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Summary in Dutch | Nederlandse Samenvatting 

 

 

Het delen van Affect: 

Paden, Processen en Prestatie 

 





Het delen van gevoelens (emoties of stemmingen) met anderen is bijna onvermijdelijk in ons 

dagelijks leven. Of je nu je beste vriend vertelt welke gevoelens er door je heen gingen toen 

die afgrijselijke huisgenoot onthulde dat hij verliefd op je was, je de emotionele reacties van 

je (mannelijke) collega’s observeert wanneer je baas de nieuwe (iets te blonde) secretaresse 

aan de afdeling introduceert, of dat je merkt dat je weer besmet bent door de negatieve 

emoties van je stiefmoeder; het delen van emoties of stemmingen (ook wel samengevat 

onder de overkoepelende term ‘affect’) gebeurt altijd en overal.  

 Wanneer mensen hun affect met elkaar delen, kunnen ze een collectief gedeeld 

gevoel ontwikkelen dat ook wel groepsaffect of gedeeld affect genoemd wordt. Dit gedeelde 

patroon van homogene affectieve gemoedstoestanden binnen een groep of team kan het 

functioneren van die groep beïnvloeden. Het delen van positieve of negatieve gevoelens 

door groepsleden kan verschillende gevolgen hebben voor de groepsdynamiek en het 

presteren van de groep. Denk bijvoorbeeld aan die ene (unieke) vergadering waarbij al je 

collega’s heel enthousiast en uitgelaten waren en er vervolgens tal van creatieve ideeën 

boven tafel kwamen.  

In dit proefschrift probeer ik meer inzicht te krijgen in de effecten van zowel positief 

als negatief gedeeld affect op de groepsdynamiek en de prestaties van individuen en groepen op 

creatieve en analytische taken. In een poging ons begrip van de rol van het delen van affect in 

sociale settings te vergroten, heb ik verscheidene studies opgezet om verschillende 

onderzoeksmodellen (zie de modellen gepresenteerd in hoofdstuk 1) te toetsen. In de vier 

empirische hoofdstukken (hoofdstuk 2 tot en met 5) heb ik gebruikt gemaakt van een 

uiteenlopende variatie aan onderzoeksmethoden, zoals experimenten waarin ik positieve en 

negatieve gevoelens bij mensen heb opgewekt en vragenlijsten onder teams in organisaties 

waarbij ervaren gevoelens op de werkplek in kaart zijn gebracht, om onze 

veronderstellingen te toetsen.  

 

In hoofdstuk 2 beschrijf ik een groepsexperiment uitgevoerd in het laboratorium dat als doel 

had een verfijnder inzicht te krijgen in de mogelijke effecten van groepsaffect op het 

functioneren van werkgroepen. Bovendien wilde ik het soort taak dat een groep moet 

uitvoeren en groepsdynamische aspecten (als de mate van samenhorigheid en onderling 

informatie delen in een groep) in relatie tot gedeeld affect onderzoeken. Ik verwachtte dat 

het dynamische pad naar groepsaffect dat zich expliciet richt op het interactief delen van 

affect tussen groepsleden, sterkere effecten op groepsprestaties en groepsdynamiek zou 

hebben dan het statische pad naar groepsaffect dat zich kenmerkt door gebeurtenissen 

waardoor groepsleden zich hetzelfde voelen zonder hun gevoelens interactief te delen. Ik 

verwachtte dit omdat door het dynamisch en interactief delen van gevoelens met anderen  



(in vergelijking met de situatie waarin persoonlijke of situationele omstandigheden ervoor 

zorgen dat mensen zich hetzelfde voelen) wellicht een directere bevestiging van de ervaren 

gevoelens van groepsleden ontstaat en daardoor deze gevoelens een sterkere invloed 

kunnen uitoefenen op gedrag. 

 Om dit te onderzoeken heb ik in het laboratorium tijdelijke 3-persoons 

werkgroepen gecreëerd en deze groepen eerst naar blije of verdrietige filmpjes laten kijken 

om een positieve of negatieve gevoelsstaat op te wekken. Ik heb deze groepen hun emoties 

interactief of non-interactief laten delen. De deelnemers moesten daarna een analytische en 

een creatieve groepstaak uitvoeren en werden hierbij opgenomen op video. Zoals verwacht 

presteerden groepen beter op een creatieve taak dan op een analytische taak wanneer ze in 

een positieve stemming waren en beter op een analytische taak dan op een creatieve taak 

wanneer ze in een negatieve stemming waren, maar alleen wanneer affect interactief gedeeld 

was. Analyse van de video-opnamen liet eveneens zien dat interactief delen van affect tot 

sterkere effecten leidde. Werkgroepen hadden een sterkere mate van saamhorigheid en 

deelden onderling meer informatie wanneer ze in een negatieve (in vergelijking met een 

positieve) stemming waren, maar dit was alleen het geval voor werkgroepen die hun affect 

interactief gedeeld hadden.  

De bevindingen uit hoofdstuk 2 laten zien dat vooral interactief delen van affect 

cruciaal is voor het verklaren van de effecten van groepsaffect op gedrag. Zoals verwacht 

bleek het dynamische pad sterkere gevolgen te hebben voor zowel de taakprestatie van de 

groep als voor groepsdynamische aspecten dan het statische pad. 

 

In hoofdstuk 3 beschrijf ik twee experimentele studies en twee vragenlijststudies die als doel 

hadden te onderzoeken wanneer en waarom positieve gevoelens creativiteit bevorderen. Ik 

verwachtte dat positief affect creativiteit zou bevorderen, vooral wanneer mensen hun 

positieve gevoelens meer interactief delen met anderen en ze onzeker zijn over hun ervaren 

gevoel. Dit verwachtte ik omdat het delen van gevoelens vooral nuttig kan zijn voor mensen 

die twijfelen over wat ze voelen zodat ze door anderen gevalideerd kunnen worden in hun 

ervaren gevoel en hierdoor hun gevoel sterker inwerkt op hun gedrag. Ik had tevens de 

verwachting dat het positieve effect van een positieve stemming op creativiteit, voor mensen 

die hun gevoel meer interactief delen en meer onzeker zijn, wordt verklaard doordat deze 

factoren samen coöperatieve neigingen stimuleren.  

Deze vier studies; een scenario-experiment, een laboratorium experiment, een 

cross-sectioneel organisatie-survey onder werknemers en onder teams, toonden consistent 

aan dat positief affect positief gerelateerd was aan creativiteit wanneer deelnemers hun 

positieve gevoelens interactief deelden met hun groepsleden en onzeker waren over hun 



ervaren gevoelens. Verder lieten de twee organisatie-surveys op zowel individueel niveau als 

op groepsniveau zien dat het effect van positieve stemmingen op creativiteit voor 

werknemers die hun emoties delen en onzeker zijn deels verklaard werd door de neiging 

van deze werknemers met hun teamgenoten samen te werken.  

De bevindingen uit hoofdstuk 3 laten zien dat wanneer we de relatie tussen affect en 

creativiteit beter willen begrijpen we verder moeten kijken dan enkel de valentie van affect 

(positief of negatief affect). In antwoord op de vraag wanneer (onder welke omstandigheden) 

positief affect creativiteit bevordert, blijkt dat zowel het delen van gevoelens als de 

(on)zekerheid van ervaren gevoelens een belangrijke rol speelt. Deze studie geeft tevens 

inzicht in waarom positief affect creativiteit zou kunnen stimuleren. Uit de resultaten bleek 

dat onder bepaalde omstandigheden positief affect onder werknemers de neiging om met 

andere groepsleden samen te werken stimuleert, wat vervolgens leidt tot meer creativiteit. 

 

In hoofdstuk 4 beschrijf ik een laboratorium experiment en een veldstudie die beide als doel 

hadden de rol van het delen van affect in conflictsituaties te onderzoeken. Ik veronderstelde 

dat het delen van positieve en negatieve gevoelens met groepsleden potentiële voordelen 

van conflicten kan versterken en nadelen van conflicten kan verzwakken. Meer specifiek 

verwachtte ik dat taakconflict in een groep zou leiden tot een betere taakprestatie wanneer 

groepsleden positieve stemmingen delen dan wanneer ze negatieve stemmingen delen. Ik 

verwachtte dat relatieconflict, daarentegen, zou leiden tot een betere taakprestatie wanneer 

groepsleden negatieve gevoelens delen dan wanneer ze positieve gevoelens delen.  

Deze verwachtingen werden eerst getoetst in een experiment in het laboratorium 

waar deelnemers een blij of een verdrietig filmpje te zien kregen en vervolgens hun positieve 

of negatieve gevoelens wel of niet met hun zogenaamde teamleden deelden. Daarna werd bij 

de deelnemers het idee gewekt dat er een conflict in hun team heerste over hoe ze een 

groepstaak moesten aanpakken (i.e., taakconflict) of over de onderlinge verhoudingen in het 

team (i.e., relatieconflict). De resultaten van dit experiment bevestigden mijn verwachtingen. 

De deelnemers in de taakconflict conditie scoorden hoger op een beslissingstaak wanneer 

ze positieve (versus negatieve) gevoelens deelden (versus niet deelden) en de deelnemers in 

de relatieconflict conditie scoorden hoger op een beslissingstaak wanneer ze negatieve 

(versus positieve) gevoelens deelden (versus niet deelden). Een veldstudie onder 

werknemers uit verschillende teams van organisaties liet vergelijkbare resultaten zien. 

Teams werden benaderd op hun werk en gevraagd een vragenlijst in te vullen over hun 

gedachten en gevoelens op de werkplek in relatie tot hun huidige teamleden. De resultaten 

lieten zien dat relatieconflict in het team positief gerelateerd was aan gepercipieerde 

prestaties van de teamleden naarmate ze meer negatieve gevoelens met elkaar deelden. 



Deze studie liet tevens zien dat relatieconflict negatief gerelateerd was aan prestaties 

wanneer er meer positieve gevoelens gedeeld werden.  

In tegenstelling tot het populaire idee dat conflict enkel en alleen nadelig is voor 

prestaties laten de bevindingen uit dit hoofdstuk zien dat conflict onder specifieke 

omstandigheden wel degelijk potentieel constructieve gevolgen kan hebben. Het delen van 

positieve emoties kan positieve effecten van een taakconflict naar voren brengen en het 

delen van negatieve emoties kan negatieve effecten van een persoonlijk conflict tegengaan. 

Deze bevindingen kunnen wellicht verklaard worden vanuit een conflictmanagement 

perspectief. Het delen van positieve gevoelens leidt tot openheid over conflict, waardoor bij 

een taakconflict meer open discussie over de taak is, wat kan leiden tot een beter taakbegrip 

en een betere taakprestatie. Het delen van negatieve gevoelens leidt tot conflictvermijding, 

waardoor bij een relatieconflict geen tijd wordt verspild aan niet-taak gerelateerde zaken 

(zoals inter-persoonlijke fricties) en er meer ruimte overblijft voor een focus op de taak. 

Kortom, het delen van affect kan een belangrijke rol vervullen in het oogsten van potentiële 

voordelen van conflict en in het voorkomen dat conflict teveel schade aanricht.  

 

In het laatste empirische hoofdstuk (hoofdstuk 5), beschrijf ik een groepsexperiment dat als 

doel had te onderzoeken onder welke omstandigheden het delen van affect prestaties van 

werkgroepen vooral beïnvloedt. Bovendien wilde ik in dit hoofdstuk meer de aandacht 

richten op de rol van negatieve stemmingen in werkgroepen. Ik verwachtte dat gedeeld 

negatief affect (in vergelijking met niet gedeeld negatief affect) taakprestaties van 

werkgroepen sterker zou beïnvloeden wanneer deze werkgroepen verwachten dat ze in de 

toekomst weer met elkaar te maken krijgen. Deze algemene verwachting was gebaseerd op 

het idee dat het vooruitzicht van aanhoudende interactie met de groepsleden ervoor zorgt 

dat groepsleden meer geneigd zullen zijn zich te gedragen naar heersende groepsnormen of 

eigenschappen die kenmerkend voor de groep zijn. Hierdoor kunnen de effecten van 

negatief groepsaffect groepsuitkomsten sterker beïnvloeden. Meer specifiek verwachtte ik 

dat werkgroepen beter zouden presteren op een analytische taak wanneer negatief affect 

gedeeld wordt (versus niet gedeeld) en dat deze effecten sterker zouden zijn voor groepen 

die voorzien dat ze elkaar in de toekomst weer zullen ontmoeten. Verder verwachtte ik dat 

werkgroepen slechter zouden presteren op een creatieve taak wanneer negatief affect 

gedeeld wordt (versus niet gedeeld) en dat deze effecten sterker zouden zijn voor groepen 

die verwachten weer in contact te komen met hun groepsleden.  

 Om deze verwachtingen te toetsen heb ik een experiment opgezet met tijdelijke  

3-persoons werkgroepen. Alle werkgroepen kregen trieste filmpjes te zien om een 

negatieve stemming op te wekken en vervolgens deelden ze hun gevoelens wel of niet met 



hun groepsleden. Daarna werd aan de deelnemers verteld dat ze hun teamleden wel of niet 

weer zouden tegenkomen na een groepstaak die ze daarna zouden uitvoeren. Vervolgens 

voerden de werkgroepen een analytische en een creatieve taak uit. De resultaten uit dit 

hoofdstuk bevestigden de verwachtingen. De effecten van gedeeld negatief affect vergeleken 

met niet gedeeld negatief affect op zowel de analytische als de creatieve taak waren sterker 

voor groepen die de verwachting hadden hun groepsleden in de toekomst te treffen dan 

voor groepen die de verwachting hadden hun groepsleden niet meer te zien.  

 De bevindingen uit dit hoofdstuk laten zien dat de verwachting van toekomstige 

interactie met groepsleden de gevolgen van groepsaffect voor het functioneren van de groep 

kan versterken. Aangezien eerder onderzoek heeft aangetoond dat het delen van affect zeer 

belangrijk is in het voorspellen van het functioneren van een groep, is het relevant te weten 

onder welke omstandigheden dit voornamelijk het geval is. De resultaten van dit hoofdstuk 

laten zien dat gedeeld affect voornamelijk een rol speelt in groepen waarvan de leden 

verwachten dat hun team nog een langer leven beschoren is.  

    

Tot Besluit 

Dit proefschrift had als hoofddoel het inzicht in de gevolgen van positieve en 

negatieve gedeelde stemmingen op het functioneren van groepen te vergroten. 

Samenvattend laten de bevindingen van dit proefschrift het volgende zien: (1) het interactief 

delen van affect (dynamische pad naar groepsaffect) heeft sterkere gevolgen voor 

taakprestaties en dynamiek in groepen dan het niet interactief delen van affect (statische pad 

naar groepsaffect), (2) gedeelde positieve stemmingen verhogen de prestatie op creatieve 

taken, dit voornamelijk in relatie tot gedeelde negatieve stemmingen die vooral de prestatie 

op analytische taken verhogen, (3) gedeelde negatieve stemmingen versterken 

saamhorigheid en leiden tot meer delen van informatie in groepen, (4) positief affect 

bevordert creativiteit vooral wanneer mensen hun gevoelens interactief delen en ze onzeker 

zijn over hun ervaren gevoelens en dit is deels te verklaren door een sterkere neiging tot 

samenwerking, (5) het delen van positieve gevoelens kan de positieve gevolgen van een 

taakconflict blootleggen en het delen van negatieve gevoelens kan de negatieve gevolgen van 

een persoonlijk conflict tegengaan, (6) het delen van affect heeft sterkere gevolgen voor 

groepsprestaties wanneer groepsleden verwachten in de toekomst nog samen te werken.  

 Alle bevindingen van dit proefschrift laten zien dat het delen van stemmingen in 

sociale settings verregaande gevolgen heeft voor taakprestaties van individuen en groepen. 

Managers die prestaties onder hun werknemers willen vergroten kunnen het delen van 

emoties in teams stimuleren afhankelijk van welke taken deze teams uitvoeren. Wanneer 

teams aan een creatieve taak werken is het stimuleren van gedeelde positieve emoties aan 



te raden, maar wanneer teams analytische beslistaken uitvoeren, werkt het stimuleren van 

gedeeld negatief affect beter.  

Uit deze dissertatie blijkt dat het delen van negatieve emoties nog niet zo gek is. Het 

delen van negatieve gevoelens in teams verbetert niet alleen analytische taakprestaties, maar 

ook het saamhorigheidsgevoel in een groep en de mate waarin teamleden informatie met 

elkaar delen. Veel organisaties maken echter gebruik van emotiemanagement strategieën 

waarin werknemers gedwongen worden negatieve emoties te reguleren en alleen positieve 

emoties ten toon te spreiden. Managers die teambuilding en het onderling delen van 

informatie in hun teams willen vergroten, zouden kunnen proberen deze affectregulatie 

mechanismen te doorbreken door op bepaalde momenten hun werknemers de mogelijkheid 

te geven negatieve ervaringen en gevoelens met elkaar te delen.  

Dit proefschrift laat verder zien dat conflicten in organisaties niet altijd desastreus 

hoeven te zijn. Aangezien conflicten in de vorm van taakgerelateerde of 

persoonsgerelateerde onenigheden tussen teamleden vaak voorkomen, lijkt het de moeite 

waard te investeren in trainingsprogramma’s waarin teamleden vaardigheden leren om via 

het delen van positieve of negatieve emoties constructief met conflicten om te gaan. Ten 

slotte moeten managers zich ook bewust zijn van de verwachtingen die er in hun team 

heersen over toekomstige gezamenlijke projecten of samenwerkingsverbanden, aangezien in 

teams waar die verwachtingen aanwezig zijn, gedeelde emoties een veel sterkere invloed op 

de teamprestaties kunnen hebben.  

 Concluderend kunnen we op basis van deze dissertatie stellen dat het delen van 

positieve en negatieve gevoelens door groepsleden een belangrijke voorspeller is voor het 

functioneren van individuen en groepen. Ik hoop dat het huidige onderzoek een bijdrage 

heeft geleverd aan het begrip van de rol van het delen van affect in sociale settings en dat 

het onderzoekers stimuleert om in de toekomst de rol van gedeeld affect verder te 

ontrafelen.  

 

 
  
 

 


