21 21 

 

Met behulp van een factoranalyse is gezocht naar onderscheidende items binnen de 

variabele Leerstijl. Uit deze blijkt een goede dekking te bestaan per factor als het gaat om 

Betekenisgericht leren en Gaandeweg leren. Wat betreft Instructiegericht leren en 

Planmatig leren blijken een viertal items sterk te correleren: de items LS7 en LS8 (zie 

tabel 6.12) van Instructiegericht leren en de items LS9 en LS10 (zie tabel 6.11) van 

Planmatig leren. Op basis van de factoranalyse is vervolgens onderscheid gemaakt tussen 

‘Intrinsiek gestuurd’ en ‘Extrinsiek gestuurd’ leren. In het eerste geval wordt leren vooral 

geïnitieerd vanuit de persoon zelf; in het tweede geval wordt leren geïnitieerd vanuit 

externe bronnen zoals een baas of een plan. In tabel 6.12 zijn de resultaten van de 

factoranalyse weergegeven.  
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Tabel 6.12: resultaten van een factoranalyse Leerstijlen leidend tot een onderscheid tussen Intrinsiek-

gestuurd en Extrinsiek-gestuurd leren. 

    Factoren 

  

  

Factor analyse Leerstijl 
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LS01 
When making a decision I continually take into 
account the relation between my activities and 
those of others. 

.90   

LS02 
I try to work out the consequences of   my work to 
others. 

.99   

LS03 
I ask myself questions about things I experience 
and are going on around me in the organization. 

.78   
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LS04 
I try to find out how various aspects of  the 
problems I come across link together 

.99   

LS05 
I like to know beforehand exactly what to pay 
attention to. 

    

LS06 
I like to be told where to look for certain 
information. 

    

LS07 
I like to be told precisely what is expected from 
me. 

  .90 
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st
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LS08 
I like to be told precisely what to do in my work as 
a manager  

  .99 

LS09 
Writing down appraisals of my work performance 
is an important basis for my development. 

  .78 

LS10 
For me learning is a planned process, achieving  
them and setting new goals.     

  .99 

LS11 I set goals for my own learning .90   

LS12 I set targets for my development.      

LS13 
I regularly prepare a learning contract or  
development agreement outlining my plans.  
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ig

  

LS14 
I use a learning contract or a development 
agreement regularly to focus on my progress in 
developing. 

    

LS15 
It is important to be open to experience; then 
learning will come. 

.85   
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LS16 
Most of my new learning emerges unexpectedly 
from things that happen. 

    

 

Nadere analyse van de relatie tussen deze twee leerstijlen en de deltawaarden levert 

echter geen significante correlaties op.  
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6.5. Leermogelijkheden en het leren van leiderschapscompetenties 

Naast de persoonsgebonden variabelen Persoonlijkheid en Leerstijl is ook onderzocht welke 

relaties er bestaan tussen de organisatiegebonden variabele ‘Leermogelijkheden’ en het 

leren van leiderschapscompetenties. Bij Leermogelijkheden is onderscheid gemaakt tussen 

vier factoren: 

1. Op1: Overgangen 

2. Op2: Taakgerelateerde kenmerken 

3. Op3: Moeilijkheden en tegenslagen 

4. Op4: Steun baas. 

Nagegaan is hoe groot de onderlinge consistentie (homogeniteit, Cronbach’s Alpha) van de 

items is per factor. Deze Cronbach’s Alpha’s zijn weergegeven in de tabel 6.13. 

 

Tabel 6.13: Cronbach’s Alpha’s voor de verschillende leermogelijkheden zoals gemeten met de MLQ. 

Leermogelijkheden 
Cronbach's 

Alpha 
Items 

Overgangen  .89 7 

Taakgerelateerde kenmerken .97 24 

Moelilijkheden .91 8 

Steun Baas .96 4 

 

In tabel 6.14 staat weergegeven hoe de subgroepen ‘Operations’ en ‘Non-operations’ 

scoren op de verschillende leermogelijkheden. In tabel 6.16 is een verschil in gemiddelde 

score te zien bij de factor ‘Steun baas’. De groep ‘Operations’ geeft een hogere waardering 

voor de steun van de baas dan de groep ‘Non-operations’; (Mean=3,3; sd=0.58) en 

‘Operations’ (Mean=3,8; sd=0,56), (t(19)=1,43; p (dubbelzijdig) p<0,1). 

 

Tabel 6.14: Gemiddelde scores op de variabele ‘Leermogelijkheden’, zoals gemeten met de MLQ. (vet 

weergegeven:verschil tussen ‘Operations’ en ‘Non-operations’ significant tegen p<0,1) 

Leermogelijkheden MLQ   
SubGrp N Mean 

Std. 
Deviation 

Std. 
Error 
Mean 

Operat 10 1,8 0,49 0,16 
Op.1 

Overgangen 

Non-op 11 2,0 0,57 0,17 

Operat 10 3,3 0,31 0,10 
Op.2 

Taakgerelateerde 
kenmerken 

Non-op 11 3,2 0,32 0,10 

Operat 10 2,3 0,53 0,17 
Op.3 

Moeilijkheden en 
tegenslagen 

Non-op 11 2,4 0,59 0,18 

Operat 10 3,8 0,56 0,18 
Op.4 

Steun baas 

Non-op 11 3,3 0,58 0,18 
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Om na te gaan wat de relatie is tussen de variabele ‘Leermogelijkheden’ en het leren van 

leiderschapscompetenties zijn ook hier de correlaties berekend tussen de verschillende 

leermogelijkheden en de deltawaarden Zelfscore. In tabel 6.15 staan deze correlaties 

weergegeven. De correlaties die opvallen zijn de correlatie tussen de leermogelijkheid 

‘Overgangen’ (Op 1) en de deltawaarden binnen het competentiecluster 

‘Leiderondernemer’ (+.31; p=0.09) en de negatieve correlatie tussen de leermogelijkheid 

‘Moeilijkheden en tegenslagen’ (Op 3) en het competentiecluster ‘Leidercoach’ (-.32; 

p=0,08). 

Tabel 6.15: Correlaties tussen Leermogelijkheden en leren (gemiddelde ∆Com) per 

competentiecluster, gemeten met de MLQ 

Pearson Correlation, Sig. (1-tailed) 

Leermogelijkheid   

  

 ∆Com  ZELF 
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S
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aa

s 

P Persoon   0,28 -0,14 
-

0,10 
-

0,20 

      0,11 0,28 0,33 0,20 

    n 20 20 20 20 

E 
Leider-
Ondernemer   0,31 -0,20 

-
0,03 

-
0,20 

      0,09 0,19 0,44 0,19 

    n 21 21 21 21 

M Leider-manager   0,25 -0,19 
-

0,12 
-

0,17 

      0,14 0,21 0,30 0,24 

    n 21 21 21 21 

C Leider-coach   
-

0,07 -0,03 
-

0,32 0,27 

      0,39 0,45 0,08 0,12 

    n 21 21 21 21 

 

In tabel 6.16 is meer in detail naar de kenmerken binnen de verschillende 

leermogelijkheden gekeken. Opvallend is, dat in het bijzonder de groep ‘Non-operations’ 

binnen de leermogelijkheid ‘Taakgerelateerde kenmerken’ aanzienlijk meer last heeft van 

het feit dat zij moeten ‘leidinggeven zonder gebruik te kunnen maken van hiërarchische 

macht’. Nog sterker is het verschil binnen de leermogelijkheid ‘Moeilijkheden en 

tegenslagen’ als het gaat om het item ‘hanteren van een moeilijke baas’. Het enige 

significante verschil op factor-niveau (Op.1 tot en met Op.4) is de factor ‘Steun baas’ met 

een verschil van 0,5 (p<0,1) tussen de groep ‘Operations’ en ‘Non-operations’. 

Naar aanleiding van de bevindingen is ook hier een factoranalyse uitgevoerd. Deze 

factoranalyse heeft niet tot nieuwe inzichten geleid 
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Tabel 6.16: Verschillen in leermogelijkheden tussen ‘Operations’ en ‘Non-operations’ zoals gemeten 

met de MLQ. *: Verschil significant (p<0,05) 

  Leermogelijkheden Totaal Ops. 
Non -
Ops. 

1 Overgangen 1,9 1,8 2 

 Jezelf bewijzen 1,9 1,7 2 

 Ongewone verantwoordelijkheden 1,9 1,8 2 

2 Taakgerelateerde kenmerken 3,2 3,3 3,2 

 Veranderingen creëren 3,1 3,2 2,9 

 Hoog niveau verantwoordelijkheden 3,3 3,5 3,3 

 
Leidinggeven zonder hiërarchische 
macht 3,8 3,2 3,6 

3 Moeilijkheden en tegenslagen  2,3 2,3 2,4 

 Tegenzittende omstandigheden 2,4 2,7 2,4 

 Gebrek aan steun 2 2,1 2 

 Moeilijke directe baas 2,7 2,4 3,1 

4 Ondersteunende baas 3,6 3,8* 3,3* 

 

In figuur 6.2 zijn de correlaties tussen de variabelen leerstijl en leermogelijkheden met 

leren samengevat weergegeven. De doorgetrokken pijlen geven positieve correlaties weer 

en de onderbroken pijlen de negatieve correlaties. Per pijl staat de correlatie weergegeven 

(dubbele pijl: p<0,05; enkele pijl: p<0,1). 

 

 
Figuur 6.2: Het leren van leidercompetenties: correlaties leerstijl en leermogelijkheden met leren.
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6.6. Samenhang tussen Persoonlijkheid, Leerstijl en leermogelijkheden 

In figuur 6.3 zijn de meest opvallende inter-correlaties tussen leerstijl en 

leermogelijkheden weergegeven. De in deze figuur aangeduide correlaties (de 

doorgetrokken pijl duidt op een positieve correlatie, de onderbroken pijl duidt op een 
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negatieve correlatie) zijn afkomstig uit tabel 6.17, waarin een totaaloverzicht van alle 

inter-correlaties wordt gegeven.  

 
Figuur 6.3: Het leren van leidercompetenties: inter-correlaties leerstijl en leermogelijkheden
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Opvallend is dat persoonlijkheidsdomein ‘Consciëntieusheid’ correleert met de leerstijlen 

LS.1 (Planmatig leren) en LS.4 (Betekenisgericht leren). De correlatie (+.44; p<0,05) met 

Planmatig leren kan toegeschreven worden aan het feit dat consciëntieuze mensen 

planmatig werken; de correlatie met Betekenisgericht leren (+.43; p<0,05) kan 

toegeschreven worden aan het feit dat consciëntieuze mensen bedachtzaam zijn en zaken 

graag eerst overwegen en overdenken.  

Een tweede opvallende correlatie is dat Leerstijl LS.3 (Gaandeweg leren) positief correleert 

(+.047; p<0,05) met Leermogelijkheid Op.2 (Taakgerelateerde kenmerken) en negatief 

correleert (-.32; p=0,08) met Leermogelijkheid Op.1 (Overgangen). Leiders leren blijkbaar 

retrospectief en dan vooral in het dagelijkse werk van de dingen die ze daar tegenkomen. 

De negatieve correlatie met ‘Overgangen’ zou kunnen betekenen dat het steeds wisselen 

van functie het retrospectief leren op een assimilatieniveau niet bevordert en zelfs 

tegenwerkt. Het ‘beklijft niet’ zou men kunnen stellen. Dit is zichtbaar bij de ‘Gejaagde’ 

(zie hoofdstuk 5). In de discussie (hoofdstuk 7) wordt hier op teruggekomen.  

Een derde opvallende correlatie is dat Leerstijl LS.4 (Betekenisgericht leren) negatief 

correleert ( -,48; p=0,01) met Leermogelijkheid Op.3 (Moeilijkheden en tegenslagen) en 

positief (+.45; p=0,02) met Op4 (Steun Baas). Dat betekent dat een leider die een lastige 

opdracht heeft te realiseren, bijvoorbeeld een organisatie in een lastige markt, en die 

daarbij weinig (persoonlijke) steun ervaart vanuit de top van de organisatie, er niet toe 

komt om de ervaringsmatig opgedane kennis te assimileren. Dit beeld is zichtbaar bij 

bijvoorbeeld de ‘Idealist’(zie hoofdstuk 5). 
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Tabel 6.17: Intercorrelaties tussen Persoonlijkheid, Leerstijl en Leermogelijkheden. 
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NEO.N 1,00 -0,13 -0,21 -0,19 -0,35 0,11 0,18 -0,02 -0,25 0,20 -0,12 -0,04 -0,20

0,28 0,16 0,20 0,05 0,33 0,22 0,47 0,14 0,20 0,30 0,44 0,20

23 23 23 23 23 20 20 20 20 20 20 20 20

NEO.E -0,13 1,00 0,45 0,43 0,30 0,04 0,05 0,33 0,24 -0,24 0,31 -0,11 0,16

0,28 0,01 0,02 0,08 0,44 0,42 0,08 0,16 0,16 0,09 0,32 0,25

23 23 23 23 23 20 20 20 20 20 20 20 20

NEO.O -0,21 0,45 1,00 0,71 -0,08 -0,01 0,08 0,37 0,33 -0,44 0,01 -0,26 0,08

0,16 0,01 0,00 0,36 0,48 0,37 0,05 0,08 0,03 0,49 0,14 0,36
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6.7. Bevindingen: combinatie van idiografische en nomothetische analyse 

6.7.1 Het leren van leiderschapscompetenties 

Wanneer we het totaal overzien en vooral afgaan op de nomothetische gegevens met 

betrekking tot zelfbeoordelingen, komt naar voren dat, ook al zijn er op individueel niveau 

grote verschillen zichtbaar, er gemiddeld genomen bij alle competentieclusters sprake is 

van leren. Dat geldt zowel voor de subgroep ‘Operations’ als de subgroep ‘Non-operations’. 

Niet alleen zijn de competentieprofielen van beide subgroepen verschillend, ook lijkt het 

alsof ‘Non-operations’ managers toch een ander type managers zijn dan ‘Operations’ 

managers. Dit komt vooral naar voren in het competentiecluster ‘Persoon’. De ‘Non-

operations’ managers lijken meer ontvankelijk voor leren en het zich aanpassen. Dat past 

ook wel bij hun functies. Deze ‘Non-operations’ managers hebben, zoals blijkt uit het 

onderzoek (zie tabel 6.3), veel geleerd als het gaat om het zich ondernemender opstellen, 

zich klantgerichter tonen en het laten zien van meer omgevingsbewustzijn. Verder zijn ze 

ook resultaatgerichter geworden en tonen ze meer organisatie-sensitiviteit, wat duidt op 

een beter begrip van de interne politiek. Zij vinden dat vooral zelf, wat kan duiden op een 

sterker zelfvertrouwen met betrekking tot de businessomgeving waarin zij moeten 

opereren.  

6.7.2. Persoonlijkheid en het leren van leiderschapscompetenties 

Ten aanzien van de in het conceptueel deel van dit proefschrift geformuleerde 

onderzoeksvraag: “Welke invloed heeft de persoonlijkheid van de leider op het leren van 

leiderschapscompetenties?” kan de conclusie worden getrokken dat de 

persoonlijkheidsdomeinen als totaal geen significante correlaties laten zien met het leren 

van leiderschapscompetenties. De correlaties indiceren een veel genuanceerdere relatie 

tussen persoonlijkheid en leren. Zo kan geconstateerd worden dat er wel correlaties te 

vinden zijn op facetniveau, maar dat die correlaties binnen een en hetzelfde 

persoonlijkheidsdomein zowel positief als negatief kunnen zijn. Ten aanzien van de in 

hoofdstuk 3 geformuleerde hypothesen kunnen de volgende conclusies worden getrokken: 

 

Hypothese 1a: “Er bestaat een positieve relatie tussen het persoonlijkheidsdomein 

‘Extraversie’ en het leren van leiderschapscompetenties”, wordt niet bevestigd. Voor de E-

facetten ‘Dominantie’ en ‘Avonturisme’ blijken negatieve correlaties te bestaan tussen 

leren in diverse competentieclusters/rollen, alle significant (p<0.05).  

Hypothese 1b: “Er bestaat een positieve relatie tussen het persoonlijkheidsdomein 

‘Openheid’ en het leren van leiderschapscompetenties”, wordt op basis van dit onderzoek 

niet bevestigd. Wel blijkt het facet ‘Esthetiek’ positief (.46, p<0,05) te correleren met leren 

in de rol van leider-coach. 

Hypothese 1c: “Er bestaat een positieve relatie tussen het persoonlijkheidsdomein 

‘Consciëntieusheid’ en het leren van leiderschapscompetenties”, gebaseerd op de theorieën 
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rondom doelen stellen met leren wordt niet bevestigd. Ten aanzien van het C-facet 

‘Bedachtzaamheid’ is een positieve correlatie gevonden met het competentiecluster 

‘Leiderondernemer’. (+.41; p<0.05). 

Uit de analyse van de individuele cases en de analyse van het beschikbare cijfermateriaal 

komen een aantal specifieke combinaties van persoonlijkheidsfactoren c.q. facetten naar 

voren die typerend zijn voor managers die wel of niet een leerresultaat hebben bereikt. 

Deze combinaties zijn indicatief voor een onderscheid tussen lerende en niet-lerende 

leiders:  

1. De lerende leider: De dominante, sociabele en gewetensvolle intellectualist. 

2. De niet-lerende leider: De assertieve, prikkelbare, gehaaste en onrustige 

avonturier. 

Ad 1: De dominante, sociabele en gewetensvolle intellectualist. 

Uit de cases komt naar voren dat managers die grote sprongen maken in leren van 

leiderschapscompetenties, doorgaans weinig last hebben van ‘Neuroticisme’ en een hoge 

frustratietolerantie hebben. Zij zijn ontvankelijk voor emotionele signalen maar blijven 

daar nuchter onder. Opvallende factor bij het leren van leiderschapscompetenties is het 

persoonlijkheidsfacet ‘Dominantie’. ‘Dominantie’ draagt niet bij tot leren en is zelfs contra-

indicatief (negatieve correlaties met de rollen leiderondernemer, leidermanager en 

leidercoach, respectievelijk van -.55, -.42, en -.45 tegen p<0,05). De assertieve manager 

heeft de neiging om kritiek van zich af te praten of wel te zeggen dat hij leert maar dat in 

feite niet doet. In de cases zien we dat managers die erin slagen deze assertiviteit goed in 

te kaderen of te compenseren, daar geen nadelen van ondervinden.  

Manager B (de ‘Daadkrachtige’) combineert zijn dominante en assertieve houding 

(negatieve indicator) met gewetensvol en sociabel gedrag (positieve indicatoren) 

respectievelijk met de coachrol (+.46; p<0.05) en met de managersrol (+.43; p<0,05). 

Zijn aandacht voor de ethische en medemenselijke kant van het leidinggeven is een 

belangrijk aspect. Hij omschrijft het zelf als een waakhond: “Hij bijt niet zoals hij blaft”. 

Manager C (de Sociaalkrachtige) combineert zijn dominante en assertieve houding 

(negatieve indicator) met de persoonlijkheidsfacetten Sociabiliteit (+.43; p<0,05), 

Esthetiek (+.43; p<0,05), en Bedachtzaamheid (+.43; p<0,05). In de T-1 meting is te 

zien dat Manager C zich op alle leiderschapsrollen heeft verbeterd. Het is als “rijden in een 

Porsche met de handrem erop”.  

Ook Manager D (de ‘Visionair’) combineert zijn dominante en assertieve houding 

(negatieve indicator) met de positieve indicatoren ‘Sociabiliteit’, ‘Energie’, ‘Esthetiek’ en 

‘Bedachtzaamheid’. Daarnaast scoort hij hoog op alle facetten binnen het 

persoonlijkheidsdomein ‘Openheid’: hij is niet de man van de conflicten en stelt zich open 

op. Hij en toont zich inschikkelijk, drijft zaken niet op het spits en staat open voor 

feedback. Hij is als de wijze uil: je hoort hem wel maar je ziet hem niet.  

Ad 2: De assertieve, prikkelbare, gehaaste en onrustige avonturier.  
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Tegenover de lerende leider staat de niet-lerende leider, een totaal ander type persoon. 

Deze leiders slagen er niet of nauwelijks in hun competentiescores te verbeteren. Zij 

scoren allen hoog op het persoonlijkheidsfacet ‘Dominantie’ (met al de daarbij horende 

negatieve indicaties; zie de vorige alinea). Voorts scoren zij allen relatief laag op het facet 

‘bedachtzaamheid’. Uit de regressieanalyse blijkt dat de lage score op het facet 

‘Bedachtzaamheid’ zo’n 50 tot 60% (p<0,05) van de lage deltawaarde verklaart. 

Laagscoorders beslissen eerder haastig en spontaan dan sterk afgewogen en doordacht. 

Ondernemers worden vaak gezien als dynamische types, maar het blijkt dat het niet leren 

van competenties in de rol van leiderondernemer voor 55% (p<0,05) samenhangt met 

gehaastheid. Manager G (de ‘Gejaagde’) is hier een voorbeeld van.  

Wanneer de profielen van Manager E t/m H worden geprojecteerd tegen de kwantitatieve 

resultaten van het onderzoek, tonen hun persoonlijkheidsprofielen vooral één negatieve 

indicator: het persoonlijkheidsfacet ‘Dominantie’. Manager E (de ‘Piekeraar’) is 

ogenschijnlijk naar buiten toe nogal vlot optredend en het hoogste woord hebbend, maar 

blijft daarbij toch op zijn hoede. Hij gedraagt zich van de ene kant stoer, maar is van de 

andere kant autoriteitsgevoelig en zoekend naar erkenning (door baas) voor wat hij doet 

en voor de problemen die hij op zijn afdeling heeft. Manager H (de ‘Zelfverzekerde’) toont 

één enkele negatieve indicator: zijn zeer hoge ‘Dominantie’-score. Op de overige facetten 

scoort Manager H gemiddeld. 

Opvallend is dat de ‘niet-leerders’ in hun persoonlijk verhaal vertellen dat zij op een of 

andere manier dwarsgezeten zijn in het behalen van hun doelstellingen. Dat maakt hen 

onrustig en geprikkeld, ook al scoren ze niet hoog op het persoonlijkheidsfacet ‘Ergernis’. 

Dit facet immers correleert negatief met leren op het gebied van persoonlijke effectiviteit 

(-.40; p<0.05). Wanneer een manager ook hoog scoort op het persoonlijkheidsfacet 

‘Ergernis’, wordt de negatieve uitwerking op leren versterkt. Dit is goed terug te zien in het 

profiel van Manager F (de ‘Idealist’): zijn persoonlijkheidsprofiel toont de combinatie van 

de facetten ‘Ergernis’, ‘Dominantie’ en ‘Fantasie’. 

6.7.3. Leerstijl en het leren van leiderschapscompetenties 

Met betrekking tot de onderzoeksvraag: “Welke invloed heeft de leerstijl van de leider op 

het leren van leiderschapscompetenties?” is hypothese 2 geformuleerd: “Leiders op 

topniveau in de organisatie leren vooral retrospectief”. Ten aanzien van deze hypothese 

kan geconcludeerd worden dat bij alle managers vooral retrospectief leren: via reflectie 

(‘Gaandeweg leren’, gemiddeld 4,0) en assimilatie (‘Betekenisgericht leren’, gemiddeld 

3,7) de voorkeur heeft. Daarbij dient te worden aangetekend dat de leerstijl en 

leermogelijkhedenvragenlijsten achteraf zijn gemeten. En dan rijst de vraag of je een 

retrospectieve stijl van leren nodig hebt om deze lijsten goed te kunnen invullen. In de 

discussie (hoofdstuk 7) wordt hier op ingegaan. Bij dit retrospectief leren vallen de 

volgende uitspraken op:  

• “It is important to be open to experience; then learning will come” (gemiddelde 

score 4.3). 
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• “I ask myself questions about things I experience and are going on around me in 

the organization” (gemiddelde score 4,2) 

• “I try to find out how various aspects of  the problems I come across link together” 

(gemiddelde score 4,1). 

De retrospectieve leerstijl kwam ook naar voren tijdens de gesprekken met de managers. 

Op de vraag tijdens het interview op moment T-1 “Wat herinnerde u zich als belangrijkste 

leermoment tijdens de eerste leiderschapsbijeenkomst?” gaven veel managers aan dat de 

confrontatie met de video-feedback het meest indringend was: “Dit was de eerste maal dat 

iemand mij feedback heeft gegeven over hoe ik overkom. Mijn vrouw en mijn zwager 

zeiden dat ook al wel maar ja, dat is familie. U als extern consultant, dat maakt indruk”. 

Een andere reactie was: “Bij het terugzien van de video realiseerde ik me dat ik thuis ook 

niet zo sensitief ben; daar moet ik dus wat aan doen”.  

Instructiegericht leren scoort het laagst: “I like to be told precisely what to do in my work 

as a manager” scoorde gemiddeld 1,9. En de meeste managers gaven ook aan dat zij het 

volgen van een cursus geen optie vonden: “De meeste cursussen in onze standaard 

portfolio passen niet bij wat ik zoek”. Leren willen ze wel, maar dan vooral aan de hand 

van concrete werkervaringen, op een individuele ‘een-op-een’ basis. 

Planmatig leren scoort eveneens niet hoog. Dat is in lijn met de observatie dat men niet zo 

gediend is van gedetailleerde Individuele Ontwikkel Plannen (IOP’s). Dat blijkt uit de 

interviews tijdens moment T-1. De cases indiceren een negatief bewijs voor het opstellen 

van IOP’s als het gaat om het leren van leiderschapscompetenties. Zo had nagenoeg 

niemand een uitgewerkt plan beschikbaar, laat staan dat hij dit had besproken met zijn 

leidinggevende. Geen van de managers heeft in de periode 2004-2007 een specifieke IOP 

gerelateerde opleiding gedaan. 

6.7.4. Leermogelijkheden en het leren van leiderschapscompetenties 

Met betrekking tot de onderzoeksvraag: “Welke invloed hebben leermogelijkheden in de 

organisatie op het leren van leidercompetenties?” is onder andere hypothese 3a 

geformuleerd: “Leiders in topposities van de organisatie leren vooral door 

‘Taakgerelateerde kenmerken’. Ten aanzien van deze hypothese kan geconcludeerd 

worden dat leiders in topposities van de organisatie vooral leren door ‘Taakgerelateerde 

kenmerken’ en minder door ‘Overgangen’ of ‘Moeilijkheden en tegenslagen’. Vooral het 

hebben van een hoge verantwoordelijkheid in combinatie met het creëren van 

veranderingen werd beoordeeld als een belangrijk leermoment. Zowel de groep 

‘Operations’ als de groep ‘Non-operations’ scoren daarbij hoog (score 4,6) op de uitspraak: 

“This job includes launching new organisational ventures (e.g., new product lines, 

acquisitions, new functions or groups, new plans, or concepts)”. Opvallend is ook dat de 

groep ‘Operations’ vaker de druk van de markt voelt dan de groep ‘Non-operations’. In hun 

rol als ‘Operations’ manager staan zij het kortst bij de markt en ervaren een extreem 

gevarieerde klantbasis en markt als sterke leermogelijkheden en scoren op betreffende 

item in de MLQ ook hoog. Het gaat daarbij om de volgende uitspraken in de rubriek 

‘Taakgerelateerde kenmerken’: “The customer-base you work with is extremely varied”; 
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score ’Operations’ 4,1 tegenover ‘Non-operations’ 3,4. En: “You must deal with diverse 

clients, customers, or markets”; score 4,2 tegenover ‘Non-operations’ score 3,7. Tabel 6.3 

geeft aan dat met name de groep ‘Non-operations’ is gegroeid op de 

leiderschapscompetentie ‘Organisatiesensitiviteit’. Deze competentie heeft vooral 

betrekking op het al dan niet beheersen van een politiek gedrag. Deze ‘Non-operations’ 

managers hebben dit politiek bewustzijn ook nodig omdat, zoals zij zelf aangeven, zij 

vaker dan hun ‘Operations’ collega’s signaleren dat zij invloed moeten uitoefenen op 

collega’s/peers zonder dat zij de hiërarchische macht hebben: “To achieve your most 

important goals, you must influence peers at similar levels in other units, functions, 

divisions, etc.”  

Beide groepen ervaren nauwelijks hinder van moeilijkheden en tegenslagen, met 

uitzondering van de managementstijl van hun baas: daar scoren ‘Non-operations’ 

managers aanzienlijk hoger dan ‘Operations’ managers. Op de uitspraak “Your boss's 

management style is different from your own” scoren ‘Non-operations’ managers 

gemiddeld een 3,9 tegenover een score van 2,8 bij de ‘Operations’ managers.  

6.7.5. De steun van de baas als bijzondere leermogelijkheid voor het leren van 

leiderschapscompetenties 

Met betrekking tot de onderzoeksvraag: “Welke invloed hebben leermogelijkheden in de 

organisatie op het leren van leidercompetenties?” is ook de rol van de baas in beeld. 

Hypothese 3b luidt: “ De ‘Steun van de baas’ heeft een positieve invloed op het leren van 

leidercompetenties”. 

Deze hypothese wordt vanuit het nomothetisch onderzoek niet bevestigd. De ‘Steun van 

baas’ als leermogelijkheid scoort weliswaar het hoogst als het gaat om de gemiddelde 

scores (3,6 op de 5-puntschaal), maar er zijn geen significante correlaties gevonden 

tussen de leermogelijkheid ‘Steun van de baas’ (op.4) en de deltawaarde Zelfscore. ‘Steun 

van de baas’ scoort hoger dan de leermogelijkheid ‘Taakgerelateerde kenmerken’ (3,6 

tegenover 3,2). In hun persoonlijk verhaal tijdens het interview op moment T-1 echter 

spreken de ondervraagde managers vrij consequent in een omgekeerde volgorde: eerst 

over de lastige werksituaties die ze hebben moeten oplossen en dan over het feit dat zij de 

steun van hun bazen wel op prijs stellen en zien als belangrijke leermogelijkheid. De 

uitspraak “Your boss gives you useful advice and support” scoort bij de groep ‘Operations’ 

gemiddeld 4,1 en bij de groep ‘Non-operations’ gemiddeld 3,8. Tegelijkertijd geven zij in 

de interviews aan dat zij die steun eigenlijk gemist hebben. Manager F verwoordt dit als 

“support is always about the business”. Alle ondervraagde managers zijn niet erg 

enthousiast over de aanwezigheid van iemand die hen helpt of coacht: “I have a coach/ 

mentor who supports me” scoort gemiddeld 2,7. Ze vergoelijken dit echter en zeggen dat 

zij vinden dat het niet zozeer is dat de steun niet te vinden is (de uitspraak “It's difficult to 

find a supportive person to talk to in this job” scoort gemiddeld bij beide groepen laag: 2,3 

voor ‘Operations’ en 1,8 voor ‘Non-operations’), maar dat zij deze steun blijkbaar niet zo 

opzoeken. Op de vraag tijdens het T-1 interview naar wie in hun ogen verantwoordelijk is 

voor de eigen ontwikkeling, antwoordden zij dat zij voor meer dan 50% zélf 
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verantwoordelijk zijn voor hun eigen ontwikkeling. Bovendien vindt een enkele manager 

dat hij veel steun krijgt als hij juist veel ruimte krijgt om zijn gang te gaan ( “In my 

business I have the final word” ). Opvallende uitzondering is Manager H (de 

‘Zelfverzekerde’), die aangeeft dat hij vindt dat hij zelf maar voor 25% verantwoordelijk is 

voor zijn eigen ontwikkeling. Ook al wordt hypothese 3b niet bevestigd, de factor ‘Steun 

van de baas’ speelt een complexe rol in het leren van leiderschapscompetenties.  

6.7.6. Samenhang Leerstijl en Leermogelijkheden 

In hypothese 4 is de mogelijke samenhang tussen Leerstijl en Leermogelijkheden alsvolgt 

verwoord: “Retrospectief leren hangt positief samen met de aanwezigheid in de 

werksituatie van leermogelijkheden met taakgerelateerde kenmerken”. Uit tabel 6.17 blijkt 

dat de leerstijl ‘Gaandeweg leren’ positief correleert (+.047; p<0,05) met de 

leermogelijkheid ‘Taakgerelateerde kenmerken’ en negatief correleert (-.32; p=0,08) met 

leermogelijkheid ‘Overgangen’. Bovendien blijkt dat de leerstijl ‘Betekenisgericht leren’ 

negatief correleert ( -,48; p=0,01) met de leermogelijkheid ‘Moeilijkheden en tegenslagen’ 

en positief (+.45; p=0,02) met de leermogelijkheid ‘Steun Baas’. Deze bevindingen 

onderbouwen wat in de Idiografische analyse naar voren kwam, namelijk dat leerstijl en 

leermogelijkheden elkaar lijken te versterken. Zie voor verdere uitwerking hiervan 

hoofdstuk 7.  
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Hoofdstuk 7: Discussie en aanbevelingen 

7.1. Inleiding 

Doel van het onderzoek, zoals beschreven in hoofdstuk 1 van dit proefschrift, is het 

leveren van een kennisbijdrage met betrekking tot leiderschapsontwikkeling en het leveren 

van een praktische bijdrage met betrekking tot het ontwerpen van succesvolle 

leiderschapsontwikkelingsprogramma’s. Daarbij gaat het niet zozeer om de vraag wat we 

deze leiders zouden moeten aanbieden in leiderschapscursussen, maar om de vraag: “Hoe 

kunnen leiders geholpen worden te leren als het gaat om hun leiderschapscompetenties?”  

In het conceptueel deel van dit onderzoek (hoofdstukken 2 en 3) is uitgegaan van de 

veronderstelling dat het leren van leiderschapscompetenties beïnvloed wordt door 

persoonsgebonden factoren zoals persoonlijkheid en leerstijl en contextgebonden factoren 

zoals leermogelijkheden. Zie hiervoor het conceptueel model in hoofdstukken 2 en 3 en de 

figuren 1.1 en 3.8.  

Dit heeft geleid tot de volgende centrale onderzoeksvraag: Welke invloed hebben 

persoonsgebonden en organisatiegebonden factoren op het leren van 

leiderschapscompetenties? Deze vraag is verder uitgewerkt in drie deelvragen:  

1. Welke invloed heeft de persoonlijkheid van de leider op het leren van 

leiderschapscompetenties?  

2. Welke invloed heeft de leerstijl van de leider op het leren van 

leiderschapscompetenties?  

3. Welke invloed hebben leermogelijkheden in de context op het leren van 

leiderschapscompetenties?  

7.2. Overzicht van de bevindingen 

Samenvattend kan geconcludeerd worden dat er, wanneer er gekeken wordt naar de 

gemiddelde deltawaarden Zelfscore (het verschil in de 360 graden feedback-scores die de 

leider aan zichzelf heeft toegekend op moment T-0 versus moment T-1), in alle 

competentieclusters behorende bij de leiderschapsrollen Persoon, Ondernemer, Manager 

en Coach sprake is van leren. Dit betreft zowel leiders uit de groep ‘Operations’ als uit de 

groep ‘Non-operations’. Leren is gemeten als een verandering in leiderschapscompetenties 

over tijd (de periode 2004-2007), uitgedrukt in 360 graden feedbackscores. Bij de groep 

‘Non-operations’ is het leerresultaat veel duidelijker zichtbaar dan bij de groep 

‘Operations’. De groep ‘Non-operations’ is over het geheel genomen ondernemender 

geworden, meer klantgericht, meer resultaatgericht, meer politiek bewust en meer gericht 

op de omgeving. Bij de groep ‘Operations’ is een soortgelijk patroon zichtbaar,  maar dit 

patroon is minder expliciet en, op groepsniveau, ook niet significant. 

 

Voorts kan geconcludeerd worden dat wat persoonlijkheid betreft het niet zozeer de 

persoonlijkheidsdomeinen ‘Extraversie’, ‘Openheid’ en ‘Consciëntieusheid’ zijn die 

correleren met positieve leerresultaten, maar dat het de afzonderlijke 

persoonlijkheidsfacetten zijn die het verschil in wel of niet leren maken. Bij de leiders met 
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een duidelijk positief leerresultaat (de zogenaamde ‘lerenden’) is te zien dat de 

persoonlijkheidsdomeinen ‘Extraversie’, ‘Openheid’ en ‘Consciëntieusheid’ via één of 

meerdere hoge facetscores altijd aanwezig zijn. Bij de leiders die geen of zelfs een negatief 

leerresultaat laten zien (de zogenaamde ‘niet-lerenden’) is dit doorgaans niet het geval. 

 

Wat betreft leerstijl komt achteraf praktijkgericht leren als hoogst scorende leerstijl naar 

voren. Leren geschiedt bij de onderzochte leiders in de hoogste echelons van de 

organisatie via een zoektocht naar de diepere betekenis van ervaringen (Betekenisgericht 

leren) en via een bezinnende, evaluerende leerstijl (Gaandeweg leren). Dat heeft 

consequenties voor de wijze waarop leerprogramma’s zouden moeten worden ingericht. 

 

Wat leermogelijkheden betreft indiceren de gegevens een voorkeur voor ‘on-the-job’ leren 

als leeraanpak. Als hoogst scorende leermogelijkheid wordt, na de leermogelijkheid ‘Steun 

van de baas’, de leermogelijkheid ‘Taakgerelateerde kenmerken’ genoemd. De 

leermogelijkheid ‘Steun van de baas’ blijkt een complexe rol te spelen: enerzijds wordt de 

steun van de baas door de onderzochte leiders zeer hoog gewaardeerd, anderzijds is er 

geen significante correlatie aangetoond tussen deze factor en het leren van 

leiderschapscompetenties en lijkt daadwerkelijke steun in de dagelijkse praktijk van de 

leider veelal te ontbreken. 

In de volgende paragrafen worden bovenstaande bevindingen nader uitgewerkt. 

7.2.1. Persoonlijkheid en het leren van leiderschapscompetenties 

De eerste onderzoeksvraag was welke invloed persoonlijkheid heeft op het leren van 

leiderschapscompetenties. In de hoofdstukken 5 en 6 is beschreven hoe uit de analyse van 

de individuele cases (idiografische analyse) en de analyse van het beschikbare 

cijfermateriaal (nomothetische analyse) een aantal specifieke combinaties van 

persoonlijkheidsfactoren c.q. facetten naar voren komen die typerend zijn voor leiders die 

wel of niet een leerresultaat hebben bereikt. Deze combinaties zijn indicatief voor een 

onderscheid tussen ‘lerenden’ en ‘niet-lerenden’. De combinaties leiden tot twee hoofd-

typeringen:  

3. De lerende leider: De dominante, sociabele en gewetensvolle intellectualist. 

Daaronder vallen de individuele cases van de ‘Daadkrachtige’, de ‘Sociaalkrachtige’ 

en de ‘Visionaire’ leider.  

4. De niet-lerende leider: De assertieve, prikkelbare, gehaaste en onrustige 

avonturier. Daaronder vallen de individuele cases van de ‘Piekeraar’, de ‘Idealist’, 

de ‘Gejaagde’ en de ‘Zelfverzekerde’.  

Bij de top 3 ‘lerenden’ zoals beschreven in hoofdstuk 5, valt op dat bij alle drie de leiders 

de persoonlijkheidsfacetten binnen de domeinen ‘Extraversie’, ‘Openheid’ en 

‘Consciëntieusheid’ een belangrijkere rol spelen dan de domeinen zelf. Zowel bij de 

‘Daadkrachtige’ leider, de ‘Sociaalkrachtige’ leider en de ‘Visionaire’ leider zijn deze 

facetten terug te vinden. Het betreft dan de E- facetten ‘Sociabiliteit’ en ‘Dominantie’, het 

O-facet ‘Esthetiek’ en de C-facetten ‘Gewetensvolheid’ en ‘Bedachtzaamheid’. Deze leiders 
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zijn dus allemaal assertief, wat op zich genomen een negatieve indicatie voor leren blijkt te 

zijn, maar ze weten dit te combineren, compenseren of te neutraliseren met een 

‘tegenkracht’. Vergelijk dit met de metafoor van de ‘Porsche met de handrem erop’: de 

kracht van de Porsche wordt getemperd, geneutraliseerd door voortdurend de handrem 

aan te trekken. Vertaald naar de lerende leiders betekent dit dat deze leiders niet minder 

assertief zouden moeten worden, maar een tegenkracht zouden moeten kunnen inzetten 

om de negatieve werking van een bepaald facet te compenseren. Dit wordt bevestigd door 

wat te zien is bij de ‘niet-lerenden’. Bij de ‘niet-lerenden’ is te constateren dat bijvoorbeeld 

bij de ‘Piekeraar’ diens assertieve houding niet wordt gecompenseerd door één of 

meerdere facetten uit de persoonlijkheidsdomeinen ‘Altruïsme’ en/of ‘Consciëntieusheid’. 

Dat geldt ook voor de ‘Idealist’ en de ‘Zelfverzekerde’. Dat zou kunnen betekenen dat het 

bij leren van Leiderschapscompetenties niet zozeer gaat om een specifieke score op N, E, 

O, A en C maar op een balans tussen de persoonlijkheidsfacetten binnen en tussen de 

domeinen. Deze specifieke balans van de persoonlijkheidsfacetten binnen de vijf 

persoonlijkheidsdomeinen N, E, O, A, en C maakt dat leiders leren of niet leren. 

7.2.2. Leerstijl en het leren van leiderschapscompetenties  

De tweede onderzoeksvraag was welke invloed leerstijl heeft op het leren van 

leiderschapscompetenties. Uit het onderzoek blijkt dat bij alle onderzochte leiders de 

retrospectieve leerstijl het hoogste scoort. Daarbij gaat het om ‘Betekenisgericht leren’ en 

‘Gaandeweg leren’. Illustratief voor deze stijl van leren is onder andere de wijze waarop de 

onderzochte leiders reageerden op de feedback die zij tijdens moment T-0 ontvingen van 

de externe adviseur. De leiders vonden de confrontatie met video, waarop het eigen 

gedrag in een gesimuleerde leiderschapssituatie te zien is, het meest waardevol. Een 

andere illustratie van deze retrospectieve wijze van leren is terug te vinden in de 

uitkomsten van de interviews afgenomen op het moment T-1. Opvallend was dat de 

‘lerenden’ bijna allemaal te kennen gaven dat zij in de feedback van de adviseur op 

moment T-0 dingen herkend hadden die verband hielden met soortgelijke situaties die zich 

in hun privéleven hebben voorgedaan: de relatie met hun partner, een verwijzing naar 

oude ambities of naar de ouderlijke thuissituatie vroeger, of een zich afzetten tegen of 

juist optrekken aan een rolmodel. Met betrekking tot de ‘trigger’ voor ontwikkeling werden 

dingen gezegd als: “Het ontbreken van empathie wordt mij thuis ook verweten”, of 

“Eigenlijk wist ik het wel maar waarom ik het nu wel ontwikkel, is omdat het nu door een 

onafhankelijk iemand wordt gezegd”. 

7.2.3. Leermogelijkheden en het leren van leiderschapscompetenties 

De derde onderzoeksvraag was welke invloed leermogelijkheden hebben op het leren van 

leiderschapscompetenties. Uit de idiografische en nomothetische analyses blijkt dat de 

leermogelijkheid ‘Steun van de baas’ als hoogste scoort, op de voet gevolgd door de 

leermogelijkheid ‘Taakgerelateerde kenmerken’. De leermogelijkheden ‘Overgangen’ en 

‘Moeilijkheden en tegenslagen’ scoren aanzienlijk lager. Vooral het hebben van een hoge 

verantwoordelijkheid in combinatie met het creëren van veranderingen werd beoordeeld 

als een belangrijk leermoment. In de interviews spreken de onderzochte leiders allereerst 
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over de lastige werksituaties die ze hebben moeten oplossen, en daarna pas over het feit 

dat het al dan niet aanwezig zijn van de steun van hun bazen daarbij een rol speelde.  

Belangrijke uitkomst van het onderzoek is dat men aan de leermogelijkheid ‘Steun door 

baas’ veel waarde toekent. Nagenoeg alle ondervraagde leiders gaven aan dat zij vinden 

dat hun baas hen helpt om erkenning te krijgen voor hun werk, dat hun baas hen 

aanmoedigt om zich te ontwikkelen en dat hun baas nuttige adviezen geeft. De groep 

‘Operations’ scoorde hierbij significant hoger dan de groep ‘Non-operations’. Blijkbaar is 

steun van de baas voor de groep ‘Operations’ een duidelijkere leerfactor dan voor de groep 

‘Non-operations’. Reden hiervoor kan zijn dat erkenning en steun door de baas bij de 

groep ‘Operations’ een belangrijkere rol speelt bij het opklimmen in de lijnhierachie dan bij 

de groep ‘Non-operations’. Promotie speelt zich af in een zogenaamde ‘toernooicontext’ 

van toenemende mededingers en afnemende resources (zie Jansen & Vinkenburg, 2006). 

Uit de interviews blijkt echter dat die steun feitelijk minimaal is geweest: vaak beperkt het 

zich tot een paar telefoongesprekken en een aantal vaste bijeenkomsten per jaar, waarbij 

vooral de zakelijke en inhoudelijke kant van het werk op de agenda staat. Ook geven ze 

nagenoeg allemaal aan dat ze een mentor of coach gemist hebben, een rol die eigenlijk 

voor een groot deel ook door de naast-hogere leider zou moeten kunnen worden ingevuld. 

De ondervraagde leiders relativeren dit echter direct weer door te zeggen dat zij vinden 

dat zij eigenlijk zélf verantwoordelijk zijn voor hun eigen ontwikkeling.  

7.3. Theoretische implicaties 

In het kader van dit proefschrift wordt leren gepercipieerd als een actief en sociaal-

interactief proces, waarbij naast de persoonsgebonden variabelen ook de 

contextvariabelen een belangrijke rol spelen (Kolb, 1984; McCauley et al, 1994; Van der 

Sluis, 2000; Bandura, 1977). Hoe deze variabelen invloed hebben op leren van leiders in 

topposities van organisaties, is in dit proefschrift nader onderzocht. De resultaten van dit 

onderzoek geven aanleiding tot de volgende theoretische beschouwingen.  

7.3.1. Non-selectief leren en algemene leergerichtheid 

Leren wordt binnen het kader van dit proefschrift gedefinieerd als het vergroten van de 

effectiviteit van de leider in het hanteren van de uiteenlopende leidersrollen, meetbaar in 

een uitbreiding van en/of betere beheersing van het gedragsrepertoire (naar McCauley & 

Van Velsor, 2004). Een eerste conclusie is dat dit leren non-selectief plaatsvindt. Over de 

hele onderzoeksgroep zijn, gemiddeld genomen, bij alle competentieclusters positieve 

deltawaarden gemeten, wanneer men de zelfscores bekijkt. Tegelijkertijd moet worden 

gezegd dat voor slechts vier competenties (Aanpassingsvermogen, Ondernemerschap, 

Omgevingsbewustzijn en Resultaatgerichtheid) significante deltawaarden zijn gevonden en 

dan alleen nog maar als men naar de zelfscores kijkt (zie tabel 6.3). De keuze voor de 

deltawaarde van 0,5 is ingegeven vanuit het feit dat het een kleine onderzoeksgroep 

betreft. Het realiseren van verbetering in leiderschapscompetenties (leren) is niet selectief 

in de zin dat leren zich bij de lerende leiders alleen zou beperken tot die competenties 

waar deze leiders nog niet zo hoog in scoren. Leren vindt ook plaats bij die competenties 

waar men al wél goed in was, althans volgens de zelfbeoordeling. Blijkbaar roept feedback 
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over sterke en minder sterke competenties een algemene leergerichtheid op die niet alleen 

leidt tot het verbeteren van de als zwak beoordeelde punten, maar ook van de reeds als 

sterk beoordeelde punten. De confrontatie met de relatief zwakke punten leidt dus niet 

exclusief tot het verbeteren daarvan. Leren heeft kennelijk meer te maken met een 

basishouding van aanpassen van gedrag en nieuwe dingen willen leren dan met een 

selectieve focus op het verbeteren van relatieve zwakheden. Dit wijst op drie factoren: 

1. Feedback ontvankelijkheid en ‘self-efficacy’: onderzoek van Kudisch & Ladd (1997) 

geeft aan dat positieve feedback eerder omarmd wordt dan negatieve feedback, 

vooral wanneer deze positieve feedback overeenstemt met het zelfbeeld en de 

zelfbeoordeling van de deelnemer. De keerzijde kan echter zijn dat leiders met een 

hoge self-efficacy de negatieve feedback ervaren als een ‘klap in het gezicht’ en 

daarmee niet meer ontvankelijk zijn voor de negatieve feedback en niet 

gemotiveerd zijn daar wat aan te doen (Bernthal et al, 1997). In dit onderzoek is 

het opvallend te zien dat leiders die gedurende de T-0 meting weinig geneigd 

waren tot persoonlijke reflectie, uiteindelijk allemaal zijn afgevallen als het gaat 

om de T-1 meting: zij hebben óf op eigen initiatief óf min of meer ‘geholpen’ de 

organisatie voortijdig verlaten. 

2. Feedback relevantie: feedback kan tot hogere leermotivatie leiden wanneer deze 

door de leider als relevant wordt beschouwd (Clark,Dobbins & Ladd, 1993). Dat 

verklaart het feit dat wanneer de feedback door de leider werd herkend als iets dat 

ook in diens privé-leven een rol speelt, hij gestimuleerd werd om daadwerkelijk te 

veranderen. De koppeling met de privé-situatie werkt blijkbaar als een indicator 

voor ervaren relevantie. 

3. Beloningverwachting: een bron voor intrinsieke leermotivatie kan gelegen zijn in 

het feit dat men een bepaalde opbrengst verwacht als men zich inspant om zichzelf 

te ontwikkelen (Noe & Wilk, 1993). Deze beloning kan de vorm hebben van 

aandacht, van het kunnen realiseren van een ambitie, het behalen van goede 

resultaten maar ook extra aandacht van de baas. 

7.3.2. Leren als balans tussen persoonlijkheid en werk-leeromgeving 

In de literatuur zijn verschillende hoofdgroepen te onderscheiden die van invloed zijn op 

leren (Egberts, 1991; Lindsey et al, 1987; De Kleer et al, 2002). Naast persoonsgebonden 

variabelen zoals leerstijl en persoonlijkheid (Baldwin & Ford, 1988; Kolb, 1984; Megginson, 

1996; Tracey et al 2001) spelen ook variabelen in de werk-leeromgeving, zoals 

organisatiestructuur en –cultuur (Onstenk, 1997), leeraanbod op de werkplek (McCauley et 

al, 1994) en handelingsspeelruimte (Karasek et al, 1990) een belangrijke rol. Leren is in 

dit proefschrift gedefinieerd als een interactief proces tussen het opdoen van 

leerervaringen vanuit de context (leermogelijkheden) en persoonsgebonden variabelen 

zoals leerstijl en persoonlijkheid. Deze relatie is wederkerig omdat een bepaalde 

leerervaring impact kan hebben op leerstijl en -attitude en vice versa (Van Velsor & 

McCauley, 2004). Onderzoek naar de invloed van persoonsgebonden en situationele 

factoren op leren geven een wisselend beeld. Volgens Van der Sluis (2000) zou dit kunnen 
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liggen aan ambigue beschrijving van de uitkomstvariabelen. In dit onderzoek is de 

uitkomstvariabele nauw omschreven als een toename in 360 graden feedbackscores op 

relevante leiderschapscompetenties, gemeten over een tijdvak van minimaal 3 jaar. 

Daarbij is het leren vanuit vier perspectieven bekeken: 

1. Leren vanuit het perspectief van persoonlijkheid: De leider zelf dient een zodanige 

persoonlijkheid te hebben die hem ook ontvankelijk maakt voor de leerervaringen. 

2. Leren vanuit het perspectief van leerstijl: De leider zelf dient een zodanige leerstijl 

te hebben die hem ook ontvankelijk maakt voor de leerervaringen. 

3. Leren vanuit het perspectief van de omgeving: De leider zelf dient in een zodanige 

omgeving te verkeren die het hem ook mogelijk maakt leerervaringen op te doen. 

4. Leren vanuit het perspectief van de interactie: Het is de wisselwerking tussen 

persoonlijkheid, leerstijl en leermogelijkheden dat maakt of de leider wel of niet 

leert. 

Deze vier perspectieven worden in de volgende alinea’s nader uitgewerkt.  

Ad .1. Leren vanuit persoonlijkheidsperspectief 

Op basis van de theorieën rondom leren zou leren vanuit persoonlijkheidsperspectief terug 

te brengen zijn tot een aantal specifieke persoonlijkheidsdomeinen, zoals gemeten aan de 

hand van de persoonlijkheidstaxonomie van de Five Factor theorie (McCrae & John, 1992; 

Barrick et al, 1991; Mathieu & Martineau, 1997; Noe & Schmitt, 1986). Daarin wordt 

gesteld dat leren te maken zou kunnen hebben met de NEO domeinen ‘Consciëntieusheid’, 

i.c. een duidelijke focus op leren (zie Taylor et al, 2005), ‘Openheid’, i.c. de bereidheid met 

de feedback iets te doen (zie Ackerman & Heggestad, 1997 met de invloed van ‘Typical 

Intellectual Engagement’ - TIE op leren) en ‘Extraversie’, omdat bij leren een beroep wordt 

gedaan op het ontvankelijk zijn voor signalen vanuit de omgeving door middel van sociale 

interactie en het vragen om feedback (Bandura, 1977; Taylor et al, 2005). Uit het 

onderzoek zoals beschreven in dit proefschrift blijkt dat NEO domeinen C, O en E als 

domein maar matig correleren met leren. Het blijkt zelfs dat het domein ‘Openheid’ 

negatief correleert met leren ( -.35; p=0.05). Blijkbaar zijn deze domeinen niet indicatief 

genoeg of te algemeen als het gaat om leren. Op zich is dat niet verwonderlijk, omdat de 

facetten die in de specifieke domeinen zitten elkaar kunnen tegenwerken of versterken. Dit 

sluit aan op het bi-directionele karakter van de E-domeinen, zoals beschreven door Barrick 

& Mount (1991) in de relatie tussen persoonlijkheid en performance. 

In theorie kan leider X bijvoorbeeld hoog scoren op het C-facet ‘Bedachtzaamheid’, 

hetgeen duidt op een zorgvuldig nadenken en afwegen alvorens te handelen, maar laag op 

het C-facet ‘Ambitie’, hetgeen duidt op een minder sterke behoefte aan presteren en 

succes, terwijl leider Y net andersom scoort: laag op ‘Bedachtzaamheid’ en hoog op 

‘Ambitie’. Beiden hebben dezelfde gemiddelde domeinscore op C, maar in feite gaat het 

om een ander type persoon. In het onderzoek is dan ook nader gekeken naar de scores op 

de facetten binnen de persoonlijkheidsdomeinen. Uit de Idiografische analyse blijkt (zie 

paragraaf 7.1.1) dat de combinatie van persoonlijkheidsfacetten dwars door de 

persoonlijkheidsdomeinen heen, typische lerenden of niet-lerenden kan indiceren. Zo blijkt 



 148 

dat of men leert te maken heeft met een hoge score op de facetten ‘Ambitie’, ‘Plichtsbesef’ 

en ‘Bedachtzaamheid’ binnen het domein ‘Consciëntieusheid’. De C-facetten ‘Ambitie’ en 

‘Plichtsbesef’ duiden op een duidelijke focus op leren en resultaten willen boeken. Het C-

facet ‘Bedachtzaamheid’ slaat op de neiging van mensen om voorzichtig en weloverwogen 

te werk te gaan. Laagscoorders echter zijn haastig en spontaan in beslissingen en gedrag, 

en spreken of handelen vaak voordat ze de gevolgen doordacht hebben. Zij blijken ook 

minder te scoren als het gaat om leren. Zie als voorbeelden de casebeschrijvingen van de 

‘Piekeraar’, de ‘Idealist’, de ‘Gejaagde’ en de ‘Zelfverzekerde’.  

Het N-facet ‘Ergernis’ vertegenwoordigt de neiging tot het ervaren van frustratie, boosheid 

en haatgevoelens. Deze schaal meet de frequentie waarmee en de mate waarin iemand 

boosheid ervaart. Uit het onderzoek blijkt dat een hoge score op het N-facet ‘Ergernis’ 

negatief correleert 

(-.40; p= 0,06) met leren binnen het competentiecluster ‘Persoon’. Dat zou erop kunnen 

duiden dat gefrustreerde mensen hun persoonlijke effectiviteit negatief beïnvloeden. Bij 

het E-facet ‘Dominantie’ komt deze negatieve correlatie nog sterker naar voren (correlaties 

van -.41 tot -.55; p<0,05). Betekent dit dat een combinatie van de twee facetten 

‘Dominantie’ en ‘Ergernis’ een nog negatiever effect op leren heeft? De ‘Idealist’ in dit 

onderzoek heeft in elk geval wel dergelijke combinatie. Bij de ‘Sociaalkrachtige’ leider is te 

zien dat het E-facet ‘Dominantie’ door een combinatie met Altruïsme-facetten zijn 

negatieve voorspelbaarheid lijkt te verliezen. De conclusie is dat persoonlijkheid wel 

invloed heeft op leren, maar dat domeingericht denken te eenvoudig is; de relatie tussen 

leren en persoonlijkheid is complexer en lijkt eerder de in paragraaf 7.2.1 beschreven 

balans te bevestigen. 

Ad 2. Leren vanuit leerstijl perspectief 

Voor de meeste leiders is ‘Betekenisgericht leren’ de dominante leerstijl. Deze leerstijl 

correleert 0.33 (p=0,07) met leren in de rol van leidermanager en 0.54 (p=0,01) met 

leren in de rol van leidercoach. Daarnaast is er nog een correlatie gevonden tussen 

‘Planmatig leren’ en de rol van leidercoach. Voor het overige zijn er geen correlaties 

gevonden. Dat het juist deze twee rollen zijn en niet de rol van leiderondernemer die 

correleren met de leerstijlen ‘Betekenis gericht leren’ en ‘Planmatig leren’, is alsvolgt te 

beredeneren: 

1. De match tussen leerstijl en competentie: 

Het is mogelijk dat de competenties binnen de rollen Leidermanager en Leidercoach zich 

makkelijker lenen voor de leerstijl ‘Betekenisgericht leren’. Zo is de competentie 

‘Organisatie sensitiviteit’ binnen het competentiecluster Leidercoach moeilijk in een 

instructiegerichte cursus te leren, omdat het vooral gaat om het inschatten van de 

organisatiepolitieke consequenties van bepaald praktijkgedrag. Daar komt men vooral 

achter door retrospectief te evalueren: al doende leert men. Deze redenering gaat echter 

niet op voor alle competenties binnen bijvoorbeeld het cluster leidercoach. Bijvoorbeeld: 

de competentie ‘coachen’ laat zich weer wel goed aanleren in cursorisch verband. 

Methodologisch geeft de leerbaarheid van competenties gekoppeld aan leerstijl een 
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probleem, omdat de competentielabels (i.c. de competentiebenamingen zoals ‘ Plannen & 

Organiseren’, ‘Oordeelsvorming’, etc) als label weliswaar universeel lijken, maar dat in 

gedragsdefinities en indicatoren zeker niet zijn. Er zijn meerder competentietalen in 

omloop die allemaal ongeveer dezelfde labels hebben, maar soms geheel verschillende 

definities kennen. Dit vraagt om nader onderzoek.  

2. De match tussen leerstijl en persoonlijkheid. 

Een andere verklaring voor de gevonden correlaties tussen de leerstijl ‘Betekenis gericht 

leren’ en bepaalde leiderschapscompetenties is, dat een specifieke leerstijl past bij een 

specifieke persoonlijkheid. Niet de leerstijl is leidend als het gaat om leren, maar de 

persoonlijkheid. Zo blijken de leerstijlen ‘Betekenisgericht leren’ en ‘Planmatig leren’ 

respectievelijk 0.43 (p=0,03) en 0.44 P=0,03) te correleren met het 

persoonlijkheidsdomein C. Dit zou kunnen duiden op de facetten ‘Bedachtzaamheid’ en 

‘Plichtsbesef’ als het gaat om betekenisgericht leren en het facet ‘Organisatie’ als het gaat 

om planmatig leren.  

Ad 3. Leren vanuit leermogelijkheid perspectief 

Hoewel de factor ‘Taakgerelateerde kenmerken’ binnen de variabele Leermogelijkheden 

het hoogste scoort (naast de factor ‘Steun van de baas’ waarover later in dit hoofdstuk 

meer), geeft deze leermogelijkheid niet bij iedere leider hetzelfde leerresultaat, zo blijkt uit 

de idiografische analyse. Bijvoorbeeld: de uitspraak “Your success or failure in this job will 

be evident to higher management” wordt door de ‘Sociaalkrachtige’ leider (Manager C) in 

ons onderzoek makkelijk gerelativeerd, terwijl de ‘Idealist’ (Manager F) zich daar juist druk 

over maakt. Beiden scoren dit item echter even hoog als het gaat om de mate waarin zij 

de geciteerde uitspraak op hen van toepassing vinden. Wanneer gekeken wordt naar de 

facetscores, valt op dat de ‘Sociaalkrachtige’ op alle N-facetten laag scoort, terwijl de 

‘Idealist’ op het N-facet ‘Ergernis’ hoog blijkt te scoren. Dit sluit aan op onderzoek van 

Barrick & Mount (1991), waaruit blijkt dat voorspellingen met betrekking tot succes in 

functies, afhankelijk zijn van de interactie tussen persoonlijkheid en context (functie en 

werksituatie) waarin men terecht komt. Een soortgelijke relatie zou er ook kunnen liggen 

tussen leermogelijkheden en persoonlijkheid: een bepaalde leermogelijkheid past beter bij 

een bepaald type persoon.  

Ad.4. Leren vanuit interactie perspectief 

Voortbouwend op het bovenstaande lijkt de meest interessante relatie te liggen in het 

samenspel van persoonlijkheid, leerstijl en leermogelijkheden als het gaat om leren. In het 

conceptuele deel van dit proefschrift werd reeds gespeculeerd over de mogelijke 

samenhang tussen leerstijl en leermogelijkheden. Het betrof vooral de vraag of 

retrospectief leren al dan niet positief samenhangt met de aanwezigheid in de werksituatie 

van leermogelijkheden met taakgerelateerde kenmerken (hypothese 4). De bevindingen in 

dit onderzoek suggereren een nog complexere interactie. Zo leert Manager B (de 

‘Daadkrachtige’) vooral retrospectief en koppelt hij zijn overwegingen en reflecties direct 

aan de dagelijkse praktijk (assimilatie). Hij sluit daarmee aan op de voor hem meest 

aansprekende leermogelijkheid: ‘Taakgerelateerde kenmerken’. De bevindingen geven ook 
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een onderbouwing aan de observatie dat de feitelijke loopbaanontwikkeling van de ‘niet-

leerder’ niet lijkt overeen te stemmen met de voorkeur leerstijl. Bijvoorbeeld: Manager G 

(de ‘Gejaagde’) is een man die retrospectief leert en die als leermogelijkheden 

‘Taakgerelateerde kenmerken’ en ‘Steun Baas’ noemt. Opvallend is echter dat zijn carrière 

wordt gekenmerkt door ‘Overgangen’, iets wat hij zelf ook versterkt door steeds op zoek te 

gaan naar nieuwe activiteiten en zich aan te passen aan waar men hem heen stuurt. Ook 

voor Manager H (de ‘Zelfverzekerde’) geldt, net als bij Manager G, dat hij vooral leert van 

retrospectief leren en van ‘Taakgerelateerde kenmerken’ en ‘Steun Baas’, maar dat zijn 

loopbaan zich kenmerkt door ‘Overgangen’.  

Houvast voor de interactie theorie is te vinden bij Tett & Burnett (2003) in hun ‘Personality 

Trait Based Model for Job Performance’. Zij geven aan dat persoonlijkheidstrekken, ook wel 

‘traits’ genoemd en vergelijkbaar met de facetten van de NEO (Lievens et al, 2006), tot 

uitdrukking komen in werkgedrag als een reactie op trek-relevante situationele eisen, 

komende vanuit drie mogelijke bronnen: de taak, de sociale omgeving en de organisatie 

als geheel. Werkgedrag is volgens hen niet hetzelfde als prestatie, omdat prestatie 

werkgedrag is maal de norm die gesteld wordt (zie ook het HRM Control model, figuur 

2.1). Een situatie is trek-relevant wanneer deze situatie thematisch een beroep doet op 

deze persoonlijkheidstrek. Bijvoorbeeld: een situatie waarin de leider wordt gevraagd 

krachtig op te treden in het openbaar doet een beroep op de E-facetten ‘dominantie’ en 

‘sociabiliteit’. De leider die dit gedrag dan ook daadwerkelijk toont suggereert een hoge 

score op deze facetten en de leider die dat gedrag niet laat zien een lage score (Tett & 

Burnett, 2003).  

Zo kan dus iemand die hoog scoort op het C-facet ‘Ambitie’ en tegelijkertijd laag scoort op 

het C-facet ‘Bedachtzaamheid’ zeer impulsief en weinig doordacht reageren als hij in een 

situatie verkeert die een belangrijke beslissing vraagt. Maar zo kan ook iemand die hoog 

scoort op het facet ‘ergernis’ dit gedrag in verhoogde mate laten zien wanneer hij terecht 

komt in een frustrerende situatie. Een goed voorbeeld hiervan is de ‘Idealist’.  

Naar analogie van dit model zou men kunnen beredeneren dat leermogelijkheden een 

soortgelijke dynamiek kennen als in het ‘trait-activation’ model wordt aangegeven. 

Leersituaties die een beroep doen op bepaald trek-afhankelijk gedrag bieden de 

mogelijkheid om met dit gedrag te experimenteren. In geval van leren is het dan 

belangrijk om de juiste steun te ontvangen vanuit de omgeving (baas, peers). Dat 

betekent dat de ideale leersituatie voor elk individu een situatie is die ‘cues’ geeft voor 

bepaald trekgedrag en dat dit gedrag vervolgens wordt gewaardeerd door anderen. Dat 

verklaart ook waarom de steun van de baas als leermogelijkheid zo belangrijk wordt 

gevonden: de steun van de baas vormt in het leermodel (figuur 3.1) het ‘support’ aspect, 

terwijl de leermogelijkheid als experimenteeromgeving het ‘challenge’ aspect van het 

leermodel vormt. Een opvallende observatie in dit verband is het feit dat uit het onderzoek 

naar voren komt dat een hoge score op de leermogelijkheid ‘Steun baas’ een sterke 

negatieve voorspeller is voor de scores die  de baas geeft binnen het 

competentiecluster/rol van leiderondernemer (-.80, p=0,01). Blijkbaar moet je als leider 

niet teveel om steun vragen, omdat je je dan te kwetsbaar opstelt. Dat zou een verklaring 
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kunnen zijn voor de constatering dat het vragen om steun niet of nauwelijks heeft 

plaatsgehad.  

Een vergelijkbare benadering vanuit het ‘trait activation’ model is de benadering van De 

Hoogh et al (2005), waarin de mate van dynamiek van de werkomgeving als modererende 

variabele bij de relatie tussen persoonlijkheid en leiderschap, in het bijzonder 

charismatisch leiderschap,  is onderzocht. Zij vonden een positieve correlatie tussen 

‘Extraversie’, ‘Openheid’ en ‘Altruïsme’ enerzijds en charismatisch leiderschap anderzijds, 

een correlatie die nog eens wordt versterkt door een dynamische werkomgeving. Een 

dynamische werkomgeving is door De Hoogh et al (2005) omschreven als een werksituatie 

die wordt gekenmerkt door ‘veel’ veranderingen, ‘veel’ uitdagingen en ‘veel’ mogelijkheden 

voor verandering ten opzichte van een stabiele werkomgeving. ‘Veel’ is daarbij een relatief 

begrip en niet makkelijk te objectiveren. Hun onderzoek beschrijft de relatie tussen 

leiderschapsgedrag en het Five Factor model, met de dynamiek van de werkomgeving als 

modererende variabele. Uit hun (laboratorium)onderzoek blijkt dat voor de 

persoonlijkheidsdomeinen N, E, O, A en C wisselende resultaten worden gevonden als het 

gaat om de relatie tussen persoonlijkheid en charismatisch leiderschap, afhankelijk van of 

dit in een dynamische of stabiele werkomgeving wordt gemeten. Zo is de redenering van 

De Hoogh et al (2005) dat extraversie in een dynamische werkomgeving erg belangrijk is 

voor charismatisch/transformationeel leiderschap, omdat in tijden van turbulentie 

medewerkers in de organisatie behoefte hebben aan iemand die helder en duidelijk 

verwoorden kan wat de visie is van de organisatie. Een dergelijke situatie zou in het kader 

van de ‘trait activation’ theorie dus een extra beroep doen op de persoonlijkheidsfactor 

‘extraversie’. Waarom dit niet even belangrijk is in een organisatie in een stabiele situatie, 

is niet duidelijk. Bovendien is het in tijden van voortdurende verandering moeilijk om te 

spreken van een stabiele situatie. Ook hier lijkt het interessant te kijken naar hoe op 

facetniveau de interactie tussen persoonlijkheid en context uitpakt. In die zin is de 

benadering van De Hoogh et al niet wezenlijk anders dan de benadering van Tett & Burnett 

(2003) en is vooral bepalend of de situatie een beroep doet op een bepaalde 

persoonlijkheidstrek of niet. De meeste leiders in het onderzoek leren van 

taakgerelateerde kenmerken (‘Task-related characteristics’): kenmerken van de functie of 

taken. De arbeidsinhoud van het werk kan mogelijkheden bieden om iets te leren (Karasek 

et al, 1990; McCall, 1988). Kenmerken zijn: veranderingen creëren, hoog niveau van 

verantwoordelijkheden en leidinggeven zonder hiërarchische macht. Vanuit deze 

redenering is een dynamische werkomgeving niet veel anders dan de leermogelijkheid 

‘Taakgerelateerde kenmerken’.  

7.4. Uniciteit van het onderzoek en de beperkingen 

Het onderzoek zoals beschreven in dit proefschrift is uniek te noemen door de combinatie 

van diverse onderzoekselementen: 

1. De doelgroep: In dit onderzoek is gekeken naar 40 leidinggevenden in de top van 

een en dezelfde wereldwijde organisatie, verdeeld over alle regionen in de wereld 

(van Japan, via Europa tot de Amerika’s). De gemiddelde leeftijd van de 
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onderzoeksgroep in de periode van onderzoek is 51-54 jaar. De meeste 

onderzoeken naar leren en naar leiderschapsontwikkeling zijn uitgevoerd onder 

studentenpopulaties of starters binnen organisaties, zoals management trainees, of 

een toevallige groep leidinggevenden uit diverse organisaties.  

2. De duur: Dit proefschrift beschrijft een longitudinaal onderzoek over een 

substantiële tijdsperiode (meer dan drie jaar) bij een onderzoeksgroep die moeilijk 

voor uitgebreid empirisch onderzoek beschikbaar is.  

3. De data: Als er al onderzoek wordt uitgevoerd onder leiders in de hoogste echelons 

van de organisatie, gaat dit vaak niet verder dan enkel op een interview 

gebaseerde gegevens. Uniek in dit onderzoek is de hoeveelheid informatie die per 

subject is verzameld: naast twee en een halve dag interviewen en samenwerken 

met de adviseur aan een ontwikkeltraject met daarbij ook nog gegevens over 

persoonlijkheid, dominante leerstijl en motivatie, gedrag in simulaties, praktijk 

assessments in de vorm van 360 graden feedback op moment T-0 en moment T-1 

en inzicht in de ervaren leermogelijkheden over de onderzoeksperiode.  

4. De combinatie idiografisch en nomothetisch onderzoek: De nomothetische 

benadering bestudeert in essentie de co-variatie van variabelen tussen individuen, 

terwijl de idiografische benadering de interactie tussen variabelen binnen het 

individu bestudeert. Integratie van nomothetische en idiografische 

onderzoeksmethoden leidt ertoe dat de een de ander kan versterken: binnen 

idiografisch onderzoek zitten nomothetische elementen.  

5. De leeromgeving: Tenslotte is uniek dat dit onderzoek, in tegenstelling tot veel 

laboratoriumsettings, zich heeft afgespeeld in de dagelijkse praktijk van de leiders.  

Deze unieke kanten hebben tegelijkertijd ook tot een aantal beperkingen geleid. 

7.4.1. Onderzoeksgroep 

Er is sprake van een beperkte steekproef: van de 40 mannelijke leidinggevenden zijn er 

uiteindelijk slechts 24 overgebleven. De gemiddelde leeftijd van de onderzoeksgroep in de 

periode van onderzoek is 51-54 jaar. In de onderzochte (overigens sterk 

technologiegedreven) organisatie zijn er geen vrouwen aanwezig op het hoogste en het 

op-een-na hoogste echelon. De onderzoeksgroep bestond voor 58% uit leiders uit de 

babyboom-generatie met als gevolg dat een aantal van hen in de periode tussen T-0 en T-

1 met pensioen zijn gegaan. Zij waren verder niet beschikbaar voor het onderzoek. Ook 

zijn er een aantal leiders geweest die de organisatie vroegtijdig hebben verlaten door 

elders een baan te aanvaarden.  

Doordat er een relatief lange periode tussen moment T-0 en moment T-1 bestond, was het 

onvermijdelijk dat een aantal personen in de onderzoeksgroep naar een andere functie 

en/of een andere werkomgeving verhuisden. Sommigen kregen een nieuwe baas en 

behielden hun ‘oude’ medewerkers, anderen behielden hun baas maar gingen naar een 

ander bedrijfsonderdeel, soms zelfs in een heel ander deel van de wereld, met een totaal 

andere cultuur en werkomgeving. Dat gaf problemen voor de consistentie in respondenten 

tussen momenten T-0 en T-1. Doordat de 360 graden vragenlijsten anoniem werden 
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ingevuld, was het ook niet altijd mogelijk te achterhalen wie nu precies de respondenten 

zijn geweest. Volgens Tyson et al (2004) zijn vooral ook de zelfscores goed te gebruiken 

voor het meten van leren, omdat ze een hoge predictieve validiteit hebben als het gaat om 

de relatie met presteren en geen last hebben van bias (zie ook Fletcher & Baldry, 2000). 

Een andere reden voor het onbruikbaar zijn van cases voor nader onderzoek is dat van 

sommige respondenten niet alle gegevens beschikbaar bleken te zijn. Het onderzoek kon 

worden uitgevoerd omdat alle onderzochte leiders deelnamen aan een wereldwijd 

leiderschapsontwikkelingsprogramma. Daarbij waren de prioriteiten ook duidelijk: het 

onderzoek mocht onder geen voorwaarde een negatieve impact hebben op het 

leiderschapsontwikkelingsprogramma. Invullen van aanvullende vragenlijsten zoals de 

leerstijlenlijst en leermogelijkhedenlijst en in sommige gevallen zelfs de 

persoonlijkheidsvragenlijst was ondergeschikt aan het programma. In dit programma 

stond de dialoog tussen adviseur en leider centraal en waren de gehanteerde instrumenten 

slechts ondersteunend. Leiders die weigerden vragenlijsten in te vullen waren niet te 

dwingen dit alsnog te doen, omdat dit geen echte belemmering vormde voor het 

leiderschapsontwikkelingsprogramma. 

Een beperking is dat er gewerkt is zonder gebruik te maken van een duidelijke 

controlegroep. Dat bleek praktisch ook onmogelijk. De condities waaronder het onderzoek 

uitgevoerd moest worden waren, vanuit de organisatie waar dit plaatsvond, tamelijk strikt. 

Het was intern niet verkoopbaar om een controlegroep, die dus wel de 360-graden 

feedbackvragenlijsten moesten invullen maar die geen terugkoppeling zouden krijgen, 

ertoe te bewegen veel tijd te stoppen in iets waar zij geen resultaten van kregen. Vooral 

omdat veel leiders dezelfde bazen hadden, moesten die een enorme inspanning verrichten 

zonder dat ze daar profijt van hadden. Dat was binnen de organisatie waar het onderzoek 

heeft plaatsgevonden onverkoopbaar. 

7.4.2. Methode van onderzoek 

Met betrekking tot de methode van onderzoek zijn enkele kritische kanttekeningen op zijn 

plaats. Allereerst het gebruik van een 360-graden feedback instrument voor het meten van 

leren. Op basis van bevindingen vanuit de literatuur kan gesteld worden dat de 360-

graden feedback techniek een goede methodiek vormt voor het meten van leren van 

leiderschapscompetenties (zie o.a. Fletcher & Baldry, 1999; Tyson & Ward, 2004). 

Onderzoek geeft echter ook aan dat 360-graden feedback een complexe methode is voor 

trainingsevaluatie (Jellema, 2003). De 360-graden feedback techniek is oorspronkelijk 

ontwikkeld als ontwikkelingsinstrument en niet als evaluatie-instrument voor training. Zo 

wordt in 360 graden feedback niet het werkgedrag zelf gemeten maar de perceptie hiervan 

door de persoon zelf en diens omgeving. De vraag komt op of beoordeling van gedrag niet 

altijd een kwestie van perceptie is. Bovendien kan volgens Jellema (2003) de 360 graden 

feedback alleen al het werkgedrag na deze feedback beïnvloeden. Dat betekent dat het 

krijgen van 360-graden feedback dus een leerervaring op zichzelf kan zijn (zie ook 

Chappelow, 2004). In het leiderschapsontwikkelingsprogramma, zoals beschreven in dit 

proefschrift, was de 360-graden feedback onderdeel van een breder opgezet ‘challenge’ 
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proces (zie paragraaf 3.3, figuur 3.1), waarin ook andere elementen aan de orde kwamen 

(zie paragraaf 4.3). Het geïsoleerde effect van de invloed van de 360 graden feedback op 

leren was in dit onderzoek niet te meten.  

Een mogelijk ander probleem dat zich voordoet met 360-gradenfeedback is, dat feedback 

op moment T-0 invloed kan hebben op de feedback op moment T-1. De meeste 

feedbackontvangers zijn volgens de literatuur ‘overschatters’ (Yammarino & Atwater, 

1997) en zij zouden in theorie hun zelfscores in de tweede meting naar beneden kunnen 

aanpassen. Echter, in het onderzoek zoals beschreven in dit proefschrift, is de tijd tussen 

de eerste meting en de tweede meting vrij lang geweest (ca 3 jaar) en was het aantal 

items vrij groot (95); aangenomen wordt dat de kans dat de deelnemers zich nog kunnen 

herinneren hoe zij in de eerste meting op de diverse items hebben gescoord erg klein is. 

De gemeten gemiddelde zelfoverschatting in Zelfscore op moment T-1 ten opzicht van de 

Anderen-score op moment T-1 is 0,2. De gemeten gemiddelde zelfoverschatting in leren 

(de deltawaarde Zelfscore minus de deltawaarde Ander-score) is 0,17.  

 

Een tweede discussiepunt is de meting van gedrag, leerstijl en leermogelijkheden achteraf. 

Zoals aangegeven gaat het bij een 360-graden feedback meting om een meting van de 

perceptie van gedrag, en wel van de perceptie achteraf. Dit zou betekenen dat de 360 

graden feedback vragenlijst retrospectief gericht is: terugkijkend op de afgelopen periode. 

Betekent dit ook dat achteraf meten een retrospectieve leerstijl stimuleert? Ook leerstijl en 

leermogelijkheden zijn achteraf gemeten en hier zou men dezelfde redenering kunnen 

volgen: stimuleert het retrospectief meten van leerstijl en leermogelijkheden de 

retrospectieve leerstijl? Deze vraag is lastig te beantwoorden. Constateren is niet hetzelfde 

als leren. Sterker nog: dit proefschrift is juist ontstaan vanuit de waarneming in de praktijk 

dat veel ‘ge-assesste’ leiders bij een tweede assessment na verloop van jaren nog steeds 

dezelfde fouten maken, zelfs nadat ze een gerichte training hadden gehad op hun zwakke 

punten. In het leermodel zoals beschreven in paragraaf 3.3 (figuur 3.1), is aangegeven dat 

leerervaringen gevormd worden door een combinatie van ‘assessment’, ‘challenge’ en 

‘support’ met leerstijl en persoonlijkheid. In de literatuur wordt gemeld dat de relatie 

tussen leerervaringen en leervermogen (i.c. leerstijl en persoonlijkheid) elkaar kunnen 

beïnvloeden, maar ook dat geen enkele geïsoleerde leerervaring op zichzelf voldoende is 

om een duurzame verandering in gedrag tot stand te brengen (Van Velsor & McCauley, 

2004; Van Veslor, Moxley & Bunker, 2004). Het in kaart brengen van de sterke en minder 

sterke kanten alléén betekent niet automatisch dat iemand hiervan ook leert. Hoe iemand 

leren aanpakt, i.c. de ‘leerstijl’, en hoe men de ‘leermogelijkheden’ ervaart of percipieert, 

is per individu verschillend: de ene persoon is beter in staat te leren vanuit ervaring 

(retrospectief) dan de ander. Het leerresultaat is een resultante van de interactie tussen 

leerervaring, leerpotentieel van de persoon (persoonlijkheid en leerstijl) en leerpotentieel 

van de organisatie (leermogelijkheden).  

 

Overigens kan men zich afvragen wat voor zin het heeft iemand vooraf (in de T-0 meting) 

te vragen naar zijn leerstijl en leermogelijkheden. De kans dat iemand dan teruggrijpt naar 
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ervaringen van eerdere momenten, momenten die voorafgaand zijn aan de T-0 meting, is 

groot. Je kunt eigenlijk alleen achteraf aanwijzen welke ervaringen voor jou vormend 

waren, tenzij je bijvoorbeeld een gedetailleerd dagboek bijhoudt. Het is ook denkbaar dat 

men ervaringen opdoet waarvan men de ‘lerende’ werking pas achteraf kan inschatten. 

Bovendien gaat het niet om de ‘objectieve’ aanwezigheid van leerstijl en leerervaringen 

maar om de subjectieve beleving ervan achteraf. In die zin is werken met de T-1 

ervaringen (retrospectief) onvermijdelijk. Zo lijkt de kans klein dat iemand vragen als “This 

job puts you under constant pressure: there are seldom any periods ''to catch your breath'' 

en “This job puts considerable stress on your personal life” (beide vragen behorend bij de 

leermogelijkheid ‘Ongewone verantwoordelijkheden’ - Op1) of vragen als “In the job, you 

get little support or encouragement from others” en “It's difficult to find a supportive 

person to talk to in this job” (beide vragen behorend bij de leermogelijkheid ‘Gebrek aan 

steun’ - Op3) louter hypothetisch beantwoordt. Ze refereren immers aan ervaringen. Een 

zelfde redenering gaat op voor leerstijl: de kans dat iemand de vraag “I regularly prepare 

a learning contract or development agreement outlining my plans” (behorende bij de 

prospectieve leerstijl ‘Planmatig leren’) hypothetisch beantwoordt, is klein. 

 

Een derde discussiepunt is de verandering in de context. Het unieke van dit onderzoek is 

dat het is uitgevoerd in de complexiteit van de werkelijkheid, met een relatief lange 

tijdsduur tussen de T-0 meting en de T-1 meeting. Dit unieke aspect is tevens een 

discussiepunt. Veel onderzoeken naar invloed van persoonlijkheid op gedrag zijn 

uitgevoerd in een laboratoriumsituatie. Bijvoorbeeld het onderzoek van De Hoogh et al 

(2005) is uitgevoerd in een laboratoriumsituatie, waarbij de context redelijk stabiel 

gehouden is en de meetperiode aanzienlijk korter, namelijk 9 maanden in plaats van 3 

jaar. Het is denkbaar dat in het onderzoek, zoals beschreven in dit proefschrift, binnen de 

groep onderzochte leiders grote verschillen kunnen bestaan in de mate van situationele 

dynamiek, afhankelijk van de ontwikkelingsfase van de organisatie. Zo kent een 

bedrijfsonderdeel dat in de startfase zit een andere dynamiek dan een bedrijfsonderdeel 

dat consolideert in een stabiele markt (Van Loon & Hoving, 2002). Dus is ook denkbaar dat 

men de leermogelijkheden over de onderzoeksperiode van meer dan drie jaar anders 

ervaart op moment T-1 dan op moment T-0. In dit onderzoek echter zijn de 

leermogelijkheden alleen achteraf gemeten, op moment T-1. Dat betekent dat niet 

zichtbaar is in hoeverre een verandering in situationele dynamiek ook heeft geleid tot een 

verandering in gepercipieerde leermogelijkheden.  

7.5. Implicaties voor praktijk 

De focus binnen de context van dit proefschrift ligt op de effectiviteit van de leider als 

individu. Individuele leiders bereiken resultaten door effectief om te gaan met de situaties 

en rollen waarin zij binnen de organisatie terecht komen. Doel van 

Leiderschapsontwikkelingsprogramma’s is, de effectiviteit van de individuele leider in het 

hanteren van de uiteenlopende leidersrollen te vergroten. En deze 

Leiderschapsontwikkelingsprogramma’s voor leiders in topposities kunnen enorm variëren 
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van het hebben van een geformaliseerd proces met vastgelegde trainingsdoelen en 

welomschreven procedures tot een zogenaamd ‘Arenamodel’, waarin weinig transparante 

criteria en procedures worden gehanteerd als het gaat om het maken van promotie naar 

hogere leidersposities in organisaties (Jansen & Vinkenburg, 2006). Een van de doelen van 

het onderzoek is het doen van aanbevelingen voor succesvolle 

leiderschapsontwikkelingsprogramma’s. Daarnaast worden nog een aantal andere 

implicaties genoemd. 

7.5.1. Leren: vooral ‘on-the-job’ 

Een eerste conclusie van het onderzoek is, dat er bij leiders in topposities van de 

organisatie een voorkeur is voor ‘on-the-job’ leren als leeraanpak voor het leren van 

Leiderschapscompetenties. Uit het onderzoek komt naar voren dat het Retrospectief leren 

het Prospectief leren domineert en met name ‘Betekenisgericht’ leren hoog scoort. Het 

gaat daarbij om een combinatie van retrospectief en leergericht leren via een zoektocht 

naar de diepere betekenis van ervaringen: reflectie en assimilatie. Maar ook ‘Gaandeweg’ 

leren scoort hoog. Daarbij gaat het om een combinatie van retrospectief en praktijkgericht 

leren via een bezinnende, evaluerende leerstijl. Een aantal leiders scoren zelfs op beide 

stijlen even hoog. Beide leerstijlen sluiten goed aan op de leermogelijkheid 

‘Taakgerelateerde kenmerken’: de arbeidsinhoud van het werk kan mogelijkheden bieden 

om iets te leren. Dit kan betekenen dat voor deze categorie leiders ‘on-the-job’ leren meer 

effect heeft dan het ‘off-the-job’ leren. Deze bevinding is in lijn met eerder onderzoek 

(Taylor et al, 2005; Baars, 2003; Bernthal et al, 1997). Daarbij moet overigens worden 

opgemerkt dat de schaal ‘gaandeweg’ leren met twee items wel wat mager bezet is. Om 

dit op te vangen is er tijdens het interview op moment T-1 uitvoerig ingegaan op de aard 

en inhoud van de leermomenten en op welke wijze de leider daarvan geleerd heeft. 

7.5.2. Leren: steun van de baas noodzaak 

Een tweede conclusie is, dat het krijgen van steun door de baas essentieel is voor het 

welslagen van het leerproces. Hoe die steun er precies moet uitzien is sterk afhankelijk 

van de persoonlijke situatie van de lerende leider. Dit wordt ondersteund door het ‘Trait 

Activation’ model van Tett & Burnett (2003) en door de bevindingen in dit onderzoek (zie 

7.2). In het leermodel zoals weergegeven in figuur 3.1. worden drie factoren van het 

leerproces weergegeven: ‘assessment’, ‘challenge’ en ‘support’. Met name het belang van 

de ‘challenge’ factor en de ‘support’ factor worden zichtbaar in de ideale leersituatie. De 

‘challenge’ factor is zichtbaar in het experimenteren met nieuw gedrag, de ‘support’ factor 

wordt zichtbaar in de mate waarin dit gedrag vervolgens wordt gewaardeerd door anderen, 

en dan vooral door de baas. Het kan bij leren helpen om iemand te hebben die een 

mentorrol vervult, vooral wanneer de dominante leerstijl de retrospectieve leerstijl is, 

waarbij men door middel van reflectie en assimilatie leert van gedrag en ervaring vanuit 

het verleden. Uit het onderzoek komt naar voren dat de aanwezigheid van een persoon die 

als mentor optreedt, als belangrijkste leermogelijkheid wordt gezien. 
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7.5.3. Leren: individueel maatwerk zonder suboptimalisatie 

Als derde conclusie kan gesteld worden dat de ideale leersituatie voor elk individu een 

situatie is die actieve mogelijkheden biedt voor bepaald, specifiek bij de persoon horend, 

gedrag (zogenaamd trek-gedrag vanuit de ‘Trait Activation’ theorie): maatwerk dus. 

Maatwerk is niet hetzelfde als een Individueel Ontwikkelplan maken. De lage score op de 

leerstijl ‘instructiegericht leren’ indiceert dat leiders van dit kaliber blijkbaar niet 

voorgeschreven willen krijgen wat zij zouden moeten doen. In het onderzoek komt naar 

voren dat nagenoeg niemand een gedetailleerd Individueel Ontwikkel Plan (Individueel 

Ontwikkelplan) heeft opgesteld. Die enkeling echter die wel een gedetailleerd 

ontwikkelplan had opgesteld en uitgewerkt (Manager C, de Sociaalkrachtige), had ook een 

extra hoog ontwikkelrendement: hij scoorde op alle competentieclusters significant 

positieve deltawaarden (overigens in lijn met de bevindingen van Taylor et al, 2005). Een 

Individueel Ontwikkelplan opstellen vraagt van managers dat zij hun autonomie met 

betrekking tot hun ontwikkeltraject moeten prijsgeven en dat zou tot onnodige weerstand 

kunnen leiden in het ontwikkelproces. Het Individueel Ontwikkelplan wordt gezien als een 

beheersinstrument van de afdeling HR en niet als een wezenlijk ontwikkelingsinstrument. 

Dat betekent dat het opstellen van een Individueel Ontwikkelplan een nutteloze oefening is 

als men beoogt de ontwikkeling van leiderschapscompetenties stapsgewijs en planmatig 

vorm te geven. Voornaamste doel van het Individueel Ontwikkelplan, volgens het 

leermodel in figuur 3.1, is dat men zich bewust wordt van de te verbeteren competenties. 

Het is het creëren van ‘leerbewustzijn’, wat cruciaal is voor verdere ontwikkeling (zie 

Taylor et al, 2005; McCauley & Van Velsor, 2004). Vanuit dit perspectief kan het opstellen 

van een globaal leerplan effectiever zijn dan een gedetailleerd Individueel Ontwikkelplan. 

Maatwerk, vanuit het ‘Trait Activation’ model geredeneerd, betekent voor een leersituatie 

dat wordt getracht de zwakke punten te neutraliseren in plaats van te verbeteren, maar 

dat vooral wordt getracht de (latent aanwezige) sterke punten te activeren. Dáár zou het 

Individueel Ontwikkelplan dan over moeten gaan.  

7.5.4. Leren: Leergangen nauwelijks toegevoegde waarde 

Een vierde conclusie van het onderzoek is, dat het opzetten van leergangen, waarin 

gestructureerd algemene leerstof wordt aangeboden, te weinig toegevoegde waarde heeft 

voor deze categorie leiders. De conclusies van 7.5.1, 7.5.2 en 7.5.3. ondersteunen het 

aloude concept van ‘Action Learning’ (Mumford, 1995) en het concept van ‘Behavior 

Modeling’ (Taylor et al, 2005), waarbij de rol van zowel mentor als baas centraal staan in 

een taakgerelateerde werk- en leeromgeving. Vooral wanneer men erbij betrekt dat het 

instructiegericht leren erg laag scoort. Leiders kiezen niet voor een combinatie van 

toekomstgericht en praktijkgericht leren via een oppervlakkige/globale en taakgerichte 

leerstijl, zo blijkt uit ons onderzoek. Ook planmatig leren scoort over het geheel genomen 

laag en men kiest ook niet voor een combinatie van toekomstgericht en leergericht leren 

via een doelgerichte en gedegen leerstijl. De perceptie van de leiders in de 

onderzoeksgroep is echter dat dit wel het standaard recept is waarmee de HR afdeling 

komt wanneer zij vragen om leiderschapsontwikkelingsprogramma’s. De meeste managers 
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zeggen dan ook weinig heil te verwachten vanuit de HR discipline in de organisatie. Zij 

vinden dat de aangeboden programma’s wel aardig zijn maar hen niet echt verder helpen, 

en berusten in de gedachte dat, als je jezelf maar openstelt voor reflectie en het opdoen 

van ervaringen, het leren dan wel vanzelf volgt. In termen van leerprogramma’s zou dat 

betekenen dat de effectiviteit van het aangeboden leerprogramma in hoge mate afhangt 

van de mate van aansluiting op de problematiek waar de leider op dat moment mee 

worstelt. Ook kunnen leiders nog wel wat meer gestructureerd geholpen worden bij het 

retrospectief ervaringsleren, bijvoorbeeld door coaches of mentoren.  

Opvallend is dat de leiderschapscompetenties waarbij in dit proefschrift leren zichtbaar is 

(i.c. Aanpassingsvermogen, Ondernemerschap, Omgevingsbewustzijn en 

Resultaatgerichtheid) door ‘experts’ in het werkveld (trainers en opleidingsadviseurs) als 

minder makkelijk ‘off-the-job’ ontwikkelbaar worden beoordeeld (Van Asselt, 2004), omdat 

de veronderstellling is dat deze competenties een sterke relatie hebben met 

persoonlijkheidsfactoren als ‘Openheid’ en ‘Consciëntieusheid’. Dergelijke competenties 

dienen aldus de ‘experts’ vooral ‘on-the-job’ te worden aangepakt. Deze praktijkopvatting 

wordt door dit onderzoek ondersteund, met dien verstande dat het niet gaat om de 

persoonlijkheidsfactoren maar om het samenspel van enkele persoonlijkheidsfacetten.  

7.5.5. Leren en rouleren 

Een vijfde conclusie in het onderzoek is, dat rouleren van leiders uit het oogpunt van leren 

niet altijd zinvol is. Rouleren wordt genoemd als een van de leerstrategieën binnen 

Management Development. De vraag is of rouleren ook leren inhoudt. Opvallende 

observatie is, dat leiders die te gedreven zijn in het najagen van hun ambities, als gevolg 

daarvan niet voldoende rust kunnen nemen om echt te leren. Retrospectief leren vraagt 

immers om tijd en gelegenheid voor reflectie en assimilatie. Leiders die te snel van baan 

wisselen leren wellicht wel in de breedte (zij doen een veelheid aan soortgelijke ervaringen 

op in uiteenlopende omgevingen, hetgeen een duidelijk voordeel is van rouleren met 

betrekking tot leren), maar niet in de diepte (de lange termijn effecten van hun 

handelingen zodat ze niet echt leren van hun fouten). Bij taken die een langere termijn 

perspectief hebben is het dus de vraag of snel laten rouleren wel zin heeft. Dat geldt ook 

bij functies die een langere leertijd kennen ten gevolge van de complexiteit van het te 

leren gedrag. Dit aspect van leren en rouleren is ook actueel bij opvolgingsvraagstukken 

en bij roulerend leiderschap. Het benoemen van een opvolger die nog geen gelegenheid 

heeft gehad zijn leiderschapsgedrag te toetsen in vergelijkbare situaties leidt ertoe, dat 

deze een grote kans loopt om de zelfde fouten te maken als de af- of teruggetreden leider. 

Dit vaak tot grote ergernis van de laatste: “dat was mij niet overkomen”. Om deze reden 

heeft de assessment center methode uitkomst geboden in opvolgingssituaties door in 

ontwikkelingsgerichte assessment centers aspirant leiders in een nagebootste 

werkomgeving relevante ervaringen te laten opdoen. Dus: laat mensen lang genoeg in hun 

functie; verrijk de functie met extra verantwoordelijkheden en met nieuwe contexten 

waarin ze hun kracht kunnen herhalen en nieuwe ervaringen kunnen opdoen die 

voortbouwen op wat ze al geleerd hebben.  
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7.6. Suggesties voor verder onderzoek 

Als algemene conclusie zou gesteld kunnen worden, dat de ideale leersituatie voor leiders 

in de hoogste echelons van organisaties een situatie is die aanknopingspunten bevat voor 

specifiek voor de persoon kenmerkend gedrag, waarbij dit gedrag systematisch positief 

wordt geëvalueerd door anderen en met name door de baas. Dat de baas daarbij andere 

criteria kan hanteren dan de persoon zelf verwacht, is een kenmerk van het in hoofdstuk 2 

genoemde arenamodel van Jansen & Vinkenburg (2006). Een dergelijk voorbeeld was ook 

zichtbaar in de geanalyseerde cases: een door zijn directe omgeving en door de 

professionele omgeving buiten de organisatie zeer gewaardeerd persoon, die overigens 

ook duidelijk leren liet zien, bleek uiteindelijk toch niet in staat de eigen carrièreambitie te 

realiseren.  

In het onderzoek is niet zozeer gekeken naar de ‘absolute’ effectiviteit als leider, maar 

meer naar de effectiviteit als leider ten opzicht van 3 jaar geleden. Voor vervolgonderzoek 

is het interessant niet alleen te kijken naar het leren van leiderschapscompetenties op 

zich, maar ook naar een eventueel verbeteren van generieke competenties of andere 

‘succescriteria’ (in termen van het arenamodel). 

Zo blijkt uit dit onderzoek dat er een sterke correlatie bestaat tussen de zelfscores (zowel 

in de T-0 meting als de T-1 meting) op de competenties ‘Aanpassingsvermogen’ (“Acting 

appropriately by expedient adaptation to changing environments, tasks or responsibilities 

and to different people”) en ‘Leeroriëntatie’ (“Showing an interest in new information, 

taking in new ideas and developments and being eager to apply them”) enerzijds en de 

zelfscores op veel andere competenties anderzijds. Dit is vooral het geval bij de T-0 

meting en er werden correlaties gevonden tussen de scores op de competenties 

‘Aanpassingsvermogen’ en ‘Leeroriëntatie’ en alle andere competenties, variërend van 0.44 

met p<0,1 tot 0.91 met p<0,01. Dat zou erop duiden dat het zich kunnen aanpassen en 

het leergericht zijn van leiders generieke factoren zijn die invloed hebben op de effectiviteit 

als leider.  

 

Vanuit het arenamodel geredeneerd zou het ook interessant zijn na te gaan om welke 

reden het vragen om hulp door leiders niet gauw wordt gedaan. In paragraaf 7.1.3 wordt 

gesproken over gêne of angst. Vanuit het arenamodel geredeneerd zou het wel eens beide 

kunnen zijn, gevoed door de ambitie die men heeft om carrière te maken. Hulp vragen 

wordt blijkens dit onderzoek gezien als falen en daarmee dus als einde van de carrière. 

Een andere indicatie in dit onderzoek is, dat de baas de hulpvragers lager lijkt te 

waarderen als het gaat om het leren van leiderschapscompetenties dan de niet-

hulpvragers. 

 

Het blijkt lastig te zijn om empirisch onderzoek te doen naar hoe leiders op topposities in 

organisaties leren. Niet alleen is de doelgroep moeilijk toegankelijk als het gaat om 

beschikbaar stellen van tijd en informatie, ook is het lastig gebleken om kwantitatief-

nomothetisch onderzoek te doen waarmee algemeen geldende uitspraken gedaan kunnen 

worden.  
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Allereerst zou bij de 360 graden feedback zorgvuldiger vastgelegd moeten worden wie 

precies de respondenten waren. Het is daardoor makkelijker te achterhalen of zich 

werkelijk een verschil in de scores van ‘de Anderen’ op de 360 graden feedback voordoet. 

De feedback-ontvangende persoon (in dit onderzoek de individuele leider) kiest zelf zijn 

respondenten. Voorts is het aan te raden om de meting met betrekking tot 

leermogelijkheden zowel bij de T-0 als T-1 meting te doen. Hiermee is de situationele 

dynamiek beter onder controle te houden. Het zou aan te bevelen zijn om ook de 

ontwikkelingsfase van de organisatie te betrekken bij het meten van leren.  

 

Een ander onderwerp dat om nader onderzoek vraagt is de vraag naar een algemene 

leergerichtheid of leerstijl. Wat is de invloed van feedback-ontvankelijkheid, feedback-

relevantie en beloningsverwachting op leren? En is er een verschil tussen intrinsieke (door 

de lerende persoon zelf geïnitieerd) en extrinsieke (door een externe bron geïnitieerd) 

leerstijl? Kan er een relatie gelegd worden tussen leerstijl en trainbaarheid van 

competenties of is leerstijl vooral een uiting van een combinatie van 

persoonlijkheidsfactoren? Dit zijn vragen voor vervolgonderzoek. 

 

Belangrijkste onderwerp voor vervolgonderzoek is een toetsing van wat in dit onderzoek 

als een variant op de ‘Trait Activation’ theorie de ‘ balanstheorie’ wordt genoemd: leren is 

afhankelijk van de juiste interactie tussen persoonlijkheid en leerstijl enerzijds en 

leeromgeving anderzijds. Daarbij dient persoonlijkheid vooral op trek-niveau bekeken te 

worden (vergeleken met de NEO facetten; zie het laagste niveau zoals weergegeven in 

figuur 3.5). De bevindingen suggereren dat juist de combinatie van de facetten binnen het 

lerende individu tegen de achtergrond van de juiste leeromgeving het verschil maakt 

tussen wel en niet leren.  

 

Opvallende uitkomst van het onderzoek was, dat nagenoeg alle onderzochte leiders 

aangaven dat ze een mentor of coach gemist hebben, een rol die eigenlijk voor een groot 

deel ook door de naast-hogere leider zou moeten kunnen worden ingevuld. De 

ondervraagde leiders relativeren dit echter direct weer door te zeggen dat zij vinden dat zij 

eigenlijk zélf verantwoordelijk zijn voor hun eigen ontwikkeling. Dit roept interessante 

onderzoeksvragen op: hoe kan het dat de steun van de baas zo hoog gewaardeerd wordt, 

maar tegelijkertijd in de dagelijkse praktijk feitelijk weinig heeft plaatsgevonden? Zo is het 

opvallend te zien dat de meeste ‘Non-operations’ managers aangaven in de andere 

managementstijl van hun baas een van hun belangrijkste obstakels te zien. Waarom wordt 

dit niet besproken met de baas? Ook opvallend is daarbij, dat de top van de organisatie 

zelf voornamelijk afkomstig is uit de ‘Operations’- pijplijn en dus wellicht een andere ‘mind 

set’ heeft ten aanzien van bepaalde aspecten van het werk dan de groep ‘Non-managers’. 

Is men bang dat kritiek op de hoogste leidinggevenden kan leiden tot beschadiging? 

Opvallend is in dit verband dat alle onderzochte leiders nagenoeg unaniem aangeven dat 

het eigen succes of falen uitermate zichtbaar is voor de hoogste top van de organisatie en 

dat er voor falen geen ander excuus is dan dat men incompetent is. Dat betekent dus het 
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einde van iemands carrière. Uit de interviews blijkt dat het gaat om een uiting van een 

zekere onmacht om zaken aan de orde te stellen, deels vanuit gêne (“van een topmanager 

zoals wij mag je verwachten dat hij zijn problemen zelf kan oplossen”) deels vanuit angst 

voor het imago (“ik kijk wel uit want dat kan tegen je gebruikt worden”).  

Ook is niet uit te sluiten dat men bepaalde ‘politiek gevoelige’ vragen sociaal wenselijk 

heeft ingevuld. Sommige respondenten gaven expliciet aan dat ze bepaalde vragen 

eigenlijk ‘not done’ vonden (bijvoorbeeld de vraag bij de leermogelijkheid ‘Creating 

Change’: “Your predecessor in this job was fired for incompetence or misconduct”).  

 

Belangrijkste conclusies van dit onderzoek zijn dat niet de leerstijl leidend is bij leren, 

maar de persoonlijkheid. Het gaat daarbij niet om de persoonlijkheidsdimensies, maar om 

de persoonlijkheidsfacetten en de wijze waarop deze met elkaar ‘in balans’ zijn, elkaar 

weten te ‘compenseren’. Dit ‘balans’-proces is een complexe interactie tussen 

persoonlijkheidsfacetten, leerstijl én leermogelijkheden. Voor de praktijk betekent dit dat 

leerprogramma’s voor leiders vooral gericht moeten zijn op retrospectie en op de 

dagelijkse werkpraktijk van de leider: maatwerk dus. 
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Bijlage A: Leiderschapscompetenties met 360 graden feedback indicatoren  

 

1 Persoon 

1.1 Adapting to Change (Aanpassingsvermogen) 

 Acting appropriately by expedient adaptation to changing environments, tasks or 
responsibilities and to different people. 

1 Stays effective when tasks change unexpectedly; finds suitable role for self in new 
environment 

2 Associates with people on various levels in organisation effectively 

3 Familiarises self with culture in new environment, working effectively with new 
people 

4 Accepts unfamiliar aspects of prevailing culture and tries to learn from them 

5 Adjusts goal to achieve best possible results 

1.2 Learning orientation (Leerorientatie) 

  Showing an interest in new information, taking in new ideas and developments 
and being eager to apply them 

1 Informs those affected about new ideas and insights 

2 Combines new and existing information to increase quality and quantity of own 
output 

3 Shows he/she is eager to learn to improve way of working 

4 Uses data concerning the business to solve problems and take effective measures 

5 Encourages exchange of knowledge 

1.3 Ethical (Ethiek) 

  Always conduct ourselves in an honest, fair, trustworthy and open manner 

1 Acts in legal and moral way; shows respect for individual rights 

2 Acts reliable and fair 

3 Keeps to rules and agreements 

4 Trusts people and can be trusted; does not discriminate 

5 Communicates honestly and is open about conflicts 

1.4 Human Value (Menselijkheid) 

  We respect each other and provide an environment that allows people to develop 
their potential 

1 Is available for employees; has an open door 

2 Creates a learning environment and encourages professional and individual 
development 

3 Makes expectations clear; rewards employees' performance 

4 Listens to employees 

5 Shows involvement and makes job enjoyable for employees 

2 De leider in de rol als Entrepreneur 

2.1 Business Orientation (Ondernemerschap) 

  Noticing business opportunities, taking action to seize them and taking calculated 
risks to succeed. 

1 Takes considered and limited risks when trying to close a deal 

2 Looks out for changes and opportunities in markets and (sub-)markets 

3 Makes environmental developments into business opportunities for company 

4 Encourages entrepreneurial and innovative behaviour within organisation 

5 Judges business opportunities on short and long-term return on investment 

2.2 Vision (Visie) 

  Pointing the main direction that the organization will be taking and translates this 
in actions in own domain of responsibility; formulating long-term goals and 
strategies for the organization. 

1 Takes long-term developments into account when drawing up and implementing 
policy plans 

2 Forecasts consequences of strategic choices for parts of organisation 
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3 Sees and illustrates overall consequences of trends 

4 Clearly describes policy choices and communicates them to others 

5 Describes how to bridge gap between current and future situations 

2.3 Customer Focus (Klantgerichtheid) 

  Inquiring into the needs and wishes of customers and clients and demonstrating to 
think and act with the intention to fulfil them. 

1 Asks about needs and wants of clients, listens and asks questions until has 
complete solution 

2 Makes sure client is satisfied and provides service to achieve this 

3 Uses knowledge of client's market and of client's specific problems 

4 Uses strategic knowledge of client organisations in determining own strategy 
towards client 

5 Thinks with clients on strategic level and can advise if necessary 

2.4 Flexibility (Flexibiliteit) 

  Changing one's own style or approach when opportunities presenting themselves 
require such a change. 

1 Changes behavioural style when necessary to achieve objective 

2 Switches communication style/level when necessary 

3 Uses various leadership styles to reach objective  

4 Achieves objectives via various people and routes 

5 Changes own opinion to bring the objective more close by 

2.5 Awareness of Ext Environment (Omgevingsbewustzijn) 

  Proving to be well-informed about societal and political developments and relevant 
issues in the environment; using this knowledge to the advantage of the 
organization. 

1 Uses knowledge of developments in most important competing companies 

2 Keeps track of developments influencing own field; keeps informed through 
networks 

3 Shows interest in influences on own market and consequences for own line of 
business 

4 Shares knowledge of social developments with colleagues 

5 Takes social/political/economical/cultural/international developments into account 
when making plans and proposals 

2.6 Decisiveness (Besluitvaardigheid) 

  Making decisions in time and clearly as the situation requires 

1 Takes decisions even when there are conflicting interests 

2 Where necessary, takes decisions when consequences are not 100% predictable 

3 Collects information on decision-making stages and procedures 

4 Identifies key figures in decision-making process in time and fixes their position 

5 Looks critically at others' decisions. Steps in where in interests of organisation 
he/she favours another decision. 

3 De leider in de rol van manager 

3.1 Leading a Group (Groepsleiderschap) 

  Directing and guiding a group of people; encourage and bring about teamwork and 
maintain good cooperation to achieve an intended goal. 

1 Shows appreciation for group achievements  

2 Involves managers and departments under his/her supervision about changes as 
soon as possible  

3 Supports teamwork between departments/units/staff members 

4 Clearly communicates objectives of department/team/group 

5 Directs group/organisation so as to promote efficiency and good management 

3.2 Problem analysis (Probleem analyse) 

  Breaking a problem down in parts; describing its roots and internal relations. 
Tracing down possible causes and gathering relevant data. 

1 Consults different sources to obtain reliable information 

2 Gives clear picture of how problems develop, distinguishing between short-term 
and long-term, essentials and inessentials. 

3 Compares with other organisations or industries 
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4 Distinguishes structural trends and incidental changes 

5 Clearly distinguishes between established facts, possible causes and consequences 

3.3 Goal Orientation (Resultaatgerichtheid) 

  Focusing one's actions and decisions on intended results and giving priority to the 
realization of stated goals. 

1 Arranges regular updates on progress of  tasks 

2 Monitors progress in delegated tasks, budgets, plans, projects, with regard for 
essential details 

3 Considers different aspects (costs, progress, quality, people) when looking at 
progress 

4 Has regular meetings with subordinates about progress, deadlines, critical events 

5 Organises regular flow of information on changes, from various sources 

3.4 Planning & Organising (Plannen & Organiseren) 

  Determining goals and priorities effectively and stipulating the time, activities and 
resources required to achieve the set goals 

1 Sets priorities, makes action plans, and fits partial plans into overall plan when 
necessary 

2 Sets long-term objectives and indicates most important milestones 

3 Obtains right resources and people in all stages of project 

4 Gives projects or actions he/she organises a special profile 

5 Ensures plans approved by staff and internal/external customers 

3.5 Delegation (Delegeren) 

  Assigning clearly delimited aspects of one's authority and responsibility to the 
proper person's) when necessary; being able to entrust one's work to others. 

1 Ensures people account for their results 

2 Supports colleagues and subordinates so they can achieve planned results 

3 Makes sure subordinates clear on results to be achieved; praises and rewards 
subordinates 

4 Converts general strategies into policy plans with clear milestones and final results 

5 Starts special campaign if it looks like intended results will not be achieved 

3.6 Monitoring (Voortgangsbewaking) 

  Monitoring progress in one's work and that of others effectively, given the 
available time and means; anticipating future developments and taking proper 
measures timely 

1 Offers support and facilities of organisation for delegated tasks 

2 Communicates desired results of delegated tasks clearly 

3 Looks for suitable and challenging tasks for subordinates 

4 Gives subordinates some (limited) freedom when delegating 

5 Ensures that people he/she delegates to get the relevant (strategic) information 

4 De leider in de rol als Coach 

4.1 Coaching (Coaching) 

  Helping other people to see and elaborate their possibilities and opportunities for 
growth and development; helping them to utilize and reinforce their competencies, 
in their job as well as in their career. 

1 Gives clear advice to subordinates in developmental terms and supports 
developmental activities 

2 Helps subordinates get insight into their strengths and weaknesses by giving clear 
feedback on performance and behaviour 

3 Actively stimulates subordinates to work on their career and development 

4 Helps others to learn to use formal and informal rules and circuits in organisation 

5 Transfers knowledge and experience to others in motivating way 

4.2 Interpersonal Sensitivity (Interpersoonlijke sensitiviteit) 

  Showing recognition, concern and openness in personal contact regarding the 
feelings, attitudes and motives of others; proving to understand one's own 
influence on others and taking it into account in one's behaviour 

1 Lets others speak, does not interrupt 

2 Shows interest in other viewpoints and/or takes others' viewpoints into account 

3 Shows awareness of own position within group, being not too dominant 
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4 Regularly expresses praise and criticism towards others, without tension 

5 Pays attention to others' feelings and feels whether others will welcome contact 

4.3 Judgment (Oordeelsvorming) 

  Drawing correct and realistic conclusions based on the information available. 

1 Bases opinions and choices on facts; able to balance alternatives from the 
organisation's viewpoint 

2 Gives priority to what is most important 

3 Aligns strategic plans with the right people 

4 Pays special attention to communicating of important strategic choices and effects 
of that communication. 

5 Takes time to make important choices, does not allow self to be rushed 

4.4 Co-operation (Samenwerking) 

  Contributing actively to co-operation in a group or organization, even when it is 
not in one's own personal interest 

1 Respects contributions of others  

2 Shares or takes over tasks if necessary 

3 Seeks co-operation with others to get improved results 

4 Makes sure team members are familiar with each other's work 

5 Takes the interests of the organisation as starting point in co-operation with other 
groups 

4.5 Persuasion (Overtuigingskracht) 

  Presenting ideas, points of view or plans convincingly to others such that they 
agree and approve. 

1 Uses the right arguments, facts and figures; good at answering questions 

2 Uses the right people in the organisation to win over people 

3 Identifies and discusses resistance in a non-threatening way 

4 Makes parties' interests and possibilities clear  

5 Communicates strategic arguments clearly to all levels of organisation 

4.6 Awareness Org Context (Organisatie Sensitiviteit) 

  Demonstrating to understand how things work in an organization; taking the 
consequences for one's own organization and for the organization of the customer 
into account in one's actions. 

1 Points out that what subordinates do affects interests of the department, unit and 
organisation 

2 Uses own informal business network to see how organisation is going to change 

3 Adjusts own objectives and strategies to future changes in organisation 

4 Consults, and makes decisions with colleagues and organisational units, in case of 
change 

5 Uses own and others' power and influence within organisation to reach goals 
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Bijlage B: Leermogelijkhedenvragenlijst MLQ (naar Van der Sluis, 2000) 

Learning Opportunities 

Unfamiliar Responsibilities 

1. You lack experience important to carrying out some aspect of your job (e.g., 
social, technical, electronic, or web based development).  

2. You have to manage something (e.g., a function, product, technology, market) 
with which you are unfamiliar.  

3. Compared to previous job incumbents, you don't have the credentials or 
background or experience expected for this job (e.g., come from the ''wrong'' 
division or function, have the ''wrong'' degree, etc.).  

 

Proving Yourself 

1. Most of the people reporting to you are more senior or more experienced than you 
are.  

2. You now supervise people who were your peers in the past. 

3. Some of your direct reports resent your getting this position. 

4. One or more of your direct reports was passed over for this job. 

 

Creating Change 

1. This job includes launching new organisational ventures (e.g., new product lines, 
acquisitions, new functions or groups, new plans, or concepts). 

2. You have to create or establish new policies and/or procedures for hiring or for 
operations. 

3. Your predecessor in this job was fired for incompetence or misconduct. 

4. You have to lay off a significant number of your people.  

5. You have to carry out formal negotiations with outside bodies, such as unions or 
clients or joint venture partners. 

6. You have to lay off people who have little chance of finding comparable jobs. 

7. Your direct reports are not talented enough to carry out your vision.  

8. Some of your key direct reports lack the experience to do their jobs without close 
supervision from you 

 

High Level of Responsibilities 

1. Your success or failure in this job will be evident to higher management. 

2. Decisions you make will directly affect the lives and security of many people. 

3. There are few excuses -failing in this job will be viewed as your lack of ability. 

4. The customer-base you work with is extremely varied. 

5. You must deal with diverse clients, customers, or markets.  

6. This job requires you to put in long hours (60 or more hours a week).  

7. This job puts you under constant pressure: there are seldom any periods ''to catch 
your breath''.  

8. This job puts considerable stress on your personal life.  

9. This job requires dealing with foreign governments that can have a substantial 
impact on the business. 

10. To achieve your most important goals, you must influence people outside the 
organization (clients, suppliers, unions, government agencies).  

11. You are actively involved in negotiations with government officials or regulatory 
agencies.   

12. You have to carry out a staff reduction that includes people you know well.  

 

Non-authority Relationships 
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1. You have to co-ordinate action across dispersed sites over which you have no 
direct authority.  

2. To achieve your most important goals, you must influence peers at similar levels in 
other units, functions, divisions, etc.. 

3. To accomplish a major portion of your objectives, you must influence and work 
with your boss or executives higher than your immediate boss.  

4. A great deal of lateral co-ordination is required. 

 

Adverse Business Conditions 

1. You manage a business or major product line that is losing money or otherwise in 
trouble. 

2. You manage a business or unit with financial difficulties.  

 

Lack of Top Mgt Support 

1. In your opinion, your business is slowly deteriorating -but so slowly that it is 
difficult to convince others to take action.  

2. Your view of what the strategy for business should be differs significantly from top 
management's view. 

 

Lack of Personal Support 

1. In the job, you get little support or encouragement from others.  

2. It's difficult to find a supportive person to talk to in this job.  

 

Challenging Boss 

1. Your boss is unaware of his or her shortcomings.  

2. Your boss's management style is different from your own.  

 

Supportive Boss 

1. Your boss helps you get recognition for your work. 

2. Your boss gives you useful advice and support. 

3. Your boss encourages you to grow and develop. 

4. I have a coach/ mentor who supports me. 
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Bijlage C: Interview schema T-1 meting  

EXECUTIVE DEVELOPMENT INTERVIEW PROTOCOL 

 

Name Participant:  

Date of 1st LDP:  

Consultant LDP:  

Interviewer 2nd Phase  

Date of Interview:  

 

OPENING: 

Thank you for taking the time to talk with me today.  

The purpose of our conversation is to explore your thoughts about your own development 

as a leader since you had the first Leadership Development Program. We can talk about 

the XYZ Leadership Development Program, your feedback, and what actions you have 

taken as a result of your involvement in the program. 

 

INDIVIDUAL DEVELOPMENT PLAN (IDP). 

True Strengths and Developmental Needs as reported on the IDP/PERSONAL LETTER 

(completed by the interviewer/researcher). 

 

1. YOUR MISSION AS A LEADER: 

Do you recall your mission as an XYZ Leader? Has this changed over time? 

 

2. YOUR STRENGTHS / DEVELOPMENTAL NEEDS: 

Do you recall the specific Strengths and Developmental Needs that were discussed in the 

feedback session of our 1st  Leadership Development Program? What were they? 

 
 

YOUR DEVELOPMENT PLAN: FORMAL/INFORMAL/NOT AT ALL: 

4= Very Formal: Fully completed as in the Leadership manual and formally discussed with 

own superior 

3= Formal: partly completed as in the Leadership manual and formally discussed with own 

superior 

2= Informal: Fully completed as in the Leadership manual but not formally discussed with 

own superior 

1= Very informal: partly completed as in the Leadership manual and not formally 

discussed with own superior 

0= No real plan: not completed as in the Leadership manual and not discussed with own 

superior 

RATING BY INTERVIEWER. 
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Did you create a formal/informal development plan? Tell me about it.  

How did you set your developmental priorities? 

 

To help you develop at XYZ, there are a lot of groups responsible in your success, like the 

organization, top management, your supervisor, HR department, and you.  

Using 100 percentage points, please assign the amount of accountability you view is 

presently occurring at XYZ: 

ORGANIZATION 

TOP MANAGEMENT 

YOUR SUPERVISOR 

HR 

YOU 

TOTAL: 100 point 

 

How much help have you gotten when developing a plan to build on your Strengths and 

develop your Developmental Needs? 

a. Who? 

b. Why? 

c. How much? 

d. What did they suggest? 

 

 

 

YOUR PERFORMANCE AS A LEADER: 

Looking back over the past 12 months, from your personal point of view, has your overall 

performance as a Leader increased, stayed the same, or decreased as a result of your 

developmental activities? Please explain.  

 

LEARNING OPPORTUNITIES 

What kind of learning opportunity was most beneficial to your development as a leader?  

 

Some New (unfamiliar) responsibilities you had to handle? 

Some High level responsibilities you had to handle? (High risk) 

Some Major changes you had to handle? 

Some Non-authority (departments, people, peers) you had to handle? 

Some Adverse business conditions you had to handle? 

 

Tell me more about it. What did you learn from this? 

 

Since you had your Development Program, did you face some need to prove yourself? 

What did you learn from that? 
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SUPPORT. 

Since you had your Development Program, did you receive any support from your boss, 

peers and\or others?  

What role did he play in your learning process? 

 

Which personal competency of yourself helped you most in your development process as a 

leader?  

 

DEMOGRAPHIC 

For the purposes of our research, we are exploring whether demographic variables such 

as age and highest level of education achieved have an impact upon developmental 

activities. 

a. What is your age? _________ 

b. What is the highest level of educational that you achieved? 

[ ] High school diploma or equivalent 

[ ] Some trade/business school training 

[ ] Two-year degree (e.g., a trade or business school certificate/degree, associate’s 

degree) 

[ ] Some college 

[ ] College graduate (e.g., B.A., B.S.) 

[ ] Some graduate school 

[ ] Master’s degree (e.g., M.A., M.S.) 

[ ] Advanced graduate or professional degree (e.g., Ph.D., J.D.) 
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Bijlage D: Interbeoordelaarsbetrouwbaarheden T-1 meting, voor één, twee en 

drie beoordelaars 

Leider-persoon     IBO-1 IBO-2 IBO-3 

Aanpassingsvermogen           

Bron Component Estimate       

Nevengeschikt Var(ID) 0,063 0,36 0,53 0,63 

  Var(Error) 0,111       

Ondergeschikt Var(ID) 0,362 0,77 0,87 0,91 

  Var(Error) 0,111       

Leeroriëntatie           

Bron Component Estimate       

Nevengeschikt Var(ID) 0,056 0,45 0,62 0,71 

  Var(Error) 0,070       

Ondergeschikt Var(ID) 0,183 0,57 0,73 0,80 

  Var(Error) 0,139       

Ethiek           

Bron Component Estimate       

Nevengeschikt Var(ID) 0,127 0,45 0,62 0,71 

  Var(Error) 0,155       

Ondergeschikt Var(ID) 0,329 0,50 0,66 0,75 

  Var(Error) 0,334       

Mensgerichtheid           

Bron Component Estimate       

Nevengeschikt Var(ID) 0,193 0,36 0,52 0,62 

  Var(Error) 0,351       

Ondergeschikt Var(ID) 0,486 0,77 0,87 0,91 

  Var(Error) 0,144       
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Leider-ondernemer     IBO-1 IBO-2 IBO-3 

Ondernemerschap           

Bron Component Estimate       

Nevengeschikt Var(ID) 0,154 0,57 0,73 0,80 

  Var(Error) 0,115       

Ondergeschikt Var(ID) 0,402 0,76 0,86 0,90 

  Var(Error) 0,127       

Visie           

Bron Component Estimate       

Nevengeschikt Var(ID) 0,084 0,68 0,81 0,86 

  Var(Error) 0,040       

Ondergeschikt Var(ID) 0,405 0,76 0,86 0,91 

  Var(Error) 0,127       

Klantgerichtheid           

Bron Component Estimate       

Nevengeschikt Var(ID) 0,123 0,45 0,62 0,71 

  Var(Error) 0,151       

Ondergeschikt Var(ID) 0,289 0,66 0,80 0,86 

  Var(Error) 0,146       

Omgevingsbewustzijn           

Bron Component Estimate       

Nevengeschikt Var(ID) 0,051 0,24 0,38 0,48 

  Var(Error) 0,166       

Ondergeschikt Var(ID) 0,177 0,63 0,77 0,83 

  Var(Error) 0,106       
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Leider-manager     IBO-1 IBO-2 IBO-3 

Groepsleiderschap           

Bron Component Estimate       

Nevengeschikt Var(ID) 0,113 0,41 0,58 0,68 

  Var(Error) 0,163       

Ondergeschikt Var(ID) 0,189 0,69 0,82 0,87 

  Var(Error) 0,083       

Probleem Analyse           

Bron Component Estimate       

Nevengeschikt Var(ID) 0,013 0,19 0,32 0,41 

  Var(Error) 0,056       

Ondergeschikt Var(ID) 0,449 0,75 0,85 0,90 

  Var(Error) 0,153       

Resultaatgerichtheid           

Bron Component Estimate       

Nevengeschikt Var(ID) 0,133 0,63 0,77 0,84 

  Var(Error) 0,078       

Ondergeschikt Var(ID) 0,295 0,75 0,86 0,90 

  Var(Error) 0,099       

Delegeren           

Bron Component Estimate       

Nevengeschikt Var(ID) 0,264 0,86 0,93 0,95 

  Var(Error) 0,041       

Ondergeschikt Var(ID) 0,163 0,63 0,77 0,84 

  Var(Error) 0,096       

Plannen & Organiseren           

Bron Component Estimate       

Nevengeschikt Var(ID) 0,124 0,67 0,81 0,86 

  Var(Error) 0,060       

Ondergeschikt Var(ID) 0,227 0,69 0,81 0,87 

  Var(Error) 0,103       
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Leider-coach     IBO-1 IBO-2 IBO-3 

Coachen           

Bron Component Estimate       

Nevengeschikt Var(ID) 0,145 0,67 0,80 0,86 

  Var(Error) 0,071       

Ondergeschikt Var(ID) 0,231 0,70 0,82 0,87 

  Var(Error) 0,101       

Oordeelsvorming           

Bron Component Estimate       

Nevengeschikt Var(ID) 0,151 0,70 0,82 0,87 

  Var(Error) 0,066       

Ondergeschikt Var(ID) 0,126 0,50 0,66 0,75 

  Var(Error) 0,127       

Samenwerken           

Bron Component Estimate       

Nevengeschikt Var(ID) 0,076 0,46 0,63 0,72 

  Var(Error) 0,089       

Ondergeschikt Var(ID) 0,402 0,76 0,87 0,91 

  Var(Error) 0,124       

Overtuigingskracht           

Bron Component Estimate       

Nevengeschikt Var(ID) 0,076 0,46 0,63 0,72 

  Var(Error) 0,090       

Ondergeschikt Var(ID) 0,354 0,71 0,83 0,88 

  Var(Error) 0,144       

Organisatiesensitiviteit           

Bron Component Estimate       

Nevengeschikt Var(ID) 0,163 0,31 0,47 0,57 

  Var(Error) 0,367       

Ondergeschikt Var(ID) 0,501 0,74 0,85 0,90 

  Var(Error) 0,174       
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Bijlage E: Correlatietabellen Neo Faceten per Neo Factor, met Deltascores Zelf, 

per rol weergegeven 

Pearson Corr eenzijdig ∆ Zelf 

Negatieve Emotionaliteit (N) 

  

A
n

g
s

t 

E
rg

er
n

is
 

D
ep

re
ss

ie
 

S
ch

aa
m

te
 

Im
p

u
ls

iv
it

ei
t 

 

K
w

et
sb

aa
rh

ei
d

 

0,13 -0,40 0,19 0,25 -0,04 -0,04 ∆Com-
Persoon 0,31 0,06 0,23 0,17 0,44 0,44 

N. 17 17 17 17 17 17 

0,06 -0,21 0,10 0,10 -0,13 0,15 ∆ Com-
Ondernemer 0,40 0,20 0,35 0,34 0,30 0,28 

N 18 18 18 18 18 18 

-0,02 -0,20 0,30 0,17 0,19 -0,02 ∆ Com-
Manager 0,47 0,21 0,11 0,25 0,23 0,47 

N 18 18 18 18 18 18 

0,08 0,00 0,07 0,11 0,08 0,03 
∆ Com-Coach 

0,37 0,50 0,39 0,34 0,38 0,45 

N 18 18 18 18 18 18 

       

Pearson Corr eenzijdig ∆ Zelf 

Extraversie (E) 

Pearson Corr 
eenzijdig ∆ 

Zelf 

H
ar

te
lij

kh
ei

d
 

S
o

ci
ab

ili
te

it
 

D
o

m
in

an
ti

e 

E
n

er
g

ie
 

A
vo

n
tu

ri
sm

e 

V
ro

lij
kh

ei
d

 

-0,12 0,20 -0,55 -0,26 -0,35 0,06 ∆ Com-
Persoon 0,33 0,22 0,01 0,16 0,09 0,41 

N. 17 17 17 17 17 17 

-0,12 0,12 -0,42 -0,24 -0,45 -0,21 ∆ Com-
Ondernemer 0,32 0,32 0,04 0,17 0,03 0,21 

N 18 18 18 18 18 18 

0,28 0,43 -0,41 -0,11 -0,16 0,20 ∆ Com-
Manager 0,13 0,04 0,05 0,33 0,26 0,22 

N 18 18 18 18 18 18 

-0,07 0,34 -0,26 0,45 0,21 0,26 
∆ Com-Coach 

0,40 0,08 0,15 0,03 0,20 0,15 

N 18 18 18 18 18 18 
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Pearson Corr eenzijdig ∆ Zelf 

Openstaan (O) 

Pearson Corr 
eenzijdig ∆ 

Zelf F
an

ta
si

e 

E
st

h
e

ti
ek

 

G
ev

o
el

en
s 

A
ct

iv
it

ei
t 

Id
ee

ë
n

  

W
aa

rd
e

n
 

0,01 0,26 -0,09 0,19 0,01 0,08 ∆ Com-
Persoon 0,49 0,15 0,37 0,23 0,49 0,38 

N. 17 17 17 17 17 17 

-0,33 -0,25 -0,34 -0,25 -0,37 -0,08 ∆ Com-
Ondernemer 0,09 0,16 0,08 0,15 0,06 0,37 

N 18 18 18 18 18 18 

-0,06 0,01 0,23 -0,14 -0,16 0,10 ∆ Com-
Manager 0,41 0,49 0,18 0,29 0,27 0,35 

N 18 18 18 18 18 18 

0,31 0,46 0,33 0,16 -0,11 -0,13 
∆ Com-Coach 

0,10 0,03 0,09 0,27 0,33 0,31 

N 18 18 18 18 18 18 

       

Pearson Corr eenzijdig ∆ Zelf 

Altruïsme 

Pearson Corr 
eenzijdig ∆ 

Zelf F
a

n
ta

si
e 

E
st

h
et

ie
k 

G
ev

o
el

e
n

s 

V
er

an
d

er
in

g
e

n
 

Id
ee

ë
n

  

W
aa

rd
en

 

-0,11 0,17 0,10 0,18 0,08 0,14 ∆ Com-
Persoon 0,34 0,25 0,35 0,24 0,38 0,29 

N. 17 17 17 17 17 17 

-0,16 -0,26 -0,27 0,18 -0,04 -0,22 ∆ Com-
Ondernemer 0,27 0,15 0,14 0,24 0,43 0,19 

N 18 18 18 18 18 18 

-0,17 0,15 0,36 -0,07 0,11 0,25 ∆ Com-
Manager 0,25 0,28 0,07 0,40 0,34 0,15 

N 18 18 18 18 18 18 

-0,31 0,17 0,16 -0,18 0,23 0,03 
∆ Com-Coach 

0,10 0,25 0,27 0,24 0,18 0,46 

N 18 18 18 18 18 18 
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Pearson Corr eenzijdig ∆ Zelf 

Consciëntieusheid 

  

D
o

el
m

a
ti

g
 

O
rd

el
ijk
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et

ro
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w
b

aa
r 

A
m

b
it

ie
 

Z
el

f 
d

is
ci

p
li

n
e 

B
ed
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h
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aa
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0,03 -0,28 -0,26 0,02 -0,19 0,37 ∆ Com-
Persoon 0,46 0,14 0,16 0,46 0,23 0,07 

N. 17 17 17 17 17 17 

-0,07 0,06 -0,19 0,03 -0,15 0,41 ∆ Com-
Ondernemer 0,39 0,40 0,22 0,45 0,27 0,04 

N 18 18 18 18 18 18 

0,00 -0,30 -0,09 0,13 -0,16 0,36 ∆ Com-
Manager 0,50 0,11 0,37 0,30 0,27 0,07 

N 18 18 18 18 18 18 

-0,22 -0,20 0,04 0,19 0,11 0,20 
∆ Com-Coach 

0,19 0,21 0,43 0,23 0,33 0,22 

N 18 18 18 18 18 18 
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Samenvatting 

 

Het thema ‘Leiderschap’ lijkt anno 2007 populairder dan ooit en de vraag naar goede 

‘leiders’ is actueel, zowel in het bedrijfsleven, in de zorg, bij de overheid als ook in de 

politiek. Het belang van goede leiders voor het behalen van resultaten door organisaties is 

in talloze publicaties reeds uitvoerig onderstreept (Bray et al, 1979; Tichy & Devanna, 

1986; Howard & Bray, 1988; Covey, 1992; Becker & Gerhart, 1996; Kouzes & Posner, 

1996; Hesselbein et al, 1996; Drucker, 1996; Ulrich et all, 1999). En het vinden van 

talentvolle leiders is voor veel bestuurders van organisaties een grote zorg.  

Binnen het domein van de personeelswetenschappen zijn leiderschap en 

leiderschapsontwikkeling altijd belangrijke thema’s geweest. Veel onderzoek is gedaan 

naar hoe leidinggevenden leren (Lindsey, Holes & McCall, 1987; McCauly et al, 1994; 

Jansen, 1997; Jansen, 2006; Jansen & Vinkenburg, 2006; Van der Sluis, 2000; 

Lankhuijzen, 2002; Vinkenburg & Pepermans, 2005). Dit betreft echter vaak 

leidinggevenden in lagere echelons van de organisatie, beginnende managers en 

bijvoorbeeld management trainees. Hoe leidinggevenden in de hoogste echelons 

(‘topmanagers’) van de organisatie precies leren is echter niet duidelijk. Daarnaar is ook 

nog weinig empirisch onderzoek gedaan. De mogelijkheden voor hen voor het volgen van 

opleidingen zijn door de aard van hun werk gering. 

 

Doel van het onderzoek, zoals beschreven in dit proefschrift, is het leveren van een 

kennisbijdrage met betrekking tot leiderschapsontwikkeling en het leveren van een 

praktische bijdrage met betrekking tot het ontwerpen van succesvolle 

leiderschapsontwikkelingsprogramma’s. Daarbij gaat het niet zozeer om de vraag wat we 

deze leiders zouden moeten aanbieden in leiderschapscursussen, maar om de vraag: “Hoe 

kunnen leiders geholpen worden te leren als het gaat om hun leiderschapscompetenties?”  

Dit heeft geleid tot de volgende centrale onderzoeksvraag: Welke invloed hebben 

persoonsgebonden en organisatiegebonden factoren op het leren van 

leiderschapscompetenties?  

 

In de oorspronkelijke onderzoeksopzet is uitgegaan van een nomothetisch perspectief 

gericht op de formulering van wetmatigheden die generaliseerbaar zijn over individuen 

en/of groepen. Op basis van enkele fundamentele veranderingen in de proefgroep is de 

onderzoeksstrategie veranderd van een uitsluitend nomothetische benadering naar een 

combinatie van een idiografische en nomothetische benadering. 

De onderzoeksgroep bestond uit 40 managers in de hoogste bestuurslaag onder de Raad 

van Bestuur van een internationaal opererende Nederlandse onderneming, commercieel 

actief in meer dan 60 landen, waarvan in ruim 30 landen met een eigen verkoop- en 

service-onderneming. Van de oorspronkelijke groep van top-40 managers zijn uiteindelijk 
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25 dossiers overgebleven die geschikt bleken voor nader onderzoek middels een T-1 

meting. 

Het onderzoek bestond uit een nulmeting (T-0) naar leiderschapsgedrag, gemeten aan de 

hand van leiderschapscompetenties, uitgevoerd onder een groep leiders in de hoogste 

echelons van de organisatie en een her-meting (T-1) na een periode van ca 3 jaar, 

uitgevoerd bij deze zelfde groep leiders. Tijdens de T-0 meting werd elke individuele leider 

gedurende een tweedaags individueel leerprogramma geconfronteerd met zijn gedrag als 

leider op dat moment, aan de hand van feedback afkomstig uit een 360 graden vragenlijst. 

Daarnaast werd hij in een uitvoerig interview geconfronteerd met zijn leidersdilemma’s en 

werd door hem met (nieuw) gedrag geëxperimenteerd in leiderschapssimulaties, waarna 

videofeedback werd gegeven. Het laatste onderdeel van dit tweedaagse 

leiderschapsprogramma bestond uit het opstellen van een Individueel Ontwikkelplan (IOP) 

door de leider zelf, waarin deze leerdoelen formuleerde vanuit reflectie over zijn 

leerervaringen gedurende het leerprogramma. In de afsluitende fase van het programma is 

het IOP uitvoerig besproken met de adviseur, waarbij door de adviseur concrete 

ontwikkelsuggesties zijn gedaan. Na een periode van een kleine 3 jaar ( de T-1 meting) is 

opnieuw gekeken naar de scores op dezelfde leiderschapscompetenties aan de hand van 

dezelfde 360 graden feedback techniek. Gekeken is welke leerervaringen en 

persoonsgebonden variabelen hebben geleid tot een verbetering op 

leiderschapscompetenties, in dit onderzoek ‘leren’ genoemd. 

 

Wat leiderschapsdefinitie betreft wordt in dit proefschrift aangesloten op de definitie van 

Vroom & Jago (2007): “a process of motivating people to work together collaboratively to 

accomplish great things”. Leiderschap wordt in dit proefschrift opgevat als een persoonlijke 

intentie van een leider (naar Covey, 2004) met als definitie: “vanuit een visie dingen 

gedaan krijgen voor en door andere mensen” (naar Van Loon & Hoving, 2002). 

In dit proefschrift is gekozen voor een viertal ‘leiderschapsrollen’ ofwel clusters van 

leiderschapscompetenties:  

1. Binnen de rol ‘Persoon’: ethiek, leeroriëntatie, mensgerichtheid en 

aanpassingsvermogen; 

2. Binnen de rol ‘Ondernemer’: ondernemerschap, visie, flexibel gedrag, 

klantgerichtheid, omgevingsbewustzijn en besluitvaardigheid; 

3. Binnen de rol ‘Manager’: groepsleiderschap, probleemanalyse, resultaatgerichtheid, 

plannen & organiseren, delegeren, en monitoring; 

4. Binnen de rol ‘Coach’: interpersoonlijke sensitiviteit, oordeelsvorming, 

samenwerken, overtuigingskracht en organisatiesensitiviteit. 

In het kader van dit proefschrift wordt leren opgevat als een actief en sociaal-interactief 

proces, waarbij naast de persoonsgebonden variabelen ook de contextvariabelen een 

belangrijke rol spelen (Kolb, 1984; McCauley et al, 1994; Van der Sluis, 2000; Bandura, 

1977). In het in dit proefschrift gehanteerde leermodel wordt onderscheid gemaakt tussen 
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de drie elementen ‘Assessment’, ‘Challenge’ en ‘Support’. Leerervaringen zijn krachtiger 

naarmate deze drie elementen erin zijn vertegenwoordigd (McCauley & Van Velsor, 2004). 

Met name de factor ‘Challenge’ speelt een belangrijke rol bij de kracht van de leerervaring. 

Uitgaande van de kracht van de praktijk, met name voor de doelgroep van dit onderzoek, 

wordt in dit onderzoek uitgegaan van ‘on-the-job’ leerervaringen, ook wel 

Leermogelijkheden genoemd. Leren als afhankelijke variabele wordt binnen het kader van 

dit proefschrift gedefinieerd als het vergroten van de effectiviteit van de leider in het 

hanteren van de uiteenlopende leidersrollen, zichtbaar in een uitbreiding van en/of betere 

beheersing van het gedragsrepertoire (naar McCauley en Van Velsor, 2004). 

Wat de onafhankelijke variabele Leerstijl betreft is gekozen voor de procesbenadering van 

Van der Sluis (2000): planmatig leren, instructiegericht leren, gaandeweg leren en 

betekenisgericht leren. Wat de onafhankelijke variabele Persoonlijkheid betreft is gekozen 

voor de Big Five factoren ‘Neuroticisme’, ‘Extraversie’, ‘Openheid’, ‘Altruïsme’ en 

‘Consciëntieusheid’ (Barrick & Mount, 1991, 1993; McCrae, 1992).  

De onafhankelijke variabele Leermogelijkheden is onderverdeeld in vier groepen, te weten 

‘Funktie-overgangen’, ‘Taakgerelateerde kenmerken, ‘Moeilijkheden en tegenslagen’ en 

‘Steun van de baas’ (Van der Sluis, 2000; Hoeksema, 1997; Megginson, 1997).  

 

Samenvattend kan geconcludeerd worden dat, wanneer er gekeken wordt naar de 

gemiddelde leerresultaten, gemeten aan de hand van het verschil in de 360 graden 

feedback-scores die de leider aan zichzelf heeft toegekend op moment T-0 versus moment 

T-1, binnen alle competentieclusters behorende bij de leiderschapsrollen Persoon, 

Ondernemer, Manager en Coach, sprake is van leren. Het gaat daarbij eerder om de 

persoonlijkheidsfacetten binnen de ‘Big Five’ persoonlijkheidsfactoren dan om de 

persoonlijkheidsfactoren zelf. 

 

De combinatie van idiografische en nomothetische analyse leidt tot twee hoofd-typeringen:  

1. De lerende leider: De dominante, sociabele en gewetensvolle intellectualist. 

Daaronder vallen de individuele cases van de ‘Daadkrachtige’, de ‘Sociaalkrachtige’ 

en de ‘Visionaire’ leider.  

2. De niet-lerende leider: De assertieve, prikkelbare, gehaaste en onrustige 

avonturier. Daaronder vallen de individuele cases van de ‘Piekeraar’, de ‘Idealist’, 

de ‘Gejaagde’ en de ‘Zelfverzekerde’.  

 

De ‘Daadkrachtige’ leider is te typeren als iemand die doet waar hij voor staat, die zaken 

serieus neemt en die veranderingen realiseert. De hoge facetscores liggen binnen de 

domeinen ‘Extraversie’, ‘Openheid’ en ‘Consciëntieusheid’. De daadkrachtige leider neemt 

een duidelijke leidinggevende pose aan, toont zich krachtig en energiek, misschien 

arrogant, maar zoekt het conflict niet op en schikt zich als het erop aan komt. Hij is als 

een hond die “niet bijt zoals hij blaft”. Hij leert vooral van retrospectie en assimilatie en hij 

koppelt zijn overwegingen en reflectie direct aan de dagelijkse praktijk, daarmee 
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aansluitend op de voor hem meest aansprekende leermogelijkheid, namenlijk 

‘Taakgerelateerde kenmerken’. 

 

De ‘Sociaalkrachtige’ leider lijkt op de daadkrachtige leider, maar voegt er een duidelijke 

sociale en intellectualistische component aan toe. De hoge facetscores liggen bij de 

sociaalkrachtige eveneens binnen de domeinen ‘Extraversie’, ‘Openheid’, en 

‘Consciëntieusheid’, alsmede binnen het domein ‘Altruïsme’. Hij staat open voor esthetiek 

en voor gevoelens, heeft een sterke wil om te presteren, maar houdt zich daarbij ook aan 

de sociaal-ethische normen en de zorgvuldigheid in de omgang met anderen. Hij is als 

iemand die “rijdt in een Porsche met de handrem erop”. Deze combinatie van 

persoonlijkheid gekoppeld aan retrospectief leren, zowel reflectief als assimilerend, levert 

blijkbaar veel rendement op als het gaat om het leren van leiderschapscompetenties 

 

De ‘Visionaire’ leider heeft een vergelijkbaar profiel als de sociaalkrachtige leider, maar is 

wat minder sociaal-emotioneel gericht, is sterk visionair ingesteld, eerlijk en optimistisch, 

creatief van aard. Hij is een evenwichtig persoon, intellectueel-assertief en dominant, maar 

compenseert zijn dominante houding met zijn inschikkelijke instelling. De hoge facetscores 

liggen binnen de domeinen ‘Extraversie’, ‘Openheid’, ‘Altruïsme’ en ‘Consciëntieusheid’. De 

visionaire leider toont een sterk intellectualistische instelling. Hij is als de wijze uil: je hoort 

hem wel maar je ziet hem niet. Zijn leerstijl is retrospectief, zowel gaandeweg als 

betekenisgericht en hij leert van zijn fouten en van zelfreflectie, hetgeen aansluit bij zijn 

intellectualistische en open instelling.  

 
Bij de ‘Piekerende’ leider valt op dat hij, net als de sociaalkrachtige leider, ontvankelijk is 

voor emotionele signalen en ook assertief en dominant is, maar tegelijkertijd dat hij weinig 

open staat voor nieuwe ervaringen, nogal kritisch is naar anderen en kritiek van zich af 

praat. Zijn assertieve houding wordt niet gecompenseerd door een facet uit de 

persoonlijkheidsdomeinen Altruïsme of Consciëntieusheid. Men zou kunnen stellen dat hij 

een piekeraar is die voortdurend nadenkt over wat er fout ging, maar tegelijkertijd de fout 

niet bij zichzelf zoekt, en die vervolgens te weinig daadkracht heeft om dit te veranderen. 

In sporttermen is hij eerder de tribunezitter dan de speler. Zijn voornaamste leerstijl is 

betekenisgericht leren, maar doordat hij weinig steun van zijn baas ervaart en te weinig 

fantasierijk is, weet hij ook niet goed wat aan de gesignaleerde fouten te doen.  

 
Bij de ‘Idealist’ valt op dat hij, net als de piekeraar, hoog scoort op ‘Dominantie’, maar zich 

bovendien veel opener opstelt als het gaat om zijn eigen gevoelens en visie. Werd bij de 

‘top-leerders’ een hoge ‘Dominantie’ min of meer gecompenseerd door enkele facetten 

binnen het domein ‘Altruïsme’, bij de idealist is dat niet het geval. Hij ergert zich aan het 

feit dat hij zijn doelen niet realiseert en, net als de piekeraar, zoekt hij de oorzaak daarvan 

buiten zichzelf. Hij heeft als idealist een ideaalplaatje voor ogen, maar mist blijkbaar de 

daadkracht om ze te realiseren (domein ‘Consciëntieusheid’). Als het gaat om 

leermogelijkheden en leerstijl moet hij het hebben van retrospectief leren en heeft hij de 

steun van zijn baas nodig. Hij benoemt dat dan ook als zijn sterkste leermogelijkheid. 
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De ‘Gejaagde’ leider laat wat persoonlijkheid betreft een profiel zien dat in de 

selectieadviespraktijk een ideaal managementprofiel wordt genoemd: stabiel, energiek, 

dominant, sociabel, gericht op activiteiten, ambitieus en gedisciplineerd, maar toch niet 

onaangepast. Ook is te zien dat hij op de domeinen ‘Extraversie’, ‘Openheid’, en 

‘Consciëntieusheid’ hoge facetscores haalt, zoals ook de top-leerders in dit onderzoek 

doen. Desondanks scoort de gejaagde leider laag op het leren van 

leiderschapscompetenties. De gejaagde leider is een leider die retrospectief leert en die als 

leermogelijkheden ‘Taakgerelateerde kenmerken’ en ‘Steun Baas’ noemt. Opvallend is 

echter dat zijn carrière wordt gekenmerkt door ‘Overgangen’, iets wat hij zelf ook versterkt 

door steeds op zoek te gaan naar nieuwe activiteiten en zich aan te passen aan waar men 

hem heen stuurt. Zijn hoge (levens)tempo en zijn onrustige en onderzoekende instelling, 

gevoegd bij zijn ambitie om goede resultaten neer te zetten en zijn plichtsgetrouwheid, 

maken hem tot een gejaagd persoon.  

 

Bij de ‘Zelfverzekerde’ leider valt de stabiele, onbezorgde en zelfverzekerde houding op. 

Hij laat zich niet gauw van de wijs brengen, is assertief en praat kritiek makkelijk van zich 

af, is een optimist en toont verder weinig betrokkenheid. Hij is plichtsgetrouw en gedreven 

ten aanzien van succes. Blijkbaar ziet hij te weinig in hoe hij in zijn omgeving overkomt, 

gelet op het feit dat hij zichzelf positief beoordeelt terwijl zijn omgeving hem negatief 

beoordeelt als het gaat om het leren van leiderschapscompetenties. Binnen het domein 

‘Openheid’ zijn geen hoogscorende facetten te zien. Ook hier geldt, net als bij de gejaagde 

leider, dat hij vooral leert van retrospectief leren en van ‘Taakgerelateerde kenmerken’ en 

‘Steun Baas’, maar dat zijn loopbaan zich kenmerkt door ‘Overgangen’. 

 

De belangrijkste conclusies van dit onderzoek zijn dat niet de leerstijl leidend is bij leren, 

maar persoonlijkheid. Het gaat daarbij niet om de persoonlijkheidsdimensies maar om de 

persoonlijkheidsfacetten en de wijze waarop deze met elkaar ‘in balans’ zijn, elkaar weten 

te ‘compenseren’. Dit ‘balans’-proces is een complexe interactie tussen 

persoonlijkheidsfacetten, leerstijl én leermogelijkheden. Voor de praktijk betekent dit dat 

leerprogramma’s voor leiders vooral gericht moeten zijn op retrospectie en op de 

dagelijkse werkpraktijk van de leider. 
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English summary: Leaders Who Learn 

An idiographic and nomothetic study into the influe nce of Personality, Learning Behaviour and 
Learning Opportunities on the development of Leader ship Competences at the top 

 

The theme of ‘Leadership’ seems to be more popular than ever and demand for good 

‘leaders’ is a hot topic in business, the healthcare sector, as well as in government and 

politics. The importance of good leaders to enable organizations to obtain results has been 

underlined in depth in several publications (Bray et al, 1979; Tichy & Devanna, 1986; 

Howard & Bray, 1988; Covey, 1992; Becker & Gerhart, 1996; Kouzes & Posner, 1996; 

Hesselbein et al, 1996; Drucker, 1996; Ulrich et al, 1999). And finding talented leaders is a 

point of great concern for the boards of a great many organizations.  

 

Leadership and Leadership Development have always been important themes within the 

HR sciences field. A great deal of research has been done into how managers learn 

(Lindsey, Holes & McCall, 1987; McCauly et al, 1994; Jansen, 1997; Jansen, 2006 a/b; Van 

der Sluis, 2000; Lankhuijzen, 2002; Vinkenburg & Pepermans, 2005), but it often focused 

on managers at lower levels of the organization, like new managers and management 

trainees. Little is clear about exactly how managers at the highest levels (‘senior 

managers’) of organizations learn. Very little empirical research has been done into this. 

Due to the nature of their work, these managers have few opportunities to study or take 

training courses. 

 

The objective of this study, as described in this thesis, is to contribute knowledge as 

regards leadership development and to make a practical contribution to designing 

successful leadership programmes. This is not so much about specifically what we should 

offer these leaders in leadership courses, but rather: “How can leaders be helped to learn 

in respect of their leadership competences?”  

 

This has led to the following central research question: What is the effect of personal and 

organizational factors on the ability to learn leadership competences?  

 

The original study looked at the issue from a nomothetic perspective with the aim of 

formulating patterns which can be generally applied to individuals and/or groups. Due to 

some fundamental changes in the study group, the strategy of the study was changed 

from a solely nomothetic approach to a combination of an idiographic and a nomothetic 

approach. 

 

The study group consisted of 40 managers in the highest layer of management just below 

the Executive Board of an internationally active Dutch company, with commercial activities 

in over 60 countries, including its own sales and service branches in over 30 of these 
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countries. Of the original group of top-40 managers, files belonging to 25 of them were 

eventually found to be suitable for further study by means of a T-1 measurement. 

 

The study consisted of a baseline measurement (T-0) of leadership behaviour, measured 

on the basis of leadership competences, carried out among a group of leaders in the 

highest levels of the organization and a re-measurement (T-1) after a period of 

approximately three years, carried out among the same group of leaders. During the T-0 

measurement every individual leader underwent a two-day individual learning programme 

where they were confronted with their current behaviour as leaders, using feedback 

derived from a 360-degree questionnaire. In addition, an extensive interview was held with 

every leader, where they were confronted with their dilemmas as leaders and where they 

experimented with old and new forms of behaviour in leadership simulations, after which 

video feedback was given. The last part of this two-day leadership programme consisted of 

the leaders drawing up their own Individual Development Plans (IDP), in which they 

formulated their learning objectives following reflection on the developmental experiences 

they had gained during the learning programme. In the final phase of the programme, the 

IDP was discussed at length with the adviser, who made a number of concrete 

development suggestions. After a period of barely three years (the T-1 measurement), the 

leaders' scores on the same leadership competences were assessed again, using the same 

360-degree feedback technique, to see which developmental experiences and personal 

variables had led to an improvement in their leadership competences, i.e. ‘learning’ in this 

study. 

 

This thesis follows Vroom & Jago's (2007) definition of leadership: “a process of motivating 

people to work together collaboratively to accomplish great things”. In this thesis, 

leadership is taken to be a leader's personal intention (after Covey, 2004) and is defined 

as: “getting things done for and by other people, based on a vision” (after Van Loon & 

Hoving, 2002). 

This thesis distinguishes clusters of leadership competences within four ‘leadership roles’:  

5. Within the role of ‘Person’: Ethics, Learning Orientation, Human Focus and the 

Ability to Adapt; 

6. Within the role of ‘Entrepreneur’: Entrepreneurial Spirit, Vision, Flexible Behaviour, 

Customer Focus, Awareness of One's Environment and Decisiveness; 

7. Within the role of ‘Manager’: Group Leadership, Problem Analysis, Results Focus, 

Planning & Organising, Delegating and Monitoring; 

8. Within the role of ‘Coach’: Inter-personal Sensitivity, Judgment, Cooperation, 

Persuasiveness and Awareness of Organizational Context.  

In this thesis, learning is seen as an active and socially interactive process, where both 

context variables and personal variables play an important role (Kolb, 1984; McCauley et 

al, 1994; Van der Sluis, 2000; Bandura, 1977). The learning model used in this thesis 
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makes a distinction between the three elements of ‘Assessment’, ‘Challenge’ and ‘Support’. 

Developmental Experiences become more powerful the more these three elements are 

represented in them (McCauley & Van Velsor, 2004). The factor ‘Challenge’ plays a 

particularly important role in the power of the developmental experience. Because of the 

power of daily practice, specifically for the target group in this study, this study starts from 

‘on-the-job’ developmental experiences, also called Learning Opportunities. In the context 

of this thesis, the dependent variable learning is defined as enlarging the leader's 

effectiveness in handling the various leadership roles, as can be witnessed through an 

expansion and/or better command of the behavioural repertoire (after McCauley and Van 

Velsor, 2004). 

 

As to the independent variable of Learning Behaviour, Van der Sluis' (2000) project 

approach was chosen: Planned learning, Instruction-oriented learning, Emergent Learning 

and Meaning-oriented learning. The Big Five factors ‘Neuroticism’, ‘Extraversion’, 

‘Openness’, ‘Agreeableness’ and ‘Conscientiousness’ (Barrick & Mount, 1991, 1993; 

McCrae, 1992) were chosen to define the independent variable of Personality.  

 

The independent variable of Learning Opportunities has been subdivided into four groups, 

'Transitions', 'Task-related Characteristics', 'Obstacles' and 'Support' (Van der Sluis, 2000; 

Hoeksema, 1997; Megginson, 1997).  

 

In summary, it can be concluded that learning occurs within all the competence clusters 

that make up the leadership roles of Person, Entrepreneur, Manager and Coach if we look 

at the average learning results measured by the difference in the 360-degree feedback 

scores leaders award themselves at the T-0 moment versus the T-1 moment. This relates 

to the personality aspects within the ‘Big Five’ personality factors rather than the actual 

personality factors. 

 

The combination of idiographic and nomothetic analysis leads to two main profiles:  

3. The learning leader: The dominant, sociable and conscientious intellectualist. This 

includes the individual cases of the ‘Decisive’, the ‘Socially Strong’ and the 

‘Visionary’ leader.  

4. The non-learning leader: The assertive, irritable, hurried and restless adventurer. 

This includes the individual cases of the ‘Worrier’, the ‘Idealist’, the ‘Hurried’ and 

the ‘Self-Assured’ leader.  

 

‘Decisive’ leaders can be characterised as people whose actions are in line with their 

beliefs, who take matters seriously and achieve changes. The high aspect scores are in the 

fields of ‘Extraversion’, ‘Openness’ and ‘Conscientiousness’. A decisive leader takes on a 

distinct executive attitude, exhibits power and energy, may appear to be arrogant, but 

does not look for conflict and is accommodating when conflicts do occur. This leader is like 

a dog whose “bark is worse than his bite”. They mainly learn from retrospection and 
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assimilation and directly link their considerations and reflections to daily practice, in line 

with the learning opportunity which appeals to them the most, i.e. 'Task-related 

Characteristics'. 

 

‘Socially Strong’ leaders resemble the Decisive leader, but add a distinct social and 

intellectualist component to this. Socially strong leaders also score high on aspects relating 

to ‘Extraversion’, ‘Openness’, and ‘Conscientiousness’, as well as those relating to 

‘Agreeableness’. These leaders are open to aesthetics and feelings, have a strong will to 

perform, while also observing socio-ethical standards and acting with care in dealings with 

others. Such a leader is like “driving a Porsche with the handbrake on”. This combination 

of personality and retrospective learning, both reflective and assimilating, seems to be 

conducive to learning leadership competences. 

 

The profile of a ‘Visionary’ leader is comparable to that of the Socially Strong leader, but 

they have less of a socio-emotional focus, have a strong visionary attitude, are honest and 

have an optimistically creative nature. These leaders are level-headed, intellectually 

assertive and dominant, and compensate for their dominant attitude by an accommodating 

disposition. They score high on aspects related to ‘Extraversion’, ‘Openness’, 

'Agreeableness' and ‘Conscientiousness’. The visionary leader displays a strong 

intellectualist disposition. They are like the wise owl: heard but not seen. This leader's 

learning behaviour is retrospective, both emergent and meaning-oriented and they learn 

from their mistakes and from self-reflection, which is in keeping with their intellectualist 

and open disposition.  

 
‘Worrying’ leaders are characterized by the fact that, just like socially strong leaders, they 

are susceptible to emotional signals and are also assertive and dominant, while at the 

same time being barely open to new experiences, being rather critical of others and 

refusing to accept personal criticism. This leader's assertive attitude is not compensated by 

any aspect in the personality domains Agreeableness or Conscientiousness. They can be 

qualified as worriers who are always thinking about what went wrong, without finding fault 

with themselves and who then have too little decisiveness to make the necessary changes. 

In sports terms, they are the people sitting on the sidelines rather than the players. Their 

main learning behaviour is meaning-oriented learning, but since they receive little support 

from superiors and have insufficient imagination, they do not really know what to do about 

mistakes.  

 
A remarkable feature of the ‘Idealist’ leader is that, like worriers, they score high on 

‘Assertiveness', but have a much more open disposition as regards their own feelings and 

views. Where ‘top-learners’ more or less compensate for a high score on ‘Assertiveness’ by 

some aspects in the domain of ‘Agreeableness’, this is not the case with idealists. They are 

irritated by the fact that they are unable to achieve their goals and, just like worriers, they 

will look for the cause outside themselves. Idealists envisage an ideal picture, but seem to 

lack the decisiveness to make this come true (domain of ‘Conscientiousness’). Where 
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learning opportunities and learning behaviour are concerned, they depend on retrospective 

learning and need their superior's support. They qualify this as their strongest learning 

opportunity. 

 

The personality profile displayed by a ‘Hurried’ leader is the one considered to be an ideal 

management profile in the selection consultancy business: stable, energetic, dominant, 

sociable, activity-focussed, ambitious and disciplined, without being maladjusted. Just like 

the top-learners in this study, they are found to score high on aspects in the domains of 

‘Extraversion’, ‘Openness’, and ‘Conscientiousness’. Nevertheless, hurried leaders score 

low as regards learning leadership competences. Hurried leaders learn by retrospection 

and identify their learning opportunities as ‘Task-related Characteristics’ and ‘Support’. 

However, a striking fact is that their careers are characterised by ‘Transitions’, something 

they reinforce themselves by constantly looking for new activities and adjusting to the 

environments they are placed in. Their high pace of living and working and their restless 

and inquisitive disposition, combined with their ambition to achieve good results and their 

sense of duty, make them hurried people.  

 

‘Self-assured’ leaders are characterised by their stable, carefree and self-assured attitude. 

They are not easily put off, are assertive and can easily reject personal criticism, are 

optimists and show little involvement. They have a good sense of duty and are success-

driven. They seem to have an insufficient appreciation of how they are seen by their 

environment, given the discrepancy between their positive evaluation of their own 

achievements as regards learning leadership competences and the negative appraisal 

given by their environment. They do not achieve high scores on any aspects in the 

‘Openness’ domain. Just like hurried leaders, these leaders' main learning opportunities are 

retrospection, ‘Task-related Characteristics’ and ‘Support’, whereas their careers are 

characterised by ‘Transitions’. 

 

The most important conclusion of this study is that the dominant factor in learning is not 

learning behaviour but personality. Not the personality dimensions, but the personality 

aspects and how they are ‘in balance’ and ‘compensate’ for each other. This ‘balance’ 

process is a complex interaction between personality aspects, learning behaviour and 

learning opportunities. In practice this means that learning programmes for leaders should 

mainly focus on retrospection and on the leader's day-to-day working practice. 
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Over de auteur 

Jeroen Seegers (1953) is als Practice Area Leader Benelux werkzaam bij Right 

Management, onderdeel van Right Management USA, een internationaal opererend 

adviesbureau op het gebied van HRM, met wereld wijd 3000 medewerkers. Right 

Management is een volle dochter van de Manpower Group, USA. Seegers is Psycholoog NIP 

en gecertificeerd Organisatie Adviseur (CMC). 

Seegers startte zijn loopbaan in 1977 als adviseur in een Bedrijfspsychologische 

adviespraktijk (W&S en Loopbaanadvies) bij GITP-International. Hij was van 1984 – 1992 

directeur van GITP-Focus Benelux (licentiehouder van DDI-USA). Van 1990 tot 1993 was 

hij tevens Managing Director van European United Consultants, een internationaal 

samenwerkingsverband tussen onafhankelijke adviesbureaus uit Nederland, België, Groot 

Brittannië, Spanje, Italië en Zweden. Vanaf 1992 tot medio 2002 was hij oprichter, 

medevennoot en directielid van Assessment & Development Consult (ADC), een HR-

adviesbureau met ca 80 medewerkers in vier locaties in Nederland. Voorts was hij 

medeoprichter en -eigenaar van Pi-Media (thans Pi Company). 

Opleiding 

Seegers studeerde van 1971 - 1977 Arbeids- & Organisatie Psychologie, Leerpsychologie 

en Organisatiekunde aan de Katholieke Universiteit Nijmegen (Prof. Dr. C. de Wolff; Prof. 

Dr. J. Vollebergh). Daarnaast studeerde hij Systeem Ergonomie en Socio-techniek binnen 

de Faculteit Bedrijfskunde aan de Technische Universiteit Eindhoven. Hij studeerde cum 

laude af op een onderzoek naar “De invloed van instructie, vooropleiding en 

voorstellingsvermogen op de regelprestatie in een gesimuleerd industrieel proces”, 

uitgevoerd in een samenwerkingsproject tussen de Technische Universiteit Eindhoven en 

DSM. Hij volgde PAO 'Stress in Organisaties' en werkte van 1982 tot 1984 aan een (door 

omstandigheden afgebroken) dissertatieonderzoek over de gevolgen van automatisering 

voor de kwaliteit van de arbeid bij de Rabobank. 

Sinds 1978 werkt Seegers met de Assessment center-methode als basis voor 

Competentie- en Performance management en Management Development. Hij volgde zijn 

assessment opleiding in de USA (Prof Dr. W.C Byham; Prof. Dr. D. Bray). In 1982 

introduceerde hij samen met Joep Esser (Mars) Assessment Centers in Nederland tijdens 

een NVP conferentie. Hij was auteur van het eerste Nederlandse boek over de Assessment 

center-methode (‘Talenten van vandaag voor organisaties van morgen’) en auteur van de 

Kluwer/NVP publicatie 'Assessment Centers: een personeelsinstrument voor de manager' 

(1997). Daarnaast publiceerde hij vele malen over dit onderwerp in tijdschriften en 

handboeken in binnen- en buitenland. Zijn laatste boek op dit terrein is: “Assessment 

Centers: fundament voor HRM”, (2006). 

Ervaring: 

Seegers adviseerde in de afgelopen 30 jaar vele Nederlandse en internationale organisaties 

op het gebied van Loopbaanontwikkeling en –coaching, Management Development en 

Succession management, Assessment Centers en Development Centers, Performance 
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Management, Strategisch HRM en Organisatieverandering. Seegers werkte o.a. voor 

organisaties als: Heineken, ABN-AMRO, ABP, Agis, ARCA-Systems, AT&T, Atos, AVR, 

Canon, Corus, Delta Lloyd, DHV, Friesland-Foods, Geveke, Hago, ING, KLM, Manpower, 

Mars/Masterfoods, Ministerie van Economische Zaken (PIA), Ministerie van Financiën, 

Ministerie van Justitie, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, MSD, NCR, Nike, Nutreco, 

Océ-Technologies, Orange, Organon, Philips, Postbank, Rabobank, Randstad, Rockwool, 

Siemens, Staatsloterij, Teijin-Twaron, TNT, Transavia, diverse woningbouw corporaties 

onder andere Ymere en de Woonmaatschappij, diverse Universitair Medisch Centra zoals 

Groningen, Maastricht, Rotterdam (Erasmus), St Radboud Nijmegen, St Maartenskliniek, 

en vele andere organisaties en instellingen.  

Naast het ontwerpen en implementeren van complete in- of externe competentie-

assessment programma’s voor selectie en ontwikkeling, is Seegers actief in 

leiderschapsontwikkelingsprogramma’s. Seegers is gespecialiseerd in 

leiderschapsontwikkeling en top-coaching en begeleidt als persoonlijke coach diverse 

topmanagers in hun loopbaan en hun functioneren. 

Lidmaatschappen: 

• Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) 

• Orde van Organisatie Adviseurs (OOA) 

• Nedrelandse Vereniging voor Personeelsmanagement en Organisatieontwikkeling 

(NVP) 

• European Foundation for Management Development (EFMD, Honorary Member) 

Docentschappen: 

• 2001 - heden: Gastdocent Management Academie RUG 

• 2000 - heden: Docent BAAK Personeelswetenschappen (Strategisch HR en Werving 

en Selectie) 

Congressen & lezingen: 

• Inleider talloze lezingen NVP, NIVE, NOLOC, NIP; 

• Spreker op nationale en internationale congressen over Assessment & 

Development, zoals bijvoorbeeld 

• Chairman 1st European Congress on the ACM, Amsterdam, 1987; 

• Co Chair 25th World Congress on ACM, London, 1990; 

• C0 Chair 2nd European Congress on ACM, Brussel, 1991; 

• Co Chair 4th European Congress on ACM, Venetië, 1992; 

• Co Chair 5th European Congress on ACM, Rome, 2001; 

• Spreker op Assessment congress, Stellenbosch, Zuid Afrika, , 2003. 

Nevenactiviteiten:  

• 1982 - 2006: Redacteur/auteur Poly-Sociaal Zakboek PBNA, later HRM Zakboek, 

Reed Business Information 

• 2006 - heden: Redactievoorzitter van HRM Zakboek, Reed Business Information 
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• 1999 - heden: Auteur hoofdstuk Performance Management, Kluwer Jaarboek 

Personeelsbeleid 

• 2000 - heden: Lid van de ‘Task Force Guideline for Assessment Center 

Practitioners’ 

• 2000 – 2004: Vice-Voorzitter Stichtingsbestuur van de Stichting Hulphond 

Nederland. 

• 2004 - heden: Voorzitter Raad van Toezicht van de Stichting Hulphond Nederland. 

Stichting Hulphond, met 35 personeelsleden en 350 vrijwilligers, is de grootste 

hulphonden organisatie in Nederland en leidt hulphonden op voor mensen met een 

motorische of auditieve beperking of epilepsie. Het doel is om zo hun 

zelfstandigheid en zelfredzaamheid te vergroten en op die manier ook een (re-) 

integratie in de samenleving te bevorderen. Voor mensen met een beperking opent 

een hulphond letterlijk en figuurlijk deuren die voorheen gesloten bleven. Een 

hulphond biedt veel praktische hulp, maar ook de sociaal-emotionele toegevoegde 

waarde van een hulphond blijkt van groot belang. De hulphonden worden 

kosteloos ter beschikking gesteld aan cliënten.  


