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SAMENVATTING 

SAMENVATTING 
 Organisaties staan voor een aantal uitdagingen om hun personeelsbestand effectief te 

beheren, zoals het onderhouden en ontwikkelen van kennis bij medewerkers in tijden van 

demografische veranderingen, het zeker stellen van pro-organisatorisch gedrag en het werken 

in zelfstandige teams. In vier empirische hoofdstukken onderzoekt dit proefschrift leer- (studie 

1 en 2) en leiderschapsprocessen (studie 3 en 4) die gerelateerd zijn aan deze organisatorische 

uitdagingen en dan voornamelijk gericht op de invloed van groepscontext. Bijvoorbeeld 

worden trainingen in organisaties meestal in groepsverband uitgevoerd, waarbij werknemers 

kennis met elkaar delen en in discussie gaan en op deze manier hun leeruitkomsten 

beïnvloeden. Gelijktijdig moeten leiders van een groep geaccepteerd worden om hun positie te 

vestigen en het gedrag van groepsleden te sturen. Kortom, intra- en interpersoonlijke processen 

binnen de groepscontext hebben belangrijke consequenties voor het begrijpen van hedendaagse 

organisatorische uitdagingen. 

 Uitgaand van de sociale identiteitstheorie en de informatie elaboratie visie, onderzoeken 

studie 1 en 2 processen en randvoorwaarden voor kennisontwikkeling van groepen met 

leeftijdsverschillen. Enerzijds stelt de sociale identiteitstheorie dat kennisontwikkeling bij 

groepen met leeftijdsverschillen belemmerd kan worden, doordat individuen de voorkeur aan 

anderen geven die worden beschouwd als ‘gelijk’ (ook wel in-group leden) in tegenstelling tot 

‘anders’ (ook wel out-group leden). Omdat groepsleden die als ‘anders’ worden beschouwd een 

potentiële dreiging vormen voor de eigen identiteit, kan de bereidwilligheid om kennis met 

elkaar te delen minder hoog zijn in groepen met leeftijdsverschillen. Anderzijds stelt de 

informatie elaboratie visie dat groepen met leeftijdsverschillen toegang hebben tot meer kennis 

uit verschillende gebieden, waardoor zij met diepgaande discussies betere kennisverwerking 

hebben, dit proces bevordert de leeruitkomsten. Gebaseerd op 31 longitudinale diepte-interviews 

met jongere en oudere trainees, die aan een voltijd intergenerationele studie programma bij een 

autofabrikant deelnamen, kon de eerste studie inderdaad aantonen dat niet alle kennistypen (vak-, 
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praktische-, sociale- en meta-cognitieve kennis) in gelijke mate tussen werknemers met 

verschillenden leeftijden over de duur van het bestaan van de groep gedeeld werden. De 

resultaten toonden aan dat werknemers, in nieuwe leeftijds-diverse trainingsgroepen, wat tijd 

nodig hadden voordat zij zich zeker genoeg voelden om interacties te hebben met de “out-group” 

(bv. leden van een andere generatie). Bovendien hadden de werknemers, hoewel een fase van 

intensieve uitwisseling van kennis optrad, tegen het eind van het programma weer de neiging om 

zich in subgroepen te verdelen. Voortbouwend op deze bevindingen werd in deze studie een 

gefaseerd model van intergenerationeel leren in organisatorische groepen ontwikkeld. 

 Studie 2 draagt bij aan het onderwerp door de randvoorwaarden van kennisuitwisseling te 

onderzoeken voor korte termijn leeruitkomsten in leeftijds-diverse groepen. 211 werknemers 

namen deel aan een eendaagse gezamenlijke praktische training en een bijhorende vragenlijst. In 

deze setting hadden de groepsleden niet veel tijd om met elkaar kennis te maken, waardoor het 

proces van kennisuitwisseling in groepen met verschillende leeftijden belemmerd werd, omdat 

sociale identiteitsprocessen optraden die de deelnemers onzeker maakten. De resultaten lieten 

zien dat waargenomen leeftijdsverschillen maar niet objectieve leeftijdsverschillen tussen 

groepsleden gerelateerd waren aan negatieve leerresultaten en dat deze relatie gemedieerd werd 

door kennisuitwisseling. Verder werd vastgesteld dat een klimaat van psychologische veiligheid 

een buffer vormt tegen negatieve effecten van waargenomen leeftijdsverschillen. Kortom, studie 

1 en 2 hebben bijgedragen aan ons begrip van kennisontwikkeling in organisaties als een sociaal 

proces dat beïnvloed kan worden door (tijdgevoelige) interacties met andere trainees.  

 Vervolgens gaat dit proefschrift verder door zich te richten op de rol van leiders en hun 

omgang met organisatorische uitdagingen. In de volgende twee hoofdstukken wordt met de 

groepscontext rekening gehouden wanneer wordt gekeken naar het effect van leiders op pro-

organisatorisch gedrag van volgers (studie 3) en naar de ontwikkeling van groepsleden tot een 

informele leider in zelfsturende teams (studie 4). Studie 3 gebruikt de sociale identiteitstheorie 

om te onderzoeken hoe leiders hun volgers sturen door het effect dat ze op de identiteit van de 
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volgers uitoefenen. Een vignetstudie met 138 deelnemers en een veldonderzoek met 225 

werknemers toonde aan dat leiders werden waargenomen als ethisch invloedrijk op het pro-

organisatorische gedrag van hun volgers door de morele identiteit van de volgers te beïnvloeden. 

Verder werden deze identiteitseffecten versterkt als de volgers hun leider typerend voor hun 

groep vonden, dat wil zeggen, als de leider representatief voor de groep is en wordt gezien als de 

verpersoonlijking van de identiteit van de groep.  

 Studie 4 vult dit identiteit-gerelateerde perspectief op leiderschap aan door te focussen op 

de sociale interactieprocessen waarmee iemand interpersoonlijke invloed verkrijgt, via welke 

processen iemand naar voren treedt als leider. Deze studie voegt in het bijzonder iets toe aan 

leiderschapsonderzoek door te bestuderen hoe de totstandkoming van leiderschap gerelateerd is 

aan taak-, relatie-, en veranderingsgeroriënteerde communicatie, terwijl de sociale context 

verandert tijdens de levensloop van een team. Gedurende acht weken werden, bij een steekproef 

van 42 zelfsturende teams, gegevens verzameld op drie meetmomenten. Aan de hand van 

multilevel modelling werd aangetoond dat de totstandkoming van leiderschap door taakgerichte 

communicatie, in het begin van het project voorspeld werd door veranderingsgerichte 

communicatie, en op het eind door relatiegerichte communicatie. 

 Samengevat, dit proefschrift levert nieuwe theoretische en empirische inzichten in de rol 

van leren en leiderschap als dynamische processen die verankerd zijn in groepscontext. Deze 

processen kunnen organisaties helpen om te gaan met hedendaagse uitdagingen. De 

gepresenteerde studies tonen de kracht van zowel kwalitatieve als kwantitatieve benaderingen; ze 

bouwen op verschillende gegevensbronnen (bv. leidinggevende-/trainer-/mentorgesprekken, 

beoordelingen van werknemers, informatie van objectieve teamsamenstellingen, en gedragsdata) 

evenals verschillende vormen van dataverzameling (interviews, vragenlijsten, experimentele en 

veldonderzoek methodes, video-opnames/ interactie coderingen). De resultaten zijn de uitkomst 

van verschillende analytische methodes (kwalitatieve inhoudsanalyse/Gioia methode, 

gemodereerde mediatie index, en micro-level temporele interactie analyse). De bevindingen 
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hebben belangrijke implicaties voor de conceptualisatie en het ontwerpen van leerervaringen in 

organisatorische groepen, op een manier die het actief delen en de integratie van kennis 

bevordert. Bovendien benadrukt dit proefschrift de wetenschappelijke waarde van 

theorieontwikkeling en empirische analyses in het begrijpen van leiderschap als een relationeel 

proces, dat gevormd wordt door de interactie tussen leiders en volgers. De inzichten die 

gepresenteerd zijn in dit proefschrift zijn daarnaast erg relevant voor human resource 

management professionals die werknemers trainen in diverse groepen en verantwoordelijk zijn 

voor de selectie en ontwikkeling van leiders. 

 

 

 


