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HOOFDSTUK 1  

Voor u ligt het Liber Amicorum voor Paul Jansen. Het is een bonte verzameling geworden 

van inzichten en reflecties op onderwerpen die te maken hebben met het werk en de loopbaan 

van Paul ter gelegenheid van zijn emeritaat. Wij zijn dankbaar dat vele van zijn oud-promoven-

di, collegae en academische vrienden een bijdrage hebben willen leveren vanuit hun eigen ex-

pertise en ervaring, over bedrijfspsychologische vraagstukken die zij samen met Paul hebben 

onderzocht, opgeroepen, en/of beantwoord. Die vraagstukken gaan over loopbanen, diversi-

teit, performance management, leiderschap, ondernemerschap en assessments. Voor een korte 

inhoudelijke omschrijving van de vraagstukken verwijzen we naar het tweede hoofdstuk geti-

teld “Een betekenisvolle loopbaan” dat is geschreven door de naaste medewerkers van Paul, de 

leden van de onderzoeksgroep HRM & OB (Human Resources Management & Organizational Be-

havior) binnen de afdeling Management & Organisatie aan de Vrije Universiteit (VU) Amsterdam. 

De namen van de faculteit, de afdeling, de studies waarbinnen onderwijs wordt ver-

zorgd, het onderzoeksinstituut en de groep zijn de afgelopen dertig jaar regelmatig gewij-

zigd, maar de leerstoel “Bedrijfspsychologie” zoals bekleed door Paul vormt daarbinnen 

een continue factor. Ook de drie perspectieven op de loopbaan, dat van het individu, de 

organisatie en HRM (of personeelszaken, zoals dat vroeger heette) die Maria Tims, Janne-

ke Oostrom, Jos Akkermans, Susanne Beijer, Evgenia Lysova, Omar Solinger, en Svetlana 

Khapova in hun hoofdstuk onderscheiden, vinden we in de onderhavige hoofdstukken 

terug. Het gezamenlijke onderzoek en de groep kreeg een sterke impuls toen Paul in 2006 

het initiatief nam tot het oprichten van het Amsterdam Center for Career Research (ACCR). 

Een prachtig merk met een door Paul gemaakt logo dat we als onderzoekers konden ge-

bruiken voor externe uitingen, contacten met organisaties en om een voet aan de grond te 

krijgen en houden in een faculteit die werd gedomineerd door economen. De impuls leidde 

tot een (nog steeds) groeiend aantal promovendi, publicaties en inkomsten uit de tweede 

en derde geldstroom. Samen met de sterke groei van het aantal studenten Bedrijfskunde 

en International Business Administration, inclusief een “eigen” populatie HRM-afstudeer-

ders binnen het HRM Master Programma bood het ACCR een voedingsbodem voor (interne 

en internationale) samenwerking en gaf betekenis aan wat anders misschien los zand was 

gebleven. Zoals wel vaker het geval is, had het ACCR ook last van de wet van de remmende 

voorsprong; de oprichting van het Amsterdam Business Research Institute met haar grote 

aantrekkingskracht op (research master en post-graduate) studenten en promovendi maak-

te een zelfstandig voortbestaan van het ACCR overbodig.
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INLEIDING: DE CONSTRUCTIE VAN DE BRUG TUSSEN WETENSCHAP EN PRAKTIJK

Ook het onderwijs waar Paul voor verantwoordelijk was maakte een ontwikkeling 

door: van semestercursussen Bedrijfspsychologie I en II plus bijbehorende werkcolleges 

voor doctoraal studenten bedrijfskundige bedrijfseconomie naar een blok Performance 

Management van 6+2 weken voor master studenten HRM. Paul drukte daarnaast dertig 

jaar lang zijn stempel op het Methoden en Technieken onderwijs, helaas vaak een onder-

geschoven kindje in een omgeving waarin studenten vooral gericht zijn op de praktijk en 

zo snel mogelijk geld willen verdienen in plaats van (wetenschappelijk) onderzoek doen. 

Het mocht niet zo zijn dat studenten pas tijdens hun scriptie in aanraking kwamen met 

(kwantitatieve) onderzoeksmethoden, het opstellen van hypotheses en rapporteren over 

al dan niet beantwoorde onderzoeksvragen. Het succesvolle boek “Praktijkgericht on-

derzoek” (dat eerder “Toegepast onderzoek” heette, Van der Velde et al., 2018; en ook in  

het Engels verscheen als “Guide to Management Research Methods”, Van der Velde et al., 

2004) dat Paul Jansen schreef en redigeerde met Mandy van der Velde en Josje Dikkers is 

voor vele generaties studenten een belangrijke bron van informatie en inspiratie, waar ze 

voornamelijk tijdens hun afstuderen maar ook wanneer hun werk om onderzoek vraagt op 

teruggrijpen. Het boek vormt een van de bruggen die Paul heeft geslagen tussen weten-

schap en praktijk.

Als promotor en leidinggevende was Paul een voorbeeld en rolmodel voor ons, de re-

dactieleden en auteurs van dit boek. Ofschoon we niet altijd zijn voorbeeld volgden, was hij 

zijn tijd (en corona) ver vooruit in termen van thuis-, flexibel en in deeltijd werken en sturen 

op “output”. Hij steunde behalve AiO’s ook (aspirant) buitenpromovendi die naast hun baan 

aan een proefschrift werkten, ook al werd dit fenomeen vanuit de VU soms niet aangemoe-

digd. Het succes van het ABRI executive PhD programma is mede het gevolg van zijn oproep 

om in te spelen op de vaak vooral intrinsieke behoefte van deze doelgroep een (meer) bete-

kenisvolle loopbaan te hebben en bruggen te slaan tussen wetenschap en praktijk. 

Dit boek begint met een hoofdstuk over loopbanen. Het hoofdstuk van Maria Tims, Jan-

neke Oostrom, Jos Akkermans, Susanne Beijer, Evgenia Lysova, Omar Solinger, en Svetlana 

Khapova vormt de perfecte introductie want het voert ons in een sneltreinvaart langs rele-

vante thema’s en stokpaardjes uit Paul’s werk (in de wetenschap; zie bijv. Blokker et al., 2019; 

Boselie, et al, 2001; Bouland-van Dam et al., 2021; Daubner-Siva, et al., 2017; Fleisher et al., 

2014; Jansen & Stoop, 2001; Jansen & Vinkenburg, 2006; Lysova et al., 2018; Plomp et al., 2019; 

en in de praktijk: Jansen, 2013). De bijdrage van Gert-Jan Melker en Mandy van der Velde gaat 
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over loopbaantransities (Melker, 2017): een thema dat ook bij een afscheidsrede relevant is. 

Ze bespreken wat organisaties kunnen doen om on- en offboarding bij loopbaantransities te 

faciliteren. Paul kan met een gerust hart en in zijn eigen tempo de loopplank betreden om het 

schip te verlaten, omdat hij weet dat het (vooralsnog) niet zinkt of vastloopt (Jansen, 2019). 

Ook Dorien Kooij, Matthijs Bal en Annet de Lange bespreken het spanningsveld tussen HRM 

en zelfmanagement als het om loopbanen gaat. Ze beschrijven vier HR-praktijken die relevant 

zijn voor loopbanen: ontwikkelen, behouden, benutten en ontzien (Kooij et al., 2014). Net als 

Paul kijken zij vanwege covid-19 kritisch naar bestaande praktijken. Als thuiswerken genor-

maliseerd wordt, moet een leidinggevende ook het idee van standaard “9 tot 5” los durven 

laten (Jansen, 2020). De vraag is bovendien hoe je medewerkers maximaal kunt ontwikkelen 

en benutten, als je druk bezig bent ze vanwege een pandemie te behouden en ontzien? En is 

zelfmanagement als tactiek tijdens covid-19 ontoereikend of juist een katalysator?

Het tweede thema waar Paul onderzoek naar doet is diversiteit. Uit Paul’s langlopen-

de onderzoek bij een van zijn eigen werkgevers naar de predictieve validiteit van assess-

ment center scores voor loopbaansucces bleken interessante sekseverschillen en -overeen-

komsten (Jansen & Stoop, 2001; Jansen & Vinkenburg, 2006). Het hoofdstuk van Claartje 

Vinkenburg en Josje Dikkers bouwt hierop voort en laat zien op welke manier assessment 

center dimensies op de lange termijn salarisgroei voor mannen of vrouwen voorspellen die 

managementposities bekleden binnen één grote organisatie. Stevigheid blijkt voor zowel 

mannen als vrouwen een belangrijker voorpeller van succes, terwijl in deeltijd werken bij 

beiden bestraft wordt. Vrouwen moeten behalve stevig ook sensitief zijn om uiteindelijk veel 

te verdienen. Matthijs Bal en Carolin Ossenkop nemen een breder perspectief op diversi-

teit en gaan in op (onderzoek naar) diversiteitsbeleid van organisaties (Ossenkop, 2015) en 

voornamelijk de grootste pijnpunten daarin. Een eerste pijnpunt is dat individualiteit en de 

behoefte om als individu beschouwd te worden (naast de behoefte om te behoren tot een 

groep) vaak wordt genegeerd in onderzoek over diversiteit in organisaties. Een tweede pijn-

punt is de rol van de context, en meer specifiek van bestaande ongelijkheid en systemen en 

structuren die dit in stand houden, zoals een organisatiecultuur passend bij de prototype 

medewerker (witte, gezonde man van een zekere leeftijd). Een laatste pijnpunt is de pas-

sieve rol die wordt toegeschreven aan werknemers die zich zogezegd zouden aanpassen 

aan de bestaande organisatiecultuur, terwijl de mens ‘agency’ heeft, en dus daadwerkelijk 

invloed kan uitoefenen op haar omgeving.

HOOFDSTUK 1  
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Het derde onderzoeksthema van Paul is leiderschap. Na bijna vijfenzeventig jaar weten-

schappelijk onderzoek naar leiderschap is er nog steeds geen universeel of eensluidend ant-

woord op de vraag wat van iemand een goede leider maakt en of dat onder alle omstandighe-

den hetzelfde is. Sterker nog, een crisis zoals die van covid-19 roept de vraag op of we dit ooit 

zullen weten, en of er een radicaal nieuw soort leiderschap nodig is, op basis van moraliteit en 

waarden (Solinger et al., 2020). Paul Jansen vraagt zich in zijn onderzoek vooral af of je leider-

schap en leiderschapspotentieel op basis van gedrag kunt meten en voorspellen (Bouland-van 

Dam et al., 2020). Gert-Jan Melker beschrijft in zijn hoofdstuk dat leiderschap een combinatie 

is van: (1) een aansprekende visie; (2) overtuigende communicatie om de visie uit te dragen; 

(3) het bouwen van een effectieve organisatie om de visie om te zetten in concrete actie; en (4) 

onbaatzuchtigheid. Jeroen Seegers stelt in zijn hoofdstuk dat we in tijden van crisis een lei-

der nodig hebben die zorgt voor een basis van veiligheid, respect en vertrouwen: een ‘secure 

base’ leider. Geen uni-dimensioneel leiderschap (zoals charismatisch of onbaatzuchtig), maar 

iemand die middels een Leadership Operation System (LOS) vertrouwen vestigt, helderheid 

verstrekt en momentum genereert. Reflectie is daarbij belangrijk. Opvallend is (zeker gezien 

het vorige thema, diversiteit) dat bijna iedereen bij een leider automatisch aan een man denkt. 

Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat vrouwen in leiderschapsposities meer rekening 

houden met anderen dan mannen en wellicht juist daarom bij uitstek geschikt zijn om ons 

door de crisis te leiden. Door deze verschillen te benadrukken blijven de seksestereotypen in 

stand, maar ontstaat er ruimte om het prototype leider op te rekken.

Het belang van context èn ‘agency’ van het individu is een mooie brug naar het vierde 

thema in de loopbaan van Paul, namelijk ondernemerschap. Marco van Gelder doet in zijn 

hoofdstuk verslag van een interview met Paul waarin hij hem vroeg te reageren op de uit-

komsten van een Delphi studie onder 215 editorial board leden van Entrepreneurship Theory 

& Practice en Journal of Business Venturing, met als vraag hoe ondernemerschap in 2030 

eruit zal zien. Ook hier benadrukt Paul de rol van context, inclusief de nationale en zelfs in-

ternationale context. Uiteraard doet Paul, eigenwijs en vooruitstrevend als hij is ;-), zelf ook 

een voorspelling, namelijk dat steeds meer mensen zich zullen gedragen als ondernemer 

of dat ook zullen willen zijn, omdat dat in steeds meer grote bedrijven voortdurend wordt 

gevraagd. Ook binnen de VU wordt verwacht dat je behoorlijk ondernemend bent. Paul is tij-

dens zijn loopbaan zelf ook altijd zeer ondernemend geweest, bijvoorbeeld bij het opzetten 

van het eerder genoemde Amsterdam Center for Career Research.

INLEIDING: DE CONSTRUCTIE VAN DE BRUG TUSSEN WETENSCHAP EN PRAKTIJK
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Het volgende thema in deze bundel is ook terug te vinden in Paul’s afscheidsrede, te 

weten performance management (want: beoordelen loont!). Gertjan Schuiling schrijft over 

performance management in termen van openstaan voor lichamelijke ervaringen en sensa-

ties (zoals stress), voornamelijk in kader van het organisatieadviesproces. Zijn verhaal stelt 

belangrijke vragen bij de relatie tussen lichaam en geest, en de idee dat de geest het lichaam 

kan besturen (zijn wil opleggen). Ervaring door het leven leert de mens een balans te vinden. 

Maar ook in het contact met anderen, zoals een zwakke enkel niet wordt benoemd als Carla 

hem vooruit beent (letterlijk). Dit gaat ook over ruimte geven: aan het lichaam en de beper-

kingen van het lichaam, maar ook ruimte geven aan relaties, aan mensen om toegankelijker 

te worden naar elkaar.

Het hoofdstuk van Meindert Flikkema gaat over performance management in de uni-

versitaire context. Er zijn legio problemen op hedendaagse universiteiten, zoals een hoge 

werk- en publicatiedruk en onderwaardering van onderwijs ten opzichte van onderzoek 

(zie bijv. Bal et al., 2019). Hoe precies te veranderen is echter een onduidelijke zaak: wat 

nu voor de huidige neoliberale universiteiten? Houden we het neoliberale model, waarin 

‘winnaars’ zich van onderwijs ‘vrij’ maken, een sociaal-wetenschappers model (gelijke ver-

deling van middelen onder wetenschappelijk personeel), of een neo-Humboldtiaans model 

(onderkennen van verwevenheid onderzoek en onderwijs, en focus op bedachtzaamheid 

en zorgvuldigheid). Flikkema streeft het meest naar het laatste, en betoogt dat succesvolle 

wetenschappers meer onderwijs zouden moeten doen als beloning.

Marius Rietdijk biedt een behavioristisch perspectief op performance management. Op 

basis van gedragsmeting en behavioristische principes, zoals versterking (reinforcement) 

wordt een volstrekt controleerbare omgeving gecreëerd, waarin een individu zich volgens 

een strak schema kan ontwikkelen en verbeteren, door middel van sturing op gedrag, en 

versterking van gewenst gedrag (stapsgewijs). Deze behavioristische performance manage-

ment ideeën kunnen volgens Rietdijk ook breder gebruikt worden, zoals voor het beleggen 

in aandelen. Er dient echter gesteld dat de rol van ethiek hierbij ver is te zoeken (zoals wan-

neer gesuggereerd wordt dat succesvol beleggen onder andere inhoudt dan men ‘bedrijven 

koopt die verslavende producten verkopen’).

Paul Boselie en Jaap Paauwe ten slotte geven persoonlijke terugblikken op hun kennis-

making en samenwerking met Paul. Hun focus is op prestatiemanagement in organisaties. 

Door middel van een overzicht van hun gezamenlijke publicaties rondom dit thema (bijv. 

HOOFDSTUK 1  
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Boselie et al., 2001), worden onder andere het belang van feedback, 360 graden beoorde-

ling, en bonussen besproken. Vervolgens beschrijven ze recente ontwikkelingen in presta-

tiemanagement, zoals beperking van proceduralisering, en short-pulse enquêtes. Ten slotte 

bieden ze een blik op prestatiemanagement in universiteiten en de verbreding van beoor-

deling in universiteiten van strikt kwantitatieve beoordelingscriteria naar meer kwalitatieve 

en narratieve beoordelingen. 

We sluiten dit Liber Amicorum af met een hoofdstuk over een van de eerste thema’s 

waar Paul onderzoek naar deed en nog steeds doet: assessment. Als voormalig Hoofd van 

de afdeling Psychologie en Adviseur Management Development van de voormalige PTT (nu 

KPN) was hij geïnteresseerd in de voorspellende waarde van testscores en assessment cen-

ters op lange termijn succes in organisaties. Marise Born blikt in haar hoofdstuk terug op 

subthema’s waar zij samen met Paul onderzoek naar deed rondom het thema assessment, 

namelijk turnaround, commitment, en op de overkoepelende vraag hoe situatiekenmer-

ken moeten worden verdisconteerd bij het assessment van personen voor selectievraag-

stukken. Dit zijn stuk voor stuk nog steeds belangrijke subthema’s in het onderzoek naar 

assessment. Zij beschrijft dat in de discussies die zij met Paul had over deze subthema’s het 

zoeken naar concrete oplossingen een belangrijke rol speelde. Deze aanpak en subthema’s 

reflecteren opnieuw de brede interesses van Paul, namelijk verandering, de rol van context 

en de bijdrage van de wetenschap aan de praktijk. 

Dit Liber Amicorum biedt een overzicht van de rijke wetenschappelijke loopbaan die 

Paul Jansen heeft gehad, en de vele wetenschappers die hij heeft begeleid, geïnspireerd en 

mee heeft samen gewerkt. Zijn brede interesse uit zich ook in de diversiteit van de bijdragen 

van de auteurs van dit boek, die zelf uitgewaaierd zijn over universiteiten in Europa, maar 

ook hun expertise hebben kunnen leveren aan organisaties en de samenleving. Veel van de 

onderzoeksthema’s zijn nog even relevant als toen Paul er mee begon, zoals effectief pres-

tatiemanagement, selectie en assessment en diversiteit. In de huidige tijd, waarin samenle-

vingen wereldwijd zijn stil komen te staan als gevolg van de coronacrisis, is het noodzakelijk 

om fundamentele vragen te stellen over hoe samenlevingen en organisaties georganiseerd 

en gestructureerd worden. Hierbij blijft het onderzoek over prestatiemanagement, beoor-

delingen, assessments, en diversiteit van belang. Zo zal Pauls onderzoek, begeleiding en 

ideeën doorleven in iedereen met wie hij heeft samengewerkt. Wij bedanken Paul voor alle 

jaren die wij met hem hebben mogen samenwerken, alle inzichten die hij met ons heeft 

INLEIDING: DE CONSTRUCTIE VAN DE BRUG TUSSEN WETENSCHAP EN PRAKTIJK
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gedeeld of die hij ons heeft laten inzien, alle mogelijkheden die hij geboden heeft, en de 

manier waarop hij ons allemaal, elke auteur in dit boek, heeft weten te inspireren. 
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Veel mensen willen dat hun loopbaan meer is dan alleen een manier om een salaris te 

verdienen; ze willen dat hun werk betekenisvol is. Het ervaren van betekenis in het werk 

heeft namelijk verschillende positieve gevolgen voor zowel werknemers als organisaties: 

het is bijvoorbeeld gerelateerd aan werktevredenheid (Wrzesniewski et al., 1997), het func-

tioneren binnen een team (Wrzesniewski, 2003) en organizational citizenship behavior (Park 

et al., 2016). Om die reden is het vinden en creëren van betekenisvol werk een belangrijk 

onderzoeksthema binnen de onderzoeksgroep die Paul Jansen een groot deel van zijn loop-

baan geleid heeft, namelijk de HRM & OB-groep bij de afdeling Management & Organisatie 

aan de Vrije Universiteit (VU) Amsterdam. In dit hoofdstuk geven we een uiteenzetting van 

het onderzoek naar betekenisvol werk wat binnen en buiten deze onderzoeksgroep heeft 

plaatsgevonden en waaraan Paul Jansen een belangrijke bijdrage heeft geleverd. We leggen 

uit hoe betekenisvol werk gecreëerd kan worden vanuit verschillende perspectieven en in 

de verschillende fases in iemands loopbaan. Daarbij tonen we aan dat een goed samenspel 

tussen de werknemer, het werk en de organisatie een goede basis vormt voor een beteke-

nisvolle én duurzame loopbaan.

2.1 Start van de Loopbaan: Het Verkrijgen van Betekenisvol Werk
Uit ons onderzoek blijkt dat er verschillende aspecten zijn die in het algemeen het ge-

voel van betekenis geven, zoals het hebben van ontwikkelmogelijkheden, autonomie, au-

thentiek leiderschap en een ondersteunend werkklimaat (Lysova et al., 2018). Toch blijken 

er ook belangrijke individuele verschillen te zijn met betrekking tot het ervaren van bete-

kenis in het werk (Bailey & Madden, 2016). Om die reden moeten zowel werknemers als or-

ganisaties dus op zoek gaan naar een goede persoon-baan of persoon-organisatie ‘fit’: het 

werk en de organisatie moeten passen bij de eigenschappen en waarden van de werknemer.

Vanuit het perspectief van de werknemer, begint het vinden van betekenisvol werk bij 

de zoektocht naar werk: werkzoekenden dienen een goed beeld van hun eigenschappen en 

waarden te creëren (Jansen, 2013) en bij zichzelf te rade te gaan welke aspecten van een baan 

en organisatie hen het gevoel van betekenis geven (Dik et al., 2009). Kortom, zoals Jansen al 

schreef is het voor werknemers belangrijk om te “weten wie je bent” (2013). Gesprekken met 

een coach of assessments met het oog op ontwikkeling kunnen werknemers hierbij helpen.

Vanuit het perspectief van de organisatie is het belangrijk om aandacht te besteden aan 

fit in de wervings- en selectieprocedure (Iyer et al., 2020). Enerzijds kunnen organisaties dit 
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doen door belangrijke aspecten van de baan (bijv. de mate van autonomie en ontwikkelmo-

gelijkheden) en de organisatie (bijv. waarden) te signaleren in hun vacatures en op de website 

(Schmidt et al., 2015). Anderzijds dient de fit van kandidaten met de baan en de organisatie 

meegewogen te worden in de uiteindelijke selectiebeslissing (Sekiguchi, 2007). Belangrijk hier-

bij is echter dat fit op een valide manier geoperationaliseerd wordt. Op zoek gaan naar een 

goede fit met de kandidaat betekent namelijk niet dat intuïtie een grotere rol moet gaan spelen 

in de selectieprocedure. Om fit op een valide manier mee te nemen in de selectieprocedure, 

dienen organisaties belangrijke aspecten van de baan en de organisatie in kaart te brengen, op 

basis van theorie en empirie die individuele eigenschappen te vinden die hierbij passen en deze 

door middel van gevalideerde vragenlijsten te meten (Bouland-Van Dam et al., 2020). Gezien de 

positieve effecten van betekenisvol werk voor de organisatie, zouden organisaties ook hun cri-

teria moeten uitbreiden: naast werkprestatie en carrièresucces (Jansen & Stoop, 2001; Jansen 

& Vinkenburg, 2006) dient ook het ervaren van betekenis in het werk als ultieme uitkomstmaat 

gezien en gemeten te worden.

2.2 Gedurende de Baan: Het HRM Perspectief
Wanneer een organisatie een pool aan kandidaten heeft geworven en vervolgens de 

beste kandidaten heeft geselecteerd, is het van groot belang om nieuwe werknemers aan 

de organisatie te binden. Verschillende HRM activiteiten kunnen hierin een belangrijke rol 

vervullen (Boselie et al., 2001) en deze activiteiten krijgen steeds meer aandacht vanuit het 

werknemersperspectief (Beijer et al., 2019). De activiteiten performance management en 

zijn in dit kader relevant en kunnen een rol spelen in de retentie van werknemers, wat na het 

volgen van intensieve wervings- en selectieprocedures van groot belang is om investeringen 

niet verloren te laten gaan.

Performance management dient verschillende doelen. Grofweg kunnen er drie doelen 

worden onderscheiden: een administratief doel, ontwikkelingsdoel en strategisch doel (Noe 

et al., 2003). Waar het administratieve doel minder frequent prioriteit krijgt, is het ontwikke-

lingsdoel van groot belang. Door middel van performance management activiteiten, zoals 

performance feedback en performance appraisals, krijgen werknemers en organisaties de 

mogelijkheid hun prestaties te optimaliseren. Wanneer de nadruk hierbij ligt op het vergro-

ten van de vaardigheden en kwalificaties van werknemers kan deze HRM activiteit bijdragen 

aan de employability van werknemers. De zogenaamde employability management para-
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dox kan echter worden ervaren, waarbij er een afweging is tussen investeren in werknemers 

waarbij de mogelijkheid ontstaat dat zij de organisatie zouden kunnen verlaten versus het 

niet investeren met als resultaat dat werknemers die blijven bepaalde vaardigheden missen 

(Akkermans et al., 2019). 

Daarnaast is de HRM activiteit talent management van belang voor het geven en be-

houden van betekenis gedurende de loopbaan. Er kan een onderscheid gemaakt worden 

tussen verschillende talent management filosofieën, afhankelijk van of talent gezien wordt 

als stabiel versus ontwikkelbaar, en of een inclusieve versus exclusieve benadering wordt 

gekozen (Meyers, & Van Woerkom, 2014). De inclusieve benadering vertrekt vanuit de ge-

dachte dat elke werknemer bepaalde talenten bezit. De exclusieve benadering daarente-

gen opereert vanuit de assumptie dat een selecte groep werknemers het predicaat ‘talent’ 

verdient (Daubner-Siva et al., 2017). De twee benaderingen verschillen fundamenteel en de 

inrichting van het HRM systeem in een organisatie zal sterk verschillen afhankelijk van welke 

benadering wordt gekozen. De gevolgen hiervan op het ervaren van betekenis gedurende de 

loopbaan zouden in toekomstig onderzoek aandacht verdienen. 

2.3 Gedurende de Baan: het Werknemersperspectief
Eenmaal aan het werk wordt de ervaring van betekenisvol werk vormgegeven door 

zowel de werkomgeving als de werknemer zelf. Wanneer de werkomgeving bijvoorbeeld 

voorziet in vrijheid in de manier waarop het werk gedaan wordt (autonomie), de werknemer 

in staat stelt om zichzelf te blijven ontwikkelen en uit te dagen, en wanneer er bijvoorbeeld 

contact is met de (eind)klant (Grant & Parker, 2009; Lysova et al., 2019), is de kans groter dat 

werknemers hun werk betekenisvol vinden. Een goed HRM beleid waarin de kwaliteit van 

het werk (job design) en de werkomgeving centraal staan, draagt bij aan de ervaring van 

betekenisvol werk (Grote & Guest, 2017).

Werknemers hebben ook zelf de mogelijkheid om hun werk en/of de werkomgeving 

te beïnvloeden, dit wordt job crafting genoemd (Tims et al., 2016; Wrzesniewski & Dutton, 

2001). Job crafting verwijst naar initiatieven van de werknemer om het werk beter aan te 

laten sluiten op de kennis, vaardigheden en wensen van de werknemer (Tims & Bakker, 

2010). Deze initiatieven kunnen betrekking hebben op het aanpassen van de taken (bijv. 

meer, minder of andere taken uitvoeren) en op het aanpassen van de hulpbronnen (bijv. 

meer sociale steun of regelmogelijkheden). Job crafting vult organisatie-initiatieven om 
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betekenisvol werk te bieden aan, waardoor een betere en langdurige persoon-baan fit kan 

ontstaan (Tims et al., 2016). Echter, zelfs wanneer werknemers een tijdelijk dienstverband 

hebben blijkt dat job crafting voordelig kan zijn (Plomp et al., 2019). De groep tijdelijke werk-

nemers blijft groeien en uit onderzoek blijkt dat deze groep minder ontwikkel- en doorgroei-

mogelijkheden ervaart op het werk (De Cuyper et al., 2009). Met andere woorden, de werk-

omgeving draagt minder bij aan betekenisvol werk voor tijdelijke werknemers ten opzichte 

van vaste werknemers, waardoor het belang van eigen initiatieven om invloed uit te oefenen 

op de werkomgeving voor tijdelijke werknemers groter is (Plomp et al., 2020).

Naast contracttype is ook leeftijd een belangrijke factor in het bepalen van persoon-baan 

fit (Rodrigues et al., 2020). Elke leeftijdsfase brengt specifieke uitdagingen met zich mee, 

zoals meer werk-thuis conflict wanneer kinderen jong zijn, waardoor andere werkgerela-

teerde behoeften kunnen ontstaan. Job crafting kan daarmee ook een manier zijn om het 

werk aan te passen aan leeftijdgerelateerde veranderingen van werknemers (Kooij et al., 

2015). Uit bovengenoemde selectie van onderzoeken blijkt dat zowel de werkgever als de 

werknemer proactief kunnen handelen om betekenisvol werk te faciliteren. De werkgever 

draagt de verantwoordelijkheid voor het creëren van een goede werkomgeving die voldoen-

de ondersteuning biedt om het werk uit te kunnen voeren op een betekenisvolle manier, 

terwijl de werknemers in veel gevallen goed in kunnen schatten wat zij daarnaast nog nodig 

hebben om goed en gezond te kunnen werken (Wrzesniewski & Dutton, 2001).

2.4 Gedurende de Baan: het Leiderschapsperspectief
De sociale omgeving en leiderschap spelen ook een belangrijke rol in het ervaren van 

betekenisvol werk. Leiderschap wordt vaak gezien als een formele, hiërarchische structuur 

waarin managers werknemers motiveren, richting geven, en bijsturen waar nodig. Sommi-

ge werknemers zullen steun ervaren van dit type leider, vooral hen die dichter bij de leider 

staan. Een charismatisch of moreel uitgesproken leider aan de top - denk aan iemand als 

Paul Polman bij Unilever of Ray Anderson bij Interface - kan inderdaad voor veel mensen 

fungeren als boegbeeld van de organisatie en waar deze voor staat (Solinger et al., 2020). 

Het ervaren van betekenis kan dan ontstaan door het gevoel onderdeel te zijn van een groep 

die een belangrijke rol vervult in de samenleving. Als de topmanager minder charismatisch 

is of een minder uitgesproken moreel karakter uitdraagt - en dat is niet ongebruikelijk in het 

‘nuchtere’ Nederland - dan is het maar zeer de vraag in hoeverre de gemiddelde werknemer 
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enig belang of betekenis zal hechten aan de mission statements van de topmanager. Veel 

waarschijnlijker is het dat leiderschap op het terrein van betekenisgeving op kleinere schaal 

plaatsvindt, informeel tussen collega’s, wanneer zij elkaar motiveren, richting geven, en 

‘ondersteuning’ bieden op belangrijke momenten. Zulk informeel leiderschap concentreert 

zich niet op een persoon, maar is gedistribueerd over meerdere leden van de groep. Onder-

zoek van DeRue en collega’s (2015) laat in dit verband zien dat in organisaties en teamver-

banden die als ‘warm’ worden beschouwd, mensen eerder geneigd zijn tot dit informele 

type leiderschap. Wat je dan ziet, is dat de spreiding van leiderschap in een groep hoog is. 

Betekenis vinden op het werk is in die zin ook vooral een sociaal proces en wordt op lokaal 

niveau bepaald.

2.5 Gedurende de Loopbaan: het Creëren van Duurzaamheid
De tot nu toe besproken thema’s passen goed in het perspectief van de duurzame loop-

baan. In de laatste grofweg dertig jaar waren de meest dominante paradigma’s in de loop-

baan literatuur de “boundaryless career” (Arthur et al., 2005; DeFillipi & Arthur, 1994; Eby et 

al., 2003) en de “protean career” (Hall, 1996, 2004). Beide theoretische perspectieven ver-

trekken primair vanuit individueel eigenaarschap, waarbij eerstgenoemde de nadruk legt op 

flexibiliteit, terwijl de laatstgenoemde benadrukt dat het belangrijk is om waarde gedreven 

en zelfsturend te zijn. Het perspectief van de duurzame loopbaan vult dit aan met een focus 

op de context waarin een loopbaan ontwikkelt en de rol die gebeurtenissen en veranderin-

gen hierop hebben over de tijd (De Vos et al., 2020; Van der Heijden et al., 2020). Duurzame 

loopbanen gaan dus over het samenspel van individu, context en tijd, waarbij proactief en 

adaptief loopbaangedrag cruciale factoren zijn om een sterke fit te bewerkstelligen tussen 

het individu en zijn/haar loopbaan. Duurzaamheid wordt daarbij gekarakteriseerd aan de 

hand van geluk, gezondheid en productiviteit gedurende de loopbaan. Dit is een idiosyncra-

tisch proces waarbij de fit tussen het individu en haar loopbaan centraal staat.

Onderzoek heeft aangetoond dat mensen die veel waarde hechten aan werk én privé 

(Hirschi et al., 2020) en die een serieuze hobby beoefenen die compleet anders van aard is 

dan hun werk (Kelly et al., 2020), een goede basis hebben voor duurzaamheid in hun loop-

baan. Ook is aangetoond dat het craften van een verminderde taakbelasting bij parttime 

werk enkel goed is voor de duurzaamheid van de loopbaan als dit ook geaccepteerd en ge-

implementeerd wordt door leidinggevenden (Kossek & Ollier-Malaterre, 2020). Verder zijn 
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loopbaancompetenties van groot belang. Individuen die deze competenties ontwikkelen 

worden inzetbaarder en succesvoller (Akkermans & Tims, 2017) en kunnen ook bijdragen 

aan het welzijn van hun organisatie (Fleisher et al., 2014). Het is bovendien belangrijk om 

een levensloop perspectief te hanteren als we de duurzaamheid van loopbanen analyseren, 

bijvoorbeeld door te kijken naar veranderende motivaties (Kooij et al., 2011) en HR praktij-

ken (Kooij et al., 2008) onder verschillende leeftijdsgroepen, of door te onderzoeken hoe 

oudere werknemers gemotiveerd kunnen worden om langer door te blijven werken (Bal et 

al., 2012). Zo lieten De Grip en collega’s (2020) zien dat voor oudere werknemers de moge-

lijkheid om training te volgen nog belangrijker was dan het daadwerkelijk deelnemen aan 

een training, vooral als er een positieve reciprociteit was tussen individu en werkgever.

Een mooi voorbeeld van het samenspel tussen individu, context en tijd in de duurzaam-

heid van een loopbaan is ook de rol van loopbaan shocks. Deze onverwachte, disruptieve 

en oncontroleerbare gebeurtenissen, die individuen aanzetten tot bewust nadenken over 

hun loopbaan (Akkermans et al., 2018), kunnen al vroeg een blijvende impact hebben op de 

loopbaan (Hirschi, 2010). Bovendien hebben shocks een verschillend effect bij verschillen-

de leeftijdsgroepen: Kraimer en collega’s (2019) toonden bijvoorbeeld aan dat de positieve 

shock van een top publicatie voor academici in een late loopbaanfase leidde tot meer be-

vlogenheid, terwijl het voor academici in het midden van hun loopbaan juist samenhangt 

met een hoger salaris. Blokker en collega’s (2019) vonden bovendien een zelfmanagement 

proces van loopbaancompetenties die zorgen voor meer loopbaansucces en dat de inzet-

baarheid vervolgens ondermijnd (in het geval van negatieve shocks) of juist versterkt (in 

het geval van positieve shocks) kan worden door loopbaan shocks. Ook kan het zo zijn dat 

shocks die in eerste instantie negatief zijn (bijv. onverwacht ontslag) uiteindelijk positieve 

effecten hebben op de duurzaamheid van een loopbaan (bijv. omdat iemand onverwacht 

een roeping vindt) (Akkermans et al., 2020).

2.6 Gedurende de Loopbaan: Roeping als Basis van Duurzaamheid
Een belangrijk thema binnen het onderzoek naar duurzame loopbanen is ook de erva-

ring van een betekenisvolle loopbaan (De Vos et al., 2020). Een concept dat hierbij nauw aan-

sluit is de roeping (“calling”). De definitie hiervan is vaak een punt van discussie geweest. 

Hoewel wetenschappers het er veelal over eens zijn dat een roeping betrekking heeft op een 

betekenisvolle en/of doel-gedreven betrokkenheid in een (werk)domein of baan, is dat min-
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der het geval voor de bron van een roeping. Het verschil zit vooral in externe bronnen (bijv. 

God, plicht, lotsbestemming) (Bunderson & Thompson, 2009; Dick & Duffy, 2009) versus in-

terne bronnen (bijv. identiteit, perceptie van fit) (Dobrow & Tosti-Kharas, 2011). Bekend is 

wel dat een roeping verbonden is aan iemands identiteit en dat het een gevoel van richting 

kan geven, die dient als een intern kompas voor iemands loopbaangedrag (Hall & Chand-

ler, 2005). Het is dan ook niet verrassend dat een roeping positief gerelateerd is aan allerlei 

werk- en loopbaan gerelateerde uitkomsten. Zo zijn individuen met een roeping meer tevre-

den met hun baan, meer betrokken bij hun loopbaan en ervaren ze een beter welzijn (Duffy 

& Dick, 2013; Thompson & Bunderson, 2009).

Recent onderzoek stelt echter de positieve rol van een roeping in de duurzaamheid van 

de loopbaan ter discussie. Zo zijn er studies die laten zien dat een roeping ervoor kan zorgen 

dat mensen offers maken op het gebied van salaris, familie en welzijn, wat laat zien dat het 

mes aan twee kanten snijdt (Bunderson & Thompson, 2009). Zo toonden Lysova en collega’s 

(2018) aan dat mensen met een roeping proactief aan de slag gingen met hun professionele 

ontwikkeling om zo inzetbaarder te worden. Een roeping maakte hen echter ook meer rigide 

in hun loopbaan, wat juist negatief samenhing met inzetbaarheid. Dit onderzoek laat zien 

dat een te smalle focus op een roeping ervoor kan zorgen dat iemand kwetsbaarder wordt 

voor negatieve contextuele invloeden. Dit beperkt bovendien de kansen om de roeping te 

gebruiken als positief middel om hulpbronnen op te bouwen en eigenaarschap in een loop-

baan te demonstreren. Het is hierbij wel van belang om onderscheid te maken tussen het 

hebben van een roeping (begrijpen wat nu precies de betekenisvolle loopbaan is die iemand 

wil nastreven) en het uitoefenen van een roeping (daadwerkelijk werk uitoefenen dat past 

bij iemands roeping) (Duffy et al., 2018). Met name bij het uitoefenen van een roeping spelen 

allerlei mogelijke contextuele belemmeringen die ervoor kunnen zorgen dat iemand niet 

precies kan doen wat in lijn is met haar roeping.

Onderzoek laat ook zien dat het essentieel is om te kijken naar factoren die individuen 

met een roeping in staat stellen om de mogelijke negatieve effecten te beperken en de po-

sitieve loopbaan effecten juist te versterken (Lysova et al., 2019). Hierbij is het bijvoorbeeld 

belangrijk om te kijken naar persoonlijkheid als een moderator. Zo gaven Duffy et al. (2018) 

aan dat individuen met een roeping die hoger scoren op neuroticisme, perfectionisme en 

de behoefte om te presteren, en die lager scoren op vriendelijkheid, consciëntieus zijn en 

zelfvertrouwen, meer risico lopen op werkverslaving, burn-out en het gevoel van uitbuiting 

HOOFDSTUK 2



25

in het werk. Het kan hierbij ook van belang zijn om een flexibele (i.p.v. een rigide) werkiden-

titeit te hebben, zodat individuen op een gezonde manier hun roeping kunnen nastreven 

(Cardador & Caza, 2012; Lysova & Khapova, 2019). Kortom: als de positieve effecten gemaxi-

maliseerd kunnen worden en de risico’s beperkt, is een roeping een krachtige basis voor het 

opbouwen van een betekenisvolle loopbaan.

2.7 Conclusie en Afsluiting Loopbaan
Een betekenisvolle loopbaan kan ontstaan wanneer er een goede fit is tussen het indi-

vidu en het werk, de organisatie of de loopbaan. Om de kans op een goede fit te vergroten, 

kunnen organisaties hun wervings- en selectieprocedures optimaliseren, zodat zij de juiste 

werknemers aantrekken en selecteren. Vervolgens dienen organisaties hun HRM beleid zo 

vorm te geven dat er een goede werkomgeving wordt geboden, inclusief activiteiten gericht 

op performance management, talent management en goed leiderschap. Werknemers kun-

nen de kans op een betekenisvolle loopbaan aanzienlijk vergroten wanneer zij inzicht heb-

ben in wat zij kunnen en willen (bijv. loopbaancompetenties), en proactief handelen wan-

neer zij verbetermogelijkheden zien in hun werk (bijv. job crafting). Wanneer er een goed 

samenspel ontstaat tussen de werknemer, het werk en de organisatie is de basis gelegd voor 

een betekenisvolle én duurzame loopbaan.

Met de afsluiting van deze bijdrage komt ook de afsluiting van de loopbaan van Paul Jan-

sen. Wanneer we bovenstaande factoren toepassen op zijn loopbaan, kunnen we conclude-

ren dat wij ons werk onder het leiderschap van Paul Jansen bij de HRM & OB-groep aan de 

VU precies zo hebben ervaren. Paul is een mentor voor velen van ons geweest en vond altijd 

tijd om onze persoonlijke loopbaanontwikkeling of werksituaties te bespreken. Het is dan 

ook niet verrassend dat veel van zijn voormalige PhD-studenten succesvolle wetenschap-

pers zijn geworden, inclusief hoogleraren en afdelingshoofden aan Nederlandse en buiten-

landse universiteiten. Adam Grant (2013) stelt dat goede leiders ‘gevers’ zijn in plaats van 

‘nemers’. Wij zien Paul als een gever die altijd beschikbaar is geweest om ons te helpen met 

feedback en mogelijkheden voor ontwikkeling en groei. Hierbij willen we vooral erkennen 

dat Pauls steun voor vrouwelijke wetenschappers onmisbaar is geweest. Ten slotte heeft 

Paul ook een sterke bijdrage geleverd aan onderzoeksgroepen in minder ontwikkelde lan-

den. Zo heeft hij jarenlang les gegeven in Curaçao en Zuid-Afrika waar hij heeft bijgedragen 

aan de ontwikkeling van de wetenschap en wetenschappers in deze landen. 

EEN BETEKENISVOLLE LOOPBAAN
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Het nastreven van betekenisvol werk houdt in dat we doen wat belangrijk is. Wat Paul 

heeft nagestreefd gedurende zijn loopbaan, is niet alleen betekenisvol geweest voor de ont-

wikkeling van studenten, de afdeling en de wetenschap in het algemeen, maar het is ook erg 

belangrijk geweest voor eenieder van ons. We ervaren het als een privilege om zo’n goede 

leider, leermeester, mentor en collega in onze loopbaan te hebben gehad. We hopen dat 

Paul zelf ook terugblikt op een betekenisvolle loopbaan.
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3.1 Prelude
Wij schrijven deze bijdrage ter gelegenheid van het afscheid van prof. dr Paul Jansen, 

die zowel is ‘ongeboard’ als gaat offboarden van de Vrije Universiteit Amsterdam. In deze 

bijdrage stellen we ons de volgende vragen:

1. Welke betekenissen hebben de begrippen onboarding en offboarding tegenwoor-

dig en welke rol spelen transities in loopbanen hierbij?

2. Wat kun je van medewerkers verwachten? Tot hoeveel en welke transities zijn zij 

bereid en in staat?

3. Welke voordelen bieden transities, maar ook: tegen welke nadelen lopen mensen 

aan die een transitie doormaken?

4. Welke conclusies kunnen we trekken voor het omgaan met transities voor individu-

ele medewerkers en organisaties? Waar ligt nog stof tot nadenken?

De auteurs zijn beiden werkzaam (of geweest) bij de afdeling Management en Organisa-

tiekunde van de Vrije Universiteit Amsterdam en gepromoveerd op dit onderwerp: transities 

binnen HRM, zoals school-werk transities (Van der Velde et al., 1995) en al dan niet vrijwillige 

baan veranderingen (Van der Velde & Feij, 1995), selecteren, inwerken en socialiseren op 

de werkvloer (Van der Velde et al., 2001), loopbaan en uitstroom, zowel vanuit individueel 

als organisatie perspectief. Beiden hebben in verschillende rollen bij deze afdeling gewerkt 

en transities doorgemaakt, respectievelijk als student, student-assistent, promovendus, do-

cent, universitair (hoofd)docent en hoogleraar. Zij hebben beiden intensief met Paul Jansen 

samengewerkt, alsmede op elkaars werk voortgebouwd. Zo hebben Jansen, Van der Velde 

en Mul (2001) gepubliceerd over management development (PD en OD: Personal en Orga-

nizational development) met verschillende uitkomsten/ resultaten (Ardts et al., 2010). In 

2013 hebben Melker en Jansen (2013) de verdere ontwikkeling in MD beschreven. En in 2017 

was Paul Jansen promotor bij het promotietraject dat leidde tot de verdediging van een 

proefschrift waarin kritische loopbaantransities en loopbaanontwikkeling centraal stonden 

(Melker, 2017).

3.2 Inleiding
Op dinsdag 28 april 2020 overhandigden drie ondernemingen - Afpro filtertechniek, Au-

ping en DSM - de eerste doos in Nederland geproduceerde mondkapjes aan minister Martin 

van Rijn. Voor een bedrijf als DSM betekende het produceren van mondkapjes een ingrijpen-
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de verandering. Het bedrijf had geen eerdere ervaring met de productie ervan. Maar deze 

verandering heeft niet alleen gevolgen voor de business portfolio van DSM, het zorgde ook 

voor een verandering voor de medewerkers van DSM. Zij moesten het maar ‘even’ doen.

  Op 14 mei riepen Paul Jansen en Fred Zijlstra het kabinet op om bij het werken aan de 

anderhalve-meter samenleving rekening te houden met werkgevers én werknemers (2020). 

Volgens hen worden aanpassingen binnen ondernemingen te gemakkelijk en te snel gezien 

als een “praktisch inrichtingsprobleem”. Zij ageren tegen, zoals ze die noemen, technocra-

tische en bedrijfseconomische oplossingen waarbij de menselijke maat ontbreekt. Zo lazen 

we een paar dagen ervoor in NRC van 11 mei dat het ‘thuiskantoor’ een extra bron van stress 

met zich meebrengt en dat sociaal contact nodig is om “onze batterij” op te laden (Hofman, 

2020). Met andere woorden, niet alleen organisaties zijn bezig met veranderen, ook indi-

viduele medewerkers moeten veranderen. Met andere woorden, zij ondergaan hun eigen 

- lang niet altijd gewenste - transities.

Ondergaan heeft een passieve connotatie, maar transities worden ook anderzijds bewust 

gebruikt in het kader van de eigen loopbaan. Zo blijven sommige gekozen Tweede Kamerle-

den maar korte tijd aan: het Kamerlidmaatschap zou als opstap naar een volgende stap in de 

loopbaan worden gezien of gebruikt.

In deze bijdrage richten wij ons op de vraag wat loopbanen en transities eigenlijk zijn en 

welke soorten transities kunnen worden onderscheiden. Tot welke transities zijn medewer-

kers bereid en in staat? Welke voordelen bieden transities, maar ook: tegen welke nadelen 

lopen mensen aan die een transitie doormaken? Ten slotte: welke conclusies kunnen we 

trekken en welke vraagstukken liggen nog open?

3.3 Loopbanen en Soorten Transities
Een loopbaan bestaat uit een reeks van functies of formele rollen en werkgerelateerde 

ervaringen binnen iemands werkzame leven. Tussen deze functies of formele rollen is er 

sprake van overgangen of ‘transities’. Een loopbaantransitie kan worden omschreven als ‘een 

proces waarin een substantiële verandering optreedt in iemands loopbaan ten aanzien van 

de inhoud van de functie (de aard of complexiteit van het werk) en/of de context waarin het 

werk wordt gedaan (locatie, organisatie of het organisatieonderdeel)’ (Melker, 2017, p. 339).

Als we vanuit een transitieperspectief naar loopbanen kijken, zijn er meerdere transities 

te onderscheiden. Louis (1980) noemt vijf typen (achter elk type vermelden we de gangbare 
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Engels term): (1) Het (her)toetreden tot de arbeidsmarkt (‘entry/re-entry transition’); (2) het 

krijgen van een nieuwe functie of rol binnen dezelfde organisatie (‘intracompany’ of intraor-

ganizational transition’); (3) het maken van een stap van de ene naar de andere organisatie 

(‘intercompany’ of ‘interorganizational transition’); (4) het veranderen van professie (‘inter-

profession transition’) en (5) het verlaten van de arbeidsmarkt (‘exit transition’).

3.4 Transities in Relatie tot On- en Offboarding
We kunnen deze vijf typen transities eenvoudig koppelen aan de populaire termen 

‘onboarding en ‘offboarding’ (Bradt & Vonnegut, 2009). Bij transitie typen 1, 3 en 4 is 

sprake van onboarding: iemand maakt kennis met een nieuwe organisatie. Bij transi-

tie type 1, het (her)toetreden tot de arbeidsmarkt, kan het gaan om een transitie van 

school naar werk of een terugkeer naar de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld wanneer de kin-

deren groot genoeg zijn om voor zichzelf te zorgen of na een sabbatical. Bij dit type 

transitie wordt iemand geconfronteerd met de (veranderde) realiteit van organisaties. 

Deze realiteit vereist dat iemand een eigen identiteit ontwikkelt en een ‘plek’ voor zich-

zelf opeist (Schein, 1978). Sinds enkele jaren staan school-werk transities weer volop 

in de belangstelling getuige het grote aantal wetenschappelijke publicaties op dit ge-

bied. Bij type 3 komt iemand in een vergelijkbare rol als daarvoor binnen bij een andere  

organisatie en bij type 4 veranderen mensen van professie. Een voorbeeld van het veran-

deren van professie is de wetenschapper die de politiek in gaat. Ronald Plasterk, Eduard 

Bomhoff en Jan Terlouw zijn hiervan bekende voorbeelden.

Maar welke plaats of betekenis heeft dan ‘offboarding? In de HRM-literatuur wordt het 

geassocieerd met het verlaten van de organisatie. Dat is niet het geval bij het krijgen van een 

nieuwe rol binnen dezelfde organisatie (transitie type 2), maar meer bij typen 3, 4 en 5. Het 

verruilen van organisatie (transitie type 3) is de meest voorkomende vorm van offboarding 

en heeft gewoonlijk een beperkte impact op degene die de transitie maakt en de mensen 

erom heen. Meer extreme vormen zijn het veranderen van professie en het verlaten van de 

arbeidsmarkt (exit). In het geval van het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd is de 

‘exit’ meestal definitief, hoewel er steeds meer aandacht in de onderzoeksliteratuur is voor 

het doorwerken na pensionering (zie bijvoorbeeld Polat et al., 2012). En ook zijn er cursus-

sen die erop gericht zijn mensen zo goed mogelijk voor te bereiden op hun pensioen om zo 

te voorkomen dat zij in het spreekwoordelijke ‘gat’ vallen.
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In het geval van de transitie typen 3 en 4 lopen onboarding en offboarding door elkaar. 

De transitie vraagt van mensen dat gelijktijdig bestaande en soms hechte banden worden 

doorgesneden (de-socialisatie) en dat nieuwe banden worden opgebouwd (socialisatie). 

Ashforth (2001) en Ibarra (2004) spreken hier van het opgeven van een bestaande én het 

ontwikkelen van een nieuwe werkidentiteit. Bij werkidentiteit gaat het om de vraag hoe we 

onszelf zien in onze professionele rollen, wat we van onszelf overbrengen op anderen en hoe 

we ons professionele leven leven (Ibarra, 2004). 

De impact van verschillende transities is afhankelijk van de grootte (of magnitude) van de 

transitie. Simpel gezegd, hoe meer dingen veranderen (inhoud van het werk, locatie, functieni-

veau, organisatie, professie), hoe groter de impact op mensen (zie o.a. Hall, 1979; Latack, 1984).

Elke loopbaantransitie bestaat uit een aantal fasen (Nicholson, 1986; Nicholson & West, 

1988): de voorbereidingsfase, de feitelijke confrontatie met de nieuwe rol, de aanpassingsfa-

se en de stabilisatiefase. Een transitie is pas afgerond wanneer de persoon een zekere mate 

van routine heeft opgebouwd en zich comfortabel voelt in de nieuwe rol. 

Een transitie is dus een proces en geen plotselinge verandering. Zo is de beslissing van 

DSM om mondkapjes te gaan produceren een verandering die van de ene op de andere dag 

plaatsvindt. Echter, de transitie vraagt tijd. Tijd om te socialiseren, routine op te bouwen om 

zo effectief te worden in de nieuwe rol. Bridges (1991, p.4) omschrijft dit als volgt: “Change is 

situational. Transition, on the other hand, is psychological. It is not those events, but rather 

the inner reorientation and self-redefinition that you have to go through in order to incorpo-

rate any of those changes into your life. Without a transition, a change is just a rearrangement 

of the furniture. Unless transition happens, the change won’t work, because it doesn’t ‘take’.

Het kost dus tijd, moeite en energie om in een nieuwe functie effectief te zijn. Ibarra 

(2004) spreekt hier ook wel van ‘reinventing yourself’: mensen worden uitgedaagd om zich-

zelf in hun nieuwe rol opnieuw uit te vinden. Uit het onderzoek van Melker (2017) blijkt bij-

voorbeeld dat ongeveer 75% van de transities van Nederlandse managers binnen een jaar 

is afgerond, 25% van de managers geeft aan na een jaar nog met de transitie bezig te zijn.

3.5 Positieve Effecten van Transities
Transities kunnen verschillende positieve effecten hebben zowel voor de persoon als 

voor de organisatie. Door het doormaken van transities kunnen individuele mensen bij-

voorbeeld blijven leren en zich ontwikkelen (McCauley et al., 1994). Dit hangt onder andere 
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samen met het krijgen van nieuwe verantwoordelijkheden en de behoefte van mensen om 

zichzelf in een nieuwe rol te bewijzen. Een transitie kan er ook aan bijdragen dat iemand 

noodzakelijke kennis en vaardigheden ontwikkelt die later in de loopbaan essentieel zijn. Zo 

is ervaring op een lager managementniveau voor managers vaak een voorwaarde om later 

in de loopbaan ‘hoger op de ladder’ te komen.

Ook voor organisaties kunnen transities van hun huidige en voormalige medewerkers 

positieve effecten hebben. Denk bijvoorbeeld aan kruisbestuiving door het gebruik van 

netwerken. Ook onze bijdrage vormt een aanwijzing voor blijvende samenwerking tussen 

mensen met een gemeenschappelijk ‘verleden’ (Khapova & Jansen, 2010). Tot voor kort was 

een transitie naar een andere organisatie ook vaak een einde in de samenwerking (uit het 

oog, uit het hart), maar tegenwoordig is op social media sites zoals LinkedIn ook expliciet 

aandacht voor gedeeld verleden (‘U werkt(e) beiden voor de Vrije Universiteit’). Mogelijk 

zijn sites als LinkedIn essentieel om ervaringen en kennis in het netwerk samen te brengen.

Ook zorgen transities ervoor dat de ‘pijplijn’ van organisaties gevuld blijft. Door mensen 

te laten ‘rijpen’, te begeleiden en mogelijkheden te bieden te groeien binnen de organisatie 

gaat talent minder snel verloren en hebben organisaties in de toekomst profijt van hun eer-

dere investeringen in mensen.

3.6 Negatieve Effecten van Transities
Naast positieve effecten kennen transities ook negatieve effecten. Zo heeft Latack 

(1984) aangetoond dat onduidelijkheid ten aanzien van verwachtingen, te stellen prioriteiten 

en beoordelingscriteria kan leiden tot stress en angst. Ook blijkt uit onderzoek dat het over-

vragen van mensen leidt tot onderpresteren. 

Daarentegen hebben mogelijkheden om in de nieuwe rol te leren een positieve invloed 

op de transitie. Het gaat erom dat er sprake moet zijn van een goede balans: voldoende uitda-

ging, maar overvragen is niet verstandig. Dit is precies wat Paul Jansen en Fred Zijlstra zeggen 

over de recente aanpassingen binnen organisaties: de menselijke maat ontbreekt. Het is hier 

essentieel om te luisteren naar degene die de transitie doormaakt: welke uitdagingen kan hij 

of zij aan en welke niet? We mogen -ook in de Corona-periode- dus best iets verwachten van 

mensen, maar laten we de menselijke maat niet uit het oog verliezen.

Het is essentieel dat mensen tijdens hun transitie in een positieve cyclus komen en blij-

ven. Tijdens elk van de vier fasen van de transitie -voorbereiding, confrontatie, aanpassing 
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en stabilisatie- ligt de negatieve cyclus op de loer: van zelfvertrouwen naar twijfel, van het 

bouwen van het netwerk naar een isolement, van succes naar mislukking, etc. (Blenkinsopp 

& Zdunczyk, 2005).

3.7 Conclusie & Discussie
In deze bijdrage hebben wij beschreven welke rollen verschillende typen transities 

hebben in relatie tot on- en offboarding, en welke voor- en nadelen zij kunnen hebben. Het 

is gebleken dat transities in het algemeen een belangrijke rol spelen, en een grote impact 

kunnen hebben op zowel individuele medewerkers als organisaties: zij kunnen positieve 

effecten hebben op het leren en ontwikkelen van medewerkers, waar organisaties op hun 

beurt weer van kunnen profiteren, in de zin van gebruik maken van vroegere netwerken en 

opvolging. Ook de eventuele nadelen moeten natuurlijk ook goed overwogen worden.

Er zijn uiteraard nog verschillende voorliggende vragen die naar onze mening nu en in 

de toekomst nadere overdenking en onderzoek verdienen. Bijvoorbeeld: investeren in het 

leren en ontwikkelen van medewerkers wordt vaak gezien als een risico; de organisatie zou 

deze mensen kunnen verliezen aan de concurrent. Echter, uit diverse studies blijkt dat het 

bieden van ontwikkelingsmogelijkheden juist niet tot minder organisatie-commitment leidt 

(bijvoorbeeld Van der Velde & van den Berg, 2003). Organisaties die investeren in leren en 

ontwikkelen van medewerkers krijgen - in return - meer organisatie-commitment. Met ande-

re woorden: binden door los te laten. Ook volgens Khapova en Jansen in FD Outlook (2010) 

is de angst om mensen te verliezen aan concurrenten niet nodig. Hoewel ze kennis en kunde 

meenemen leidt dit, zo blijkt uit onderzoek, tot meer samenwerking tussen organisaties. 

Ook bezorgen oud-medewerkers de voormalige werkgever extra opdrachten. De ‘grenzelo-

ze carrière’ is volgens hen onomkeerbaar en het is goed mogelijk dat medewerkers die de 

organisatie eerder verlaten hebben, op een dag weer terugkeren. Dit betekent dat een or-

ganisatie ook weer kan profiteren van kennis en kunde die in de tussentijd bij concurrenten 

zijn opgedaan.

Een andere vraag die wij ons stellen is of er in de huidige arbeidsmarktsituatie nog steeds 

sprake is van on- en offboarding. Er lijkt meer sprake te zijn van fluïde grenzen: Wanneer ben 

je precies onboard en waar precies ben je dan ‘off’? Uit een organisatie of in je professie? Te-

genwoordig combineren mensen verschillende rollen binnen een organisatie of combineren 

ze werk voor meerdere, verschillende organisaties.
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Kijk bijvoorbeeld naar de combinatie van professionele domeinen: universiteit en prak-

tijk: Er is sprake van een wisselwerking: beide werelden voeden elkaar. Universiteiten wor-

den geacht bij te dragen aan het vinden van antwoorden voor maatschappelijke problemen 

(valorisatie). De praktijk leert op zijn/ haar beurt weer van de algemene kennis. Ook indivi-

duen moeten zich in feite voortdurend professioneel ontwikkelen.

Maar transities zijn ook fluïde binnen personen en in de tijd: Voordat mensen gaan on-

boarden loopt men stage om de organisatie en de ‘passing’ als persoon te leren kennen. Bij 

offboarding blijven mensen na pensioen als ZZP-er doorwerken. 

Kortom, wij zijn van mening dat de concepten on- en offboarding aan een herziening of 

nuancering toe zijn. Onverlet blijft behoefte aan commitment/verbinding van mensen. Wij vra-

gen ons af of het belang van socialisatie afneemt naarmate mensen vaker in- en uitvliegen. En 

heeft dit gevolgen voor de identiteit/cultuur van organisaties? Het heeft immers steeds meer 

weg van een kort samenzijn in plaats van een langdurig samenwerkingsverband. Mogelijk is 

het maken van transities essentieel om meerdere ‘werelden’ te leren kennen en daar meer-

waarde uit te halen voor zowel de organisatie als voor een persoon zelf.
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Door globalisering en snelle technologische ontwikkelingen is de werkcontext compe-

titiever, dynamischer en onvoorspelbaarder geworden, met de Covid-19 pandemie als ex-

treem voorbeeld van hoe onvoorspelbaar de werkcontext kan zijn. Deze dynamiek vereist 

dat de samenleving, organisaties en werknemers proactief en adaptief zijn. Ze moeten actief 

anticiperen op veranderingen, maar ook het vermogen hebben om zich aan te passen aan 

nieuwe omstandigheden. Werknemers moeten niet alleen proactief en adaptief zijn in het 

uitvoeren van hun werk, maar ook in het vormgeven van hun eigen loopbaan, omdat de 

verantwoordelijkheid voor de loopbaan meer en meer bij de individuele werknemer wordt 

gelegd (Kooij et al., 2017). Tevens zorgen dalende geboortecijfers, het naderende pensioen 

van de laatste babyboomers (waaronder Paul Jansen) en de stijgende levensverwachting er-

voor dat (beroeps-) bevolkingen over de hele wereld vergrijzen (Bal et al., 2015). Hierdoor zal 

het aandeel van de Nederlandse bevolking ouder dan 65 jaar tussen 2018 en 2060 toenemen 

van 18% tot 26% (Ekamper & Van Nimwegen, 2018). Deze demografische veranderingen lei-

den ertoe dat de groei van de beroepsbevolking afneemt en begint achter te lopen op de 

totale werkgelegenheidsgroei, wat op de lange termijn leidt tot een langdurig tekort aan ar-

beidskrachten. Bovendien is het Nederlandse socialezekerheidsstelsel op termijn niet meer 

betaalbaar, omdat er minder dan drie potentieel werkenden zijn om het pensioen van één ge-

pensioneerde te betalen. Ten slotte neemt de arbeidsmarktparticipatie vanaf de leeftijd van 

50 jaar af (Eurostat, 2017) en is het steeds belangrijker om oudere werknemers te motiveren 

en te behouden, omdat belangrijke kennis en vaardigheden van oudere talenten (zoals Paul 

Jansen) anders verloren gaan. Organisaties en werknemers staan dus voor een aantal uitda-

gingen. In dit hoofdstuk bespreken wij relevant onderzoek dat organisaties en werknemers 

kan helpen deze uitdagingen het hoofd te bieden. Wij zullen ons daarbij specifiek richten op 

de rol van Human Resource Management (HRM) en de rol van zelfmanagement. 

4.1 HRM in een Vergrijzende Beroepsbevolking 
Onder Human Resource Management verstaan wij alle activiteiten die samenhangen 

met het managen van werk en mensen in organisaties (Boxall & Purcell, 2011). Verschillende 

theorieën betogen dat HRM leidt tot positieve werkuitkomsten van werknemers (Kooij & Van 

de Voorde, 2015). Deze theorieën stellen verschillende mechanismen voor. De sociale uit-

wisselingstheorie stelt bijvoorbeeld dat werknemers HRM praktijken ervaren als een inves-

tering die zij zullen terugbetalen aan de organisatie in de vorm van verhoogde betrokken-
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heid en motivatie (Blau, 1964), terwijl de menselijk kapitaal theorie stelt dat HRM praktijken 

de kennis en vaardigheden van werknemers verhogen en daarmee hun prestaties (Snell & 

Dean, 1992). Wij bouwen in dit hoofdstuk voort op persoon-omgeving ‘fit’ theorie (Edwards, 

2001). Fit theorie maakt een onderscheid tussen twee soorten fit oftewel passen, namelijk 

de fit tussen de capaciteiten van de werknemer en wat de werkomgeving vraagt en de fit 

tussen de behoeften van de werknemer en wat de organisatie biedt. Wat de werkomgeving 

en organisatie vraagt en biedt aan werknemers wordt beïnvloed door HRM praktijken zoals 

autonomie, trainingsmogelijkheden en beloning (De Lange et al., 2015).

Echter, capaciteiten en behoeften veranderen met leeftijd. Naarmate werknemers ouder 

worden krijgen zij te maken met veranderingen in verschillende domeinen. Zo nemen fy-

sieke capaciteiten (zoals spierkracht en energieniveau) en vloeibare cognitieve capaciteiten 

(zoals werkgeheugen en snelheid van informatieverwerking) af met leeftijd (Maertens et al., 

2012; Salthouse, 2012) en nemen gekristalliseerde cognitieve capaciteiten (zoals algemene 

kennis en ervaringsoordeel), bepaalde persoonlijkheidskenmerken (zoals nauwkeurigheid, 

emotionele stabiliteit en sociale dominantie) en sociaal-emotionele vaardigheden (zoals 

emotieregulatie) toe met leeftijd. Motivatie verandert ook naarmate werknemers ouder 

worden (Kooij et al., 2011). Zo nemen groeimotieven op het werk, zoals het leren van nieu-

we dingen en het maken van promotie, en extrinsieke werkmotieven, zoals beloning, af met 

leeftijd. Daarentegen nemen intrinsieke en sociale werkmotieven, zoals het hebben van een 

waardevolle bijdrage, het benutten van vaardigheden, het helpen van anderen en het over-

dragen van kennis aan de volgende generatie, toe met leeftijd (Kooij et al, 2011; Kooij et al., 

2014; Kooij & Van de Voorde, 2011; Zacher et al., 2009). Om de fit tussen de capaciteiten en 

behoeften van de werknemer en wat de werkomgeving vraagt en biedt optimaal te houden 

zijn dus andere HRM praktijken nodig naarmate werknemers ouder worden.

Om dit nader te kunnen onderzoeken hebben Kooij et al. (2014) vier bundels HR praktij-

ken onderscheiden met een specifiek doel op basis van de levensloopdoelen zoals onder-

scheiden in het selectie optimalisatie en compensatiemodel (SOC; Baltes & Baltes, 1990). 

Het SOC model betoogt dat individuen hun middelen, zoals tijd en energie, in vier algemene 

levensdoelen investeren: groei (d.w.z. het bereiken van hogere niveaus van functioneren), 

behoud (d.w.z. het handhaven van niveaus van functioneren in het licht van een nieuwe uit-

daging, herstel (d.w.z. het terugkeren naar eerdere niveaus van functioneren na een verlies), 

en het reguleren van verlies (d.w.z. het adequaat functioneren op lagere niveaus wanneer 
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behoud of herstel niet langer mogelijk is). Aangezien verliezen groter beginnen te worden 

naarmate mensen ouder worden, zullen zij minder middelen investeren in het levensdoel 

van groei en meer middelen in de doelen van behoud en reguleren van verlies (Baltes et al., 

1999). 

Op basis van deze vier levensdoelen onderscheiden Kooij et al. (2014) vier soorten HR 

praktijken: 1) ontwikkel HR praktijken, zoals regelmatige training, leren op de werkplek en 

loopbaanplanning, gericht op het helpen van individuele werknemers om een hoger niveau 

van functioneren te bereiken (“groei”). Deze HR praktijken kunnen oudere werknemers bij-

voorbeeld helpen de toekomstige fit tussen hun cognitieve capaciteiten en de eisen van het 

werk te optimaliseren; 2) behoud HR praktijken, zoals goede ergonomische werkomstandig-

heden, gezondheidschecks en flexibele werktijden, gericht op het helpen van individuele 

werknemers om hun huidige niveau van functioneren te behouden in het licht van nieuwe 

leeftijd gerelateerde uitdagingen (“behoud”). Deze HR praktijken kunnen oudere werkne-

mers bijvoorbeeld helpen de huidige fit tussen hun fysieke capaciteiten en de eisen van het 

werk te behouden; 3) benut HR praktijken, zoals taakverrijking, horizontale baanverandering 

en mogelijkheden om deel te nemen aan besluitvorming, die bedoeld zijn om werknemers 

te helpen bij het herstel naar eerdere niveaus van functioneren na een verlies (“herstel”). Zo 

kunnen benut HR praktijken een oudere werknemer helpen om te gaan met het verlies van 

fysieke capaciteiten door onhaalbare taakeisen uit de baan te halen en te vervangen door 

andere eisen die gebruik maken van reeds bestaande, maar nog niet toegepaste, individuele 

kennis en vaardigheden; en 4) ontzie HR praktijken, zoals extra verlof, vrijstelling van over-

werk en deeltijdwerk, die erop gericht zijn werknemers te helpen adequaat te functioneren 

op lagere niveaus door hen te ontzien wanneer behoud en herstel niet langer mogelijk zijn 

(“reguleren van verlies”). Hoewel meer onderzoek nodig is naar de rol van deze bundels HR 

praktijken hebben Pak et al. (2018) aangetoond dat ontwikkel HR praktijken een belangrijke 

factor zijn om succesvol ouder worden op het werk te faciliteren.

Huidig onderzoek naar HRM in een vergrijzende beroepsbevolking behandelt oudere 

werknemers veelal als een homogene groep. Oudere werknemers zijn echter een zeer he-

terogene groep; interindividuele verschillen nemen namelijk toe met leeftijd (Light et al., 

1996) en er is veel variatie in hoe oudere individuen omgaan met het verouderingsproces 

(Baltes & Baltes, 1990; Kooij, 2015; Morack et al., 2013). In de werkcontext zijn er nog meer 

potentiële factoren waarop oudere werknemers kunnen verschillen. Zo kunnen oudere 
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werknemers met dezelfde chronologische leeftijd onder meer verschillen in hun werkgere-

lateerde toekomstperspectief, loopbaanfase en de organisatieverblijftijd. Algemene uitspra-

ken over oudere werknemers als groep doen dus geen recht aan individuele processen van 

ouder worden op het werk en een meer individuele aanpak is nodig. 

4.2 Individualisering van HRM
 Zoals boven gesteld, heeft onderzoek aangetoond dat variatie binnen leeftijdsgroe-

pen toeneemt met leeftijd (Light et al, 1996; Nelson & Dannefer, 1992). Oftewel, naarmate 

werknemers ouder worden, worden zij meer verschillend van andere oudere werknemers. 

Een belangrijke oorzaak hiervoor zijn de verschillende ervaringen die werknemers hebben 

gehad gedurende hun loopbanen, en de wijze waarop dit invloed op hen heeft. Terwijl jon-

geren doorgaans de werkvloer betreden met een soortgelijke set aan verwachtingen (zoals 

het ontwikkelen van een loopbaan, het volgen van opleidingen, en een goed salaris), worden 

deze verwachtingen meer divers onder oudere werknemers (Bal & Kooij, 2011). HRM-beleid 

is doorgaans dan ook meer gericht op jongeren (zoals talentmanagement), dan op het ont-

wikkelen en behouden van oudere werknemers. Bestaande regelingen voor ouderen (zoals 

extra verlof en vrijstelling van onregelmatige uren) zijn doorgaans nog onderhandeld op 

basis van de idee van de oudere werknemer die verminderde inzetbaarheid vertoont en een 

verhoogde wens tot vervroegde uittreding uit het arbeidsproces heeft. Echter, de ontwikke-

lingen van de afgelopen decennia, waaronder de steeds gezonder wordende oudere werk-

nemer, heeft ertoe geleid dat organisaties een meer divers beleid moeten voeren voor deze 

groep. 

 Omdat de behoeftes, inzetbaarheden en capaciteiten van oudere werknemers zo sterk 

verschillend kunnen zijn onder elkaar, is er meer aandacht gekomen voor een geïndividu-

aliseerd HRM-beleid dat beoogt oudere werknemers niet als een homogene groep te be-

schouwen maar als een groep bestaande uit individuen met mogelijk sterk verschillende 

behoeftes. Dit soort individueel benaderen van werknemers is onderzocht vanuit het per-

spectief van de idiosyncratische deals (i-deals; Rousseau, 2001, 2005), waarbij recent onder-

zoek heeft aangetoond dat dit soort individuele onderhandelingen tussen werknemer en 

werkgever van nut kunnen zijn voor oudere werknemers (Bal et al., 2012; Bal & Boehm, 2019; 

Bal & Dorenbosch, 2015). I-deals zijn individueel onderhandelde afspraken tussen indivi-

duele werknemers en de organisaties, die doorgaans betrekking hebben op taakafspraken, 
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ontwikkelingsmogelijkheden, flexibele arbeidsvoorwaarden, en financiële compensatie. 

I-deals kunnen onderdeel zijn van de strategie van een organisatie, waarbij individuele af-

spraken bestaand HRM-beleid aanvullen, maar individuele afspraken kunnen ook op allerlei 

wijzen bestaan naast HRM-beleid, met of zonder medeweten en/of goedkeuring van hoger 

management. 

Heterogeniteit in de arbeidsvoorwaarden van werknemers kan zorgen voor percepties 

van oneerlijkheid en voorkeursbehandeling, en dient dus zorgvuldig te worden gemanaged. 

Veel organisaties hebben daarom aarzelingen om i-deals als HRM-beleid in te zetten, omdat 

het een structurele aanpak nodig heeft, waarbij managers op zorgvuldige wijze individuele 

afspraken kunnen onderhandelen met werknemers om hen gemotiveerd en goed inzetbaar 

te houden, en op hetzelfde moment ook de eerlijkheid van de behandeling van verschillen-

de medewerkers te garanderen. 

 I-deals zijn in tegenstelling tot flexibel HRM-beleid geen recht van medewerkers; indivi-

duele afspraken worden doorgaans ingezet om werknemers te behouden of een inzetbaar-

heidsprobleem op te lossen (Bal & Boehm, 2019). Echter, de scheidslijn tussen een i-deal 

en een voorkeursbehandeling (of structurele corruptie of vriendjespolitiek) blijft dun en 

hoewel wetenschappelijk onderzoek een duidelijk verschil maakt (Rousseau, 2005), blijkt 

dit in de praktijk weerbarstiger. Het is dan ook niet verwonderlijk om vast te stellen dat in-

dividualisering van arbeidsvoorwaarden en i-deals in zowel wetenschappelijk opzicht als 

in de praktijk enigszins onderbelicht blijft; de drang van organisaties naar standaardisering 

en efficiency staat haaks op de idee van individualisering en het (fundamentele) recht van 

mensen tot het kunnen zijn van een individu (Bal, 2017). HRM-beleid en collectieve arbeids-

voorwaarden zijn altijd verdedigbaar geweest om consistentie te kunnen betrachten in de 

behandeling van medewerkers – dit soort regelingen hebben ervoor gezorgd dat medewer-

kers in dezelfde functie (-groep) het recht hebben tot gelijke behandeling. I-deals zijn in dit 

opzicht een breuk met dit principe, en hoewel in de praktijk individuele behandeling altijd 

voorkomt, is het theoretisch complexer om individualisering te conceptualiseren en in te 

bedden in organisatiestructuren en –praktijken.

 De studie van Bal et al. (2015) onderzocht de implementatie van een Mass Career Custo-

mization programma in een internationale financiële dienstverlener. In feite betrof dit een 

variatie op i-deals, waarbij werknemers de mogelijkheid hadden om elk jaar tijdens het beoor-

delingsgesprek een individuele loopbaankeuze te maken op basis van een aantal dimensies. 
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Hoewel Bal et al. (2015) studie kwantitatief aantoonde dat het programma alleen succes 

had onder oudere werknemers, mits zij voldoende steun ervoor ervoeren van hun leidingge-

venden, waren de informele ervaringen die tijdens het onderzoeksproces werden gedeeld, 

wellicht van even groot belang om de resultaten te begrijpen. Hoewel er wel jongere werk-

nemers waren die de keuze maakten tot het verlangzamen van hun carrière in de organisa-

tie, had dit vooral negatieve effecten op hun promotiekansen. Deze jongeren werden gezien 

als minder gecommitteerd aan hun loopbaan in de organisatie, en ervoeren een negatieve 

impact van de implementatie van het systeem. De enige ‘juiste’ wijze van loopbaanontwik-

keling binnen de organisatie bleef intact – er werd van medewerkers verwacht dat zij volle 

commitment toonden, en oneindige bereikbaarheid en beschikbaarheid. Het waren dan 

ook veel medewerkers en leidinggevenden die cynisch waren ten opzichte van het program-

ma, en de enigen die werkelijk het programma konden gebruiken waren de ouderen. Deze 

groep had doorgaans reeds hun toegevoegde waarde aan de organisatie getoond, waarbij 

het door hun leidinggevende geaccepteerd en gesteund werd wanneer zij vroegen om een 

aanpassing van hun arbeidsvoorwaarden. Zo toont dit onderzoek aan dat individualisering 

altijd samenhangt met de context – heersende werknormen en organisatieculturen bepalen 

tevens of i-deals daadwerkelijk gebruikt kunnen worden, en of ze dan ook succesvol ingezet 

kunnen worden.

 Een verdergaande individualisering van arbeid heeft betrekking op de wijze waarop de 

medewerker in de organisatie gezien wordt. Het fundament van elke organisatie is gestoeld 

op de waarde die werkelijk wordt toebedeeld aan de medewerker in de organisatie. Enerzijds 

kunnen medewerkers als ‘resources’ beschouwd worden, waarbij de medewerker niet zozeer 

als mens wordt gezien, maar vooral als instrument tot het behalen van organisatiedoelen. 

Deze visie is gangbaar in het gros van management en HRM-onderzoek, en heeft moeite te 

conceptualiseren wat het mens-zijn in de organisatie daadwerkelijk betekent. Hoewel er 

aandacht is voor menselijke behoeftes, schiet deze visie tekort. Anderzijds is er daarom de 

visie op de organisatie als enkel bestaande op basis van de mensen die deel uitmaken van 

de organisatie. Deze visie heeft een meer vèrstrekkende betekenis voor de wijze waarop aan 

organisaties gestalte worden gegeven. In deze visie staat de waardigheid van de individuele 

mens centraal (Bal, 2017), waarbij individualisering van arbeidsvoorwaarden plaatsvindt op 

het principe dat ieder mens in de organisatie, ten eerste een mens is met een eigen inherente 

waardigheid, en dus individuele behoeftes, capaciteiten en motivaties. Het zorgen voor pas-
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sende arbeidsvoorwaarden voor ieder individu in de organisatie vindt dan ook niet plaats 

door een aanpak primair gericht op groepen of levensfasen, maar in dialoog met de individu. 

Een dergelijke benadering op basis van de waardigheid van elk individu heeft diverse positie-

ve gevolgen voor zowel individu als organisatie (zie bijv. Thomas & Lucas, 2019). 

4.3 Zelfmanagement op het Werk 
Zelfmanagement speelt een belangrijke rol in de individualisering van HRM (De Lange, 

2019; De Lange et al., 2020). Er bestaan diverse definities van het concept zelfmanagement 

op het werk (De Lange, 2020). Sommige definities leggen het accent op het zelfbewustzijn, 

zelfbeeld, zelfanalyse, zelfcontrole, of aandachts- en keuzeprocessen (Thoresen & Mahoney, 

1974, p. 12), terwijl andere definities in gaan op gedragsdomeinen die mensen wel of niet 

kunnen beheersen, zoals het aanleren van een gezonde leefstijl of het aanleren van nieuwe 

vaardigheden (De Lange, 2019). 

De term ‘zelfmanagement op het werk’ verwijst volgens De Lange (2019) naar een com-

plex psychologisch proces dat raakvlakken heeft met concepten zoals ‘self-determination’ 

(zelfdeterminatie of zelfbepaling; Burr & Cordery, 2001) en ‘self-efficacy’ (persoonlijke effec-

tiviteit; Bandura, 1994; 2006). Zelfdeterminatie (of zelfbepaling) is de mate waarin een indi-

vidu ervaart dat hij of zij invloed kan uitoefenen op het initiëren en zelf reguleren van acties 

op het werk om aan te kunnen blijven sluiten bij het werk (gericht op kennis, vaardigheden, 

motivatie en fysiek en mentaal welzijn). ‘Self-efficacy’ (of zelfeffectiviteit) is het vertrouwen 

dat iemand heeft dat hij of zij bepaalde taken op het werk succesvol kan (blijven) uitvoeren 

(zie ook Bandura, 1994; 2006). 

Volgens De Lange (2019) is de psychologische multidimensionele definitie van zelfma-

nagement op het werk: de mate waarin een werkende zelfreflectief vermogen, veerkracht 

en adaptief vermogen heeft en zelfeffectiviteit kent (zie figuur 4.1). Zelfreflectief vermogen 

houdt in dat een werkende zelfbewust is en weet wat hij of zij als ideaal zelfbeeld op het 

werk over de tijd wil en kan ontwikkelen (Grant et al., 2002). Daarnaast betekent het dat 

een werkende een analyse kan maken in beschikbare doelen, zelfregulatie strategieën en 

mogelijk gedrag die nodig zijn om dit gewenst ideaal zelfbeeld op het werk te bereiken en te 

behouden. Volgens Getliffe (1996, p. 362) is het belangrijk dat een werkende zelfbewust na-

denkt over ervaringen uit het eigen werkend leven en mentaal kan terug- en vooruitblikken 

(ook wel mentaal tijdreizen genoemd) en van deze mentale verhalen leert (zie ook Terrace & 
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Metcalfe, 2005). Zoals Paul Jansen nu ook kan terugblikken op een prachtige loopbaan met 

mooie herinneringen, maar ook kan vooruitblikken naar nog mooie betekenisvolle jaren die 

hij tegemoet mag gaan en kan vaststellen wat hier nog wel of niet voor nodig is (in termen 

van gezondheid, bijleren etc.). 

Figuur 4.1. Zelfmanagement op het werk: drie relevante dimensies

(overgenomen uit De Lange, 2020). 

Naast het ontwikkelen van mentale verhalen over het ideaal zelfbeeld en mogelijke ac-

tieplannen om deze te realiseren, is het belangrijk dat werkenden veerkracht en adaptief 

vermogen hebben om met veranderingen gedurende de levensloop om te kunnen gaan (De 

Lange, 2020). Veerkracht en adaptief vermogen wil zeggen dat de werkende eigen cognities 

of denkbeelden, zelfregulatie strategieën en gedrag aan kan passen in een veranderende 

context. Eerder onderzoek heeft positieve relaties gevonden tussen zelfreflectief vermo-

gen en zelfinzicht enerzijds en veerkracht anderzijds in zowel sport- als arbeidscontext (De 

Lange, 2020 voor relevant overzicht). 

Tot slot, zelfeffectiviteit verwijst naar het vermogen van de werkende om een zelfma-

nagement plan effectief om te zetten in concrete vervolgstappen, gedrag en acties (Ban-

dura, 2006). Zelfeffectiviteit is in eerder onderzoek positief in verband gebracht met veer-

kracht, werkgerelateerde prestaties en welzijn en vormt een belangrijke voorspeller voor 

inzetbaarheid van werkenden gedurende hun levensloop ( Choi et al., 2020; De Lange, 

2020; Stajkovic & Kuthans, 1998). 

Een manier om te zelfmanagen op het werk is via job crafting gedrag. Job crafting ver-
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wijst naar het op eigen initiatief doen van kleine aanpassingen aan de baan om te zorgen 

voor een betere persoon-baan fit, zoals een HR adviseur die de rol van loopbaanadviseur 

op zich nam om meer betekenis aan haar werk toe te voegen. In de literatuur worden veel 

job crafting gedragingen onderscheiden, zoals taak craften en het vergroten van uitdagen-

de taakeisen (Tims et al., 2012; Wrzesniewski & Dutton, 2001). Deze job crafting gedragin-

gen beginnen echter bij de baan, terwijl deze baan aangepast dient te worden aan de per-

soonlijke middelen zoals kennis, sterke punten en interesses van de medewerker. Daarom 

introduceerden Kooij et al. (2017) interesse en sterke punten craften, ofwel het op eigen 

initiatief doen van kleine aanpassingen aan de baan om de eigen sterke punten beter te 

benutten en het werk beter te laten aansluiten bij de eigen interesses. Deze job crafting 

gedragingen zijn vooral van belang voor oudere werknemers die veranderingen in hun per-

soonlijke middelen, zoals fysieke capaciteiten en motieven, moeten managen. Onderzoek 

suggereert dan ook dat deze job crafting gedragingen leiden tot een betere persoon-baan 

fit, werkbeleving en werkprestaties van (oudere) werknemers (Kooij et al., 2017; Kooij et al. 

2020; Kuijpers et al., 2020). Bovendien doen zij recht aan de individuele verschillen tussen 

werknemers.

4.4 HRM en Zelfmanagement
 Een nadruk op zelfmanagement kan ten onrechte de verwachting wekken dat dit ge-

heel de verantwoordelijkheid van de individuele werknemers is, maar dat is uitdrukkelijk 

niet wat wij hier bepleiten. Overheden, organisaties en leidinggevenden spelen een belang-

rijke rol, omdat individuele inspanningen van werknemers niet altijd voldoende zijn om de 

situatie van (oudere) werknemers te verbeteren. Organisaties en leidinggevenden moet 

daarom banen ontwerpen en HRM praktijken implementeren die zelfmanagement mogelijk 

maken en stimuleren (Kooij, et al., 2020). Uit onderzoek naar job crafting gedrag blijkt ook 

dat dit kan. Zo vonden Kooij et al. (2017; 2020) dat een actieve baan (gekenmerkt door veel 

autonomie en hoge werkdruk) en het aanbieden van een job crafting workshop, job crafting 

gedrag kan stimuleren (Kooij et al., 2017; 2020; Kuijpers et al., 2020). Bovendien is er onder-

zoek dat aantoont dat HRM praktijken job crafting gedrag kunnen beïnvloeden (Meijerink et 

al., 2018). Tot slot is er onderzoek dat aantoont dat met name “opportunity” HRM praktijken 

leiden tot meer psychologische empowerment (Chamberlin et al., 2018). Deze HRM praktij-

ken, zoals een flexibel baanontwerp en participatie in besluitvorming, vergroten flexibiliteit 

HOOFDSTUK 4



51

en betrokkenheid van werknemers, wat ertoe leidt dat zij zich meer in control voelen. Dit 

zou vervolgens tot meer job crafting gedrag kunnen leiden.

 De rol van de leidinggevenden is ook cruciaal in het stimuleren van zelfmanagement; 

leidinggevenden implementeren HRM praktijken en kunnen met hun leiderschapsstijl zelf-

management stimuleren. Zo is in eerder onderzoek gevonden dat participatief leiderschap 

(i.e., leiders die hun medewerkers betrekken in besluitvorming) en transformationeel lei-

derschap (i.e., leiders die hun medewerkers motiveren om verder te gaan dan standaard 

verwachtingen) zelfmanagement stimuleren (Bindl & Parker, 2011; Den Hartog & Belschak, 

2012). Dit hebben wij aan den lijve mogen ondervinden met Paul als onze leidinggevende 

en promotor. Door ons veel ruimte en vertrouwen te geven en met zijn conceptuele helikop-

terblik uit te dagen meer uit onszelf en ons onderzoek te halen, heeft hij ons gestimuleerd 

onszelf te managen en daarmee onze loopbanen mede gevormd.
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5.1 Proloog
De bedrijfspsychologie kent een lange traditie van het voorspellen van loopbaansucces. 

Al sinds de Tweede Wereldoorlog proberen psychologen door middel van situationele tests 

te bepalen wie over de nodige capaciteiten beschikt om in organisaties de top te bereiken 

(Jansen & de Jongh, 1997). Het onderhavige onderzoek naar de voorspellende waarde van 

assessment center scores binnen één grote organisatie voor salarisgroei als indicator van 

objectief loopbaansucces bestrijkt een periode van bijna 20 jaar. Dit is uniek te noemen, 

zeker op het gebied van organisatiewetenschappen en loopbaanonderzoek. Het doen van 

onderzoek over een langere tijd in een werkelijke organisatie vergt namelijk méér dan het 

uitvoeren van een cross-sectionele studie, of een longitudinale studie die binnen de loop 

van een paar jaar wordt uitgevoerd. Een van de voorwaarden voor het kunnen volgen van 

een groep medewerkers over een dergelijke lange tijdspanne, is het continu investeren in 

de relatie met de betreffende organisatie. Hiernaast zijn er meerdere factoren buiten de 

invloed van de onderzoeker die een dergelijke onderzoeksopzet kunnen maken of kraken, 

zoals de mate waarin medewerkers trouw blijven aan de organisatie en hun goedkeuring om 

hun persoonlijke gegevens te (blijven) delen.

 Het uitvoeren van dit type langdurige onderzoeken is desalniettemin buitengewoon 

waardevol. In een belangwekkende publicatie wees wijlen professor Rob Roe (2008) op het 

belang van de factor ‘tijd’ in het bestuderen van organisatiefenomenen. Hij stelt hierin dat 

in veel studies tijd überhaupt niet als factor wordt erkend of opgenomen terwijl tijd in het 

dagelijkse werkende leven van groot belang is. Indien tijd wel wordt opgenomen in organi-

satiestudies, wordt er vaak een onderscheid gemaakt tussen tijd als een objectief, lineair en 

meetbaar concept enerzijds en tijd als subjectief, non-lineair en ervaringsgebonden ander-

zijds. Hij verbindt deze verschillende conceptualisaties van tijd vervolgens aan de dominan-

te positivistische en interpretatieve benaderingen in organisatiewetenschap. In deze publi-

catie pleit Roe voor een gecombineerde opvatting van tijd door een wederzijdse reflectie 

waarin de interpretatie van gemeten tijd en het meten van geïnterpreteerde tijd samengaan. 

In een wat recentere studie naar verschillende opvattingen van leeftijd toonden Akkermans 

en collega’s (2016) bijvoorbeeld aan dat subjectieve leeftijd (in termen van hoeveel tijd en 

mogelijkheden men zelf nog meent te hebben) van grote toegevoegde waarde is in relatie 

tot motivatie om te werken, in vergelijking met de vaker onderzochte leeftijdindicator ob-

jectieve kalenderleeftijd. Ook in de studie die in deze bijdrage beschreven is, komt zowel 
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de objectieve, lineaire als subjectieve, non-lineaire waarde van de factor tijd naar voren. 

Sommige assessment center predictoren (zoals ambitie) lieten namelijk een lineaire relatie 

zien met salarisgroei, terwijl andere predictoren (zoals stevigheid) een non-lineaire relatie 

met salarisgroei vertoonden.

 Een ander argument om meer gebruik te maken van longitudinale, dynamische onder-

zoeksontwerpen, is de inherent veranderlijke aard van organisatiefenomenen zoals loopba-

nen. Zeker in de laatste decennia zijn loopbanen complexer, onvoorspelbaarder en flexibe-

ler geworden. Dit wordt ook duidelijk in een overzichtsartikel van Akkermans en Kubasch 

(2017). Zij onderzochten of dit ook blijkt uit de centrale onderzoekthema’s in loopbaanon-

derzoek. Hiertoe analyseerden zij alle artikelen die in de periode van 2012 tot en met 2016 

in vier belangrijke loopbaantijdschriften zijn gepubliceerd. De auteurs vonden dat sommige 

vrij traditionele onderwerpen (o.a. loopbaansucces) nog steeds populair waren, terwijl an-

dere thema’s relatief nieuw waren (o.a. duurzame inzetbaarheid). 

 Door een relatief traditioneel thema zoals salarisgroei door een “gender” lens te be-

kijken en door dit bovendien over een periode van 20 jaar te doen, voldoet deze studie aan 

een aantal belangrijke voorwaarden voor innovatief loopbaanonderzoek. Dit onderzoek 

was echter niet mogelijk geweest zonder de inbreng en het netwerk van Paul Jansen. Reeds 

in 1984 ging Paul werken bij de organisatie waar deze longitudinale dataset verzameld is. 

Hij heeft hier in totaal ruim 10 jaar gewerkt, wat voor de continuïteit zorgde die nodig is om 

over een dergelijk lange periode heen bij eenzelfde organisatie onderzoek te kunnen doen. 

Dankzij zijn voorspraak kregen wij als jonge onderzoekers de mogelijkheid mee te kijken en 

te denken. Hiervoor - evenals voor zijn scherpzinnige suggesties, nuchtere blik en de pretti-

ge samenwerking - willen wij hem zeer hartelijk danken.

5.2 Inleiding 
Grote organisaties werven getalenteerde, net afgestudeerde hoogopgeleiden met het 

uiteindelijke doel om kandidaten te vinden voor toekomstige topposities binnen hun eigen 

hiërarchie (Vinkenburg et al., 2014). Veel organisaties maken gebruik van assessment centers

 om deze high potentials te selecteren. Om die reden is de voorspellende waarde voor de 

lange termijn van assessment centers een belangrijke kwestie voor organisaties. Jansen 

en Vinkenburg (2006) onderzochten trends in de voorspellende waarde van assessment 

center data over objectieve loopbaanontwikkeling (in termen van salarisgroei) gedurende 
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een periode van 13 jaar (1989-2002), onder een steekproef van 456 afgestudeerden die tus-

sen 1989 en 1996 werden geworven door een groot Nederlands telecommunicatiebedrijf. 

De relevante assessment center dimensies waarop besluitvorming over selectie werd ge-

baseerd waren, onder andere, cognitieve factoren (‘denkkracht’), uithoudingsvermogen of 

‘stevigheid’, ambitie, interpersoonlijke effectiviteit, operationele kracht, en ook een algehe-

le beoordelingsscore (overall assessment rating, OAR). Van deze dimensies waren de OAR, 

interpersoonlijke effectiviteit, stevigheid en ambitie, zoals ze tijdens het assessment center 

werden gemeten, belangrijke voorspellers van carrièresucces op de lange termijn, in termen 

van salarisgroei (Jansen & Vinkenburg, 2006). 

 In de eerdere studie zagen we ook dat de ontwikkeling van de gemiddelde salarisschaal 

van mannen significant voorliep op die van vrouwen, terwijl er niet of nauwelijks genderver-

schillen zijn in de oorspronkelijke assessment center scores of het niveau of de aard van de 

gevolgde opleiding. Dit effect is weergegeven in Figuur 5.1. Om deze genderkloof in salarisgroei 

nader te onderzoeken, verzamelden we bij hetzelfde bedrijf voor dezelfde steekproef aanvul-

lende data over salarissen tot aan 2006. Bovenop de eerdere genoemde periode van 13 jaar 

(1989-2002) verkregen we 4 aanvullende jaren aan criteriumdata, wat een maximaal aantal 

dienstjaren van 17 jaar opleverde. Kort samengevat is het doel van de huidige studie om te on-

derzoeken op welke manier assessment center dimensies op de lange termijn salarisgroei voor 

mannen of vrouwen voorspellen die managersposities bekleden binnen één grote organisatie.

Figuur 5.1. Gemiddelde salarisschaal ontwikkeling voor gender (data tot en met 2006)
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De Genderkloof in Salarisgroei
 De genderkloof in salarisgroei als indicator van objectief loopbaansucces is goed gedo-

cumenteerd en universeel (Blau & Kahn, 2017). In Nederland was het gecorrigeerde verschil 

in salaris tussen mannen en vrouwen die werkten in de profitsector in 2006, het laatste jaar 

van onze dataverzameling, nog 6%. 

 Een belangrijke en veelgehoorde verklaring voor de genderkloof in salarisgroei is het 

feit dat vrouwen meer zorgverantwoordelijkheden hebben dan mannen, waardoor ze min-

der uren en vaker in deeltijd werken (Bertrand et al., 2010). Die verklaring hangt samen met 

sociale normen en prescriptieve stereotypen: vrouwen worden ook geacht meer te zorgen 

en minder te werken dan mannen. Dit levert voor vrouwen in management posities een 

pragmatische paradox op: als ze meer werken en minder zorgen worden ze gestraft omdat 

ze zich niet houden aan de prescriptieve norm, als ze minder werken en meer zorgen gaat 

dat ten koste van hun inkomen en economische zelfstandigheid (Sools et al., 2007). 

 Een mogelijke uitweg uit deze paradox is om agentic oftewel masculien gedrag (zoals am-

bitie tonen en ‘stevig’ zijn) te combineren met communal oftewel feminien gedrag (zoals reke-

ning houden met anderen) (Johnson et al., 2008; Vinkenburg et al., 2011). Het is voor vrouwen 

in een leidinggevende functie zo dat ze zowel gevoeligheid als kracht moeten tonen om als 

effectief te worden gezien, terwijl mannen in een leidinggevende functie alleen kracht moeten 

tonen (Johnson et al., 2008). In de onderhavige studie kunnen we onderzoeken of vrouwen 

die beantwoorden aan het ‘sterke en gevoelige’ type (uit de titel van het artikel uit 2008 door 

Johnson en collega’s) meer kans hebben om op de lange termijn meer te verdienen, doordat 

we data gebruiken over de mate waarin afgestudeerden werden beschouwd als ‘stevig’ en ef-

fectief op het interpersoonlijke vlak. Bovendien kunnen we onderzoeken of het al dan niet in 

deeltijd gewerkt hebben de genderkloof in salarisgroei die we eerder constateerden kan ver-

klaren. Het hebben van een grote deeltijdbaan is een typisch Nederlandse mogelijkheid voor 

vrouwen om zorgtaken met een managementfunctie te combineren èn aan de voorschriften 

van de prescriptieve norm te voldoen (Vinkenburg et al., 2012). In 2007 werkte 69% van de 

Nederlandse vrouwen parttime (Merens & Herman, 2009). Ofschoon er in deze organisatie veel 

minder in deeltijd wordt gewerkt dan gemiddeld, is het interessant om vast te stellen of een 

combinatie van factoren (zoals in deeltijd werken, gedrag en seksestereotypen) de genderk-

loof in salarisgroei kan verklaren. We laten zien welke combinatie hiervan het meest gunstig is 

voor de salarisgroei van mannen en vrouwen in deze organisatie. 
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 Voorspellers van Salarisgroei Uit het Assessment Center. Als het gaat om de loop-

baanontwikkeling van potentiële kandidaten voor topposities in organisaties, verwachten 

we een geleidelijke verandering in wat de dominante voorspellers van salarisgroei zijn gedu-

rende de loopbaan (Vinkenburg et al., 2014). Dat heeft niet alleen te maken met een veran-

dering in het soort taken bij het doorstromen naar hogere managementlagen (Melker, 2017), 

maar ook met de aard van het promotieproces (Vinkenburg et al., 2014). In 2006 zagen we dat 

cognitieve factoren (zoals analytisch vermogen) in de loop van een carrière steeds minder 

belangrijk worden, dat ambitie een constante bepalende factor van de loopbaanontwikke-

ling is, dat het belang van ‘stevigheid’ en ‘interpersoonlijke effectiviteit’ gedurende de car-

rière toeneemt, en dat ‘operationele kracht’ niet gerelateerd is aan carrièresucces (Jansen 

& Vinkenburg, 2006). We kijken allereerst of deze effecten uit 2006 overeind blijven en of het 

uitmaakt als het effect van gender en deeltijd in de analyse worden meegenomen.

 Voorspellers van Salarisgroei voor Mannen en Vrouwen uit het Assessment Center. 

Deze steekproef levert een uniek inzicht in de mogelijke oorzaken van de genderkloof in sa-

larisgroei, omdat de mannen en vrouwen die door het bedrijf waren geworven niet of nau-

welijks van elkaar verschilden als het ging om hun eerste scores bij het assessment center 

en hun opleidingsniveau. Daarom streven we ernaar het samenspel te onderzoeken tussen 

gender, voorspellende factoren uit het assessment center en carrièresucces gemeten als sala-

risgroei. Het effect van ambitie op loopbaanuitkomsten is maar weinig onderzocht, ondanks 

het feit dat ambitie vaak als voorwaarde voor succes wordt gezien (Sools et al., 2007). Eerder 

longitudinaal onderzoek laat zien dat het negatieve effect van sekse op inkomen wordt ge-

medieerd door ambitie (Judge & Kammeyer-Mueller, 2012). Hier is echter geen sprake van 

ambitieverschillen, althans niet zoals gemeten in het assessment center. We verwachten dan 

ook dat ambitie voor zowel mannen als vrouwen een constante, maar niet verschillende fac-

tor is in het verklaren van salarisgroei. Aangezien eerdere studies hebben laten zien, dat voor 

vrouwen het combineren van communal of sensitief gedrag met agentic of sterk gedrag als 

belangrijk wordt beschouwd voor de ervaren effectiviteit en het potentieel voor promotie, 

kunnen we verwachten dat interpersoonlijke effectiviteit en stevigheid relatief belangrijker 

zijn voor de salarisgroei van vrouwen dan voor die van mannen. Daarom verwachten we dat 

het toenemende effect van ‘interpersoonlijke effectiviteit’ op salarisgroei sterker zal gelden 

voor vrouwen dan voor mannen (Hypothesis 1a), terwijl voor mannen alleen het constante 

effect van stevigheid op salarisgroei belangrijk is (Hypothesis 1b).
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5.3 Methode
Deelnemers

 Het onderzoek betrof net afgestudeerde hoogopgeleiden die waren geworven door een 

Nederlands telecommunicatiebedrijf voor een carrière als manager tussen 1989 en 1996. De 

originele steekproef bestond uit 453 gerecruteerden, die op het moment van de selectie 

geen eerdere werkervaring van betekenis hadden opgedaan. De steekproef die we in deze 

studie hebben gebruikt bestond uit de salarisdata van 364 managers (N = 246 mannen, N = 

118 vrouwen). De gemiddelde leeftijd aan het begin van het werkverband was 24,7 jaar (SD = 

2,4; voor mannen 24,9 jaar, voor vrouwen 24,2 jaar).

 De selectieprocedure bestond allereerst uit een interview gehouden door een ‘wervings-

functionaris’ (een ‘wervingsinterview’), ten tweede uit een mentale test, en ten derde uit een 

interview gehouden door de manager van de afdeling waar de kandidaten hun carrière zouden 

beginnen (het ‘managementinterview’). Tot slot werd dit gevolgd door een assessment cen-

ter dat bestond uit een groepsdiscussie en een analyse- en presentatieoefening. Kandidaten 

konden bij elk van deze vier stappen worden afgewezen en kandidaten konden zich uiteraard 

zelf ook na elke stap uit het proces terugtrekken. De kennis die over een kandidaat tijdens de 

ene stap werd verkregen, werd niet doorgegeven aan assessoren tijdens een volgende stap. 

Voor een meer gedetailleerde beschrijving van de selectiestappen verwijzen we naar Jansen 

en Vinkenburg (2006). In de onderhavige studie verkregen we informatie over het salaris van 

degenen die nog maximaal vier jaar in de steekproef overbleven, tussen 2002 en 2006.

Meetinstrumenten 
 Assessment Center Voorspellers. Aan het eind van het wervingsinterview en het ma-

nagementinterview werden vijf assessment-dimensies gemeten: denkkracht, interpersoon-

lijke effectiviteit, stevigheid, ambitie en operationele kracht. Ze werden alle gescoord op 

een 5-punts schaal, oplopend van 1 (‘zwak’) tot 5 (‘zeer goed’), door onafhankelijke beoor-

delaars. Voor de twee assessment center oefeningen waaronder de groepsdiscussie werden 

alleen de eerste drie dimensies gescoord: denkkracht, interpersoonlijke effectiviteit en ste-

vigheid. Een OAR werd berekend als het gemiddelde van alle dimensiescores. In de mentale 

test werden diverse cognitieve factoren gemeten, zoals analytisch en numeriek vermogen. 

In de resultaten hieronder bespreken we alleen die voorspellers, die een significant effect 

hebben op salarisgroei, al dan niet in samenhang met de lengte van het dienstverband. Dat 
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laat zien of een effect toeneemt, constant blijft of afneemt over de tijd.

 Salarisgroei. We verzamelden salarisdata tot 17 jaar na binnenkomst, uit de bedrijfs-

bestanden over managementontwikkeling van de organisatie. We keken naar het huidige 

salaris (gecorrigeerd voor de parttime factor, per maand en voorafgaand aan belastingaf-

dracht), en we berekenden de salarisgroei door het verschil te nemen tussen het huidige 

salaris en het beginsalaris.

 Covariaten. Het databestand bevat ook informatie over gender, jaar van binnenkomst, 

jaar van vertrek (indien bekend) en het type contract oftewel de parttime factor op jaarbasis. 

Deze laatste variabele was gedichotomiseerd, zodat werknemers die tussen 1998 en 2008 op 

een bepaald punt in hun carrière parttime hadden gewerkt (£ 0,9 fte of 36 uur per week) wer-

den gecodeerd als ‘1’, terwijl degenen die altijd tenminste 36 uur per week hadden gewerkt 

werden gecodeerd als ‘0’. 

Statistische Analyses

 Voorafgaand aan de analyses corrigeerden we de salarissen voor collectieve verhogingen 

die het resultaat waren van cao-onderhandelingen tussen de vakbonden en het bedrijf. We con-

troleerden ook voor lengte van het dienstverband (dienstjaren) en jaar van binnenkomst. De 

data werden geanalyseerd door middel van (1) een stapsgewijze regressieanalyse op de hele 

steekproef, en (2) een stapsgewijze regressieanalyse voor mannen en vrouwen afzonderlijk.

5.4 Resultaten
Descriptieve Resultaten

 De correlatie tussen salarisniveau en het verlaten van het bedrijf in de loop van de on-

derzochte periode was r = -0.39 (N = 456, p < .001). Na vier jaar was 85% van de oorspronkelij-

ke groep nog steeds onderdeel van de steekproef, een verlies van 15%. Dit percentage komt 

overeen met dat verkregen door Tziner et al. (1993) in hun vier jaar durende onderzoek. Na 

12 jaar was er nog 29% van de steekproef over en na 15 jaar 19%.

 Van de 25 verschillende scores behaald op onderdelen van het assessment center 

waren er slechts twee significant verschillend voor mannen en vrouwen. Mannen hebben 

een hogere gemiddelde score voor de voorspeller numerieke vaardigheid, zoals getest tij-

dens de mentale test van het assessment center (t(1,314) = 4.39, p < .001; M = 3.18), in vergelij-

king met vrouwen (M = 2.74). Vrouwen (M = 3.66) hebben een hogere gemiddelde score voor 

interpersoonlijke effectiviteit, zoals tijdens de groepsdiscussie werd vastgesteld (t(1,313) = -3.27, 
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p < .001), in vergelijking met mannen (M = 3.53). Er zijn dus geen initiële sekseverschillen 

gevonden in de andere voorspellers van salarisgroei, zoals ambitie en stevigheid.

Assessment Center Voorspellers van Salarisgroei

 De resultaten van de regressieanalyse van de totale salaristoename kijkend naar de 

covariaten in stap 1 en de voorspellers van het assessment center plus hun interactie met 

dienstjaren in stap 2 zijn op hoofdlijnen vergelijkbaar met die van Jansen en Vinkenburg 

(2006), behalve dat hier ook gender en het type dienstverband (parttime of fulltime) als co-

variaten zijn meegenomen. De regressiecoëfficiënt van dienstjaren en salarisgroei was b = 

0.86 (p < .001). De verklaarde variantie voor stap 1 was R2 = .74 (p < .001). Zowel gender als 

type dienstverband bleek significant verband te houden met salarisgroei (respectievelijk b = 

-.10, p < .001, en b = -.07, p < .05): vrouwen en parttimers kregen minder salarisverhoging dan 

mannen en fulltimers.

 In stap 2 (R2 = .80, p < .001) bleek dat stevigheid, zoals het werd beoordeeld tijdens de 

groepsdiscussie, een significante voorspeller was van salarisgroei (b = .08, p < .05). De voor-

spellingskracht van deze voorspeller nam ook toe in de loop van de tijd (b = .16, p < .001). 

Hetzelfde patroon door de tijd heen, maar dan negatief, werd gevonden voor analytisch ver-

mogen zoals beoordeeld tijdens de mentale test (b = -.08, p < .01). De eerder geobserveerde 

positieve effecten van interpersoonlijke effectiviteit (toenemend) en ambitie (positief) zijn 

nog wel zichtbaar maar niet langer significant, waarschijnlijk omdat we hier controleren 

voor sekse en deeltijd en mogelijk omdat de steekproef iets kleiner is dan in 2006 doordat 

mensen de organisatie tussentijds hebben verlaten. We vonden opnieuw (zoals verwacht) 

geen verband tussen operationele kracht en salarisgroei. 

Assessment Center Voorspellers van Salarisgroei voor Mannen en Vrouwen

 In deze steekproef kregen mannen jaarlijks meer salarisverhoging dan vrouwen 

(t(1,338) = 3.55, p < .001), wat te zien is in Figuur 5.2. De resultaten in Tabel 5.1 weerspie-

gelen de regressieanalyses van assessment center voorspellers en salarisgroei voor man-

nen en vrouwen afzonderlijk. We vinden een opvallend sekseverschil in de relatie van de 

covariaten met salarisgroei: het type arbeidscontract bleek namelijk alleen voor vrouwen 

negatief gerelateerd te zijn aan salarisgroei (β = -.11, p < .05). Vrouwen die fulltime werken 

kregen dus een grotere salarisverhoging dan vrouwen die parttime werken. Aangezien we 

de salarisgroei corrigeren voor deeltijd, is dit opmerkelijk te noemen. Vrouwen worden dus 

disproportioneel gestraft voor deeltijdwerk.
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Figuur 5.1. Gemiddelde salarisgroei (m/v) naar type arbeidscontract

Tabel 5.1. Hiërarchische gemodereerde regressie van de totale salarisgroei op controle 

variabelen en assessment center dimensies voor mannen en vrouwen.

Toelichting. Type contract “1”:  ≤ 0,9 fte of minder tussen 1998 - 2008,(parttime).

MT: mentale test; GD: groepsdiscussie. # p < .10, * p < .05, ** p < .01, *** p < .001..
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Met betrekking tot de assessment center voorspellers die we toevoegden in stap 2 (R2 = 

.80, p < .001 voor mannen en R2 = .82, p < .001 voor vrouwen), vertoonde stevigheid een margi-

naal verband met salarisgroei voor mannen (β = .09, p < .10); hogere niveaus van stevigheid 

voorspelden meer salarisgroei. Door de tijd heen werd dit effect sterker voor mannen (β = 

.18, p < .001) en in mindere mate ook voor vrouwen (β = .12, p < .10). Van de andere assess-

ment center voorspellers had alleen interpersoonlijke effectiviteit een positieve impact (β = 

.14, p < .05) op salarisgroei van vrouwen, een effect dat in de loop van de tijd sterker werd  

(β = .17, p < .05). Alleen voor mannen had analytisch vermogen een negatief effect op sala-

risgroei (β = -.08, p < .05), en ook dit effect nam in de loop van de tijd toe (β = -.13, p < .01).

 Omdat het differentiële effect van het type contract (parttime versus fulltime) op de 

salarisgroei van mannen ten opzichte van die van vrouwen relevant is, onderzochten we 

de interactie tussen gender en type dienstverband diepgaander (zie Figuur 5.2). Hierbij is 

te zien dat - hoewel fulltime werkende vrouwen minder salarisgroei laten zien dan fulltime 

werkende mannen - parttime werkende mannen en vrouwen in gelijke mate worden ‘ge-

straft’ in termen van minder salarisgroei, omdat ze minder dan 36 uur per week werken.

 Kort samengevat vonden we ondersteuning voor Hypothese 1a (interpersoonlijke effec-

tiviteit had alleen voor vrouwen een - steeds sterker - effect op salarisgroei) en voor Hypo-

these 2b (stevigheid was alleen – in steeds sterkere mate - gerelateerd aan de salarisgroei 

van mannen). Ten slotte vonden we (negatieve en toenemende) effecten van analytisch ver-

mogen op alleen de salarisgroei van mannen.

5.5 Discussie
Conclusie

De resultaten die we hebben verkregen door assessment center scores in verband te 

brengen met salarisgroei, schetsen een interessant beeld van hoe gedrag, vaardigheden en 

persoonlijkheid zoals gemeten tijdens de selectieprocedure op de lange termijn van invloed 

zijn op loopbaansucces, en hoe deze effecten verschillend uitwerken voor mannen en vrou-

wen die op het moment van hun werving zeer vergelijkbaar waren ten aanzien van opleiding 

en vaardigheden. Stevigheid wordt in de loop van de tijd steeds belangrijker, en analytisch 

vermogen steeds minder. Waar we eerder een constant dan wel toenemend belang van res-

pectievelijk ambitie en interpersoonlijke effectiviteit zagen, is dat effect hier minder sterk. 

 Zoals verwacht was stevigheid (gemeten tijdens de groepsdiscussie) beslissend voor 
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de salarisgroei van mannen en werd het ook steeds belangrijker voor salarisgroei van zowel 

vrouwen als mannen. Interpersoonlijke effectiviteit bleek belangrijker voor de salarisgroei 

van vrouwen dan voor die van mannen. Onze bevindingen maken echter duidelijk dat vrou-

wen die zowel stevig als interpersoonlijk effectief zijn, oftewel sterk en gevoelig, daar de 

meeste vruchten van plukken in vergelijking met andere vrouwen.

  Voor mannen had analytisch vermogen een toenemend negatief effect op de verhoging 

van hun salaris. Analytisch sterk zijn is niet onderscheidend in deze organisatie, gaat man-

nen op termijn zelfs tegenwerken en is mogelijk een reden om de organisatie te verlaten, 

zoals ook geconcludeerd door Vinkenburg et al. (2014). 

 Tot slot is het opvallend dat er ook in deze organisatie een niet door andere factoren 

(zoals deeltijd) te verklaren sekseverschil in salarisgroei bestaat (zie Figuur 5.2). Ook werd 

duidelijk dat zowel mannen als vrouwen die op een gegeven moment parttime hebben ge-

werkt hier disproportioneel voor zijn ‘gestraft’, aangezien de salarismeting is gecorrigeerd 

naar fulltime werk. Dit betekent dat iemand die 80% werkt slechts 60 tot 70% verdient van 

het fulltime salaris. 

Praktische Implicaties

Vrouwen doen er goed aan om de dubbele last op zich te nemen van het combineren 

van communal gedragingen die traditioneel het predicaat ‘vrouwelijk’ krijgen (zoals inter-

persoonlijke effectiviteit) en agentic gedragingen, die traditioneel als ‘mannelijk’ worden 

gezien (zoals stevigheid), zodat ze daarvan de vruchten kunnen plukken qua salaris en 

loopbaan. Organisaties die geïnteresseerd zijn in het overbruggen van de genderkloof in 

loopbaanontwikkeling zouden juist deze sterke en gevoelige vrouwen kunnen selecteren. 

Ze zouden echter ook hun evaluatiesysteem moeten ontdoen van impliciete en expliciete 

vooroordelen, straffen en negatieve reacties tegenover vrouwen en mannen die minder 

uren werken, zorgtaken op zich nemen, of gedrag vertonen dat minder goed past binnen de 

normatieve voorschriften en rolpatronen. Verder zouden degenen die een rotsvast geloof 

hebben in het belang van analytisch vermogen bij het selecteren van afgestudeerden zich 

ervan bewust moeten zijn dat deze vaardigheid niet bepalend is voor carrièresucces hoger-

op in de hiërarchie, in ieder geval niet binnen deze organisatie. 

Beperkingen en Verder Onderzoek

Een eerste beperking geldt het in deze enkel gebruiken van salarisgroei als indicator 

voor objectief loopbaansucces. Ook al is salarisgroei een gebruikelijke proxy voor loopbaan-
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succes en letterlijk een teken van waardering, er zijn ook andere mogelijke indicatoren van 

succes zoals een hoge doorstroomsnelheid of gunstige routes (van technisch naar algemeen 

management, bijvoorbeeld). 

Ten tweede suggereren onze bevindingen dat we voorzichtig moeten zijn met het teveel 

veralgemeniseren van de predictieve validiteit van assessment center dimensies op salaris-

groei. ‘High potentials’ scoren vaak hoog op mentale testen en taken op topniveau verei-

sen de grootst mogelijk cognitieve vaardigheden. Toch zullen dergelijke vaardigheden voor 

zowel het bereiken van de top als het succesvol zijn aan de top niet de doorslag geven, aan-

gezien kandidaten op zulke dimensies al zwaar zijn voorgeselecteerd. Het is interessant dat 

het voor de salarisgroei van vrouwen loont om in het assessment center gedrag te vertonen 

dat zowel een agentic oftewel masculiene als een communal oftewel feminiene component 

heeft, zodat ze worden gezien als tegelijk stevig en (in mindere mate) interpersoonlijk effec-

tief. Deze studie verklaart echter niet hoe stereotypen van invloed zijn op het krijgen van 

promotie of op beslissingen over compensatie, noch hoe deze gedragingen uitpakken in de 

dagelijkse interacties van managers.

Ten derde is het duidelijk dat managers in deze organisatie worden gestraft voor het 

werken in deeltijd als het gaat om salarisgroei, maar dat deeltijd niet het gevonden sekse-

verschil in salarisgroei kan verklaren. We weten echter niet hoeveel uren managers feitelijk 

per week werken en ook niet met welke reden ze in deeltijd werken of hebben gewerkt. De 

negatieve signaalfunctie van een deeltijdcontract verdient nader onderzoek.

Tot slot is het niet mogelijk om deze data te generaliseren omdat we ze hebben ver-

kregen van één organisatie. Bovendien hadden we geen relevante informatie over andere 

belangrijke factoren die salarisgroei kunnen beïnvloeden zoals specialisme (technisch ver-

sus commercieel), sociaal kapitaal (de juiste mensen kennen), gezinssituatie en het feitelijk 

aantal gewerkte uren per week (Ng et al., 2005). Daarom menen we dat verder longitudinaal 

onderzoek in meerdere organisaties nodig is om causale verbanden tussen deze variabelen 

vast te kunnen stellen, die ons meer inzicht kunnen geven in de salarisgroei en loopbaan-

ontwikkeling van vrouwen en mannen.

5.6 Epiloog
Sinds wij een eerste versie van dit artikel schreven en met de organisatie over onze be-

vindingen, mogelijke verklaringen en oplossingsrichtingen spraken is er ruim tien jaar ver-
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streken. Ons denken over, wetenschappelijk inzicht in, en advies inzake de relatie tussen 

ambitie (v/m), salarisgroei en deeltijd is ondertussen aangescherpt maar niet fundamentaal 

veranderd. De maatschappelijke discussie over de doorstroom van vrouwen naar de top en 

deeltijd als verklarende factor daarvan lijkt in cirkels rond te gaan, getuige de reacties in de 

media op de eindrapporten van de Taskforce Deeltijd Plus (ANP, 2010), het Interdepartmen-

taal Onderzoek Deeltijd (Vollebregt, 2020) en recent onderzoek van het Sociaal en Cultureel 

Planbureau (z.d.). Dat Nederland in vergelijking met de ons omringende landen achterloopt 

qua aantallen vrouwen in hoge posities in het bedrijfsleven, de politiek en de wetenschap 

wordt ook in 2020 geduid als een direct gevolg van hun keuze voor deeltijd (zie Baarsma, 

2020; Stellinga, 2019). Het door ons beschreven onderzoek is voor zover ons bekend het 

enige Nederlandse onderzoek dat daadwerkelijk aan de hand van longitudinale data in één 

organisatie laat zien dat deeltijd voor vrouwen en mannen een disproportioneel negatief 

effect heeft op salarisgroei. Mannen worden zelfs meer gestraft voor deeltijd dan vrouwen. 

We plaatsen bij die bevinding drie kanttekeningen, om zo de maatschappelijke discussie en 

het HR beleid in organisaties te voeden.

 Ten eerste zien we geen sekseverschillen in ambitie in het assessment center. Dat maakt 

de voor de hand liggende en veelgehoorde verklaring, dat vrouwen minder ambitieus zijn, 

daarom vaker in deeltijd werken en dus op termijn minder zullen gaan verdienen, niet juist 

of in elk geval incompleet is. We weten inmiddels dat ambitie zowel oorzaak als gevolg is 

van carrièresucces en dat mensen onderweg hun ambitie bijstellen (Dikkers et al., 2010). We 

weten ook dat het Nederlandse model een keurslijf of een deeltijdklem is, en dat de retoriek 

van de vrije keuze daarbij niet helpt (Vinkenburg, 2015). We vermoeden daarom dat kiezen 

voor deeltijd door beslissers in deze organisatie als een signaal van weinig ambitie wordt 

gezien en daarom leidt tot een afname in salarisgroei. 

 Ten tweede weten we niet hoeveel uren mensen daadwerkelijk per week werken en 

ook niet of het aantal gewerkte uren bijdraagt aan hun salarisgroei. Naar de relatie tussen 

gewerkte uren en succes is internationaal weinig onderzoek gedaan, mede omdat deeltijd-

werk een typisch Nederlands fenomeen is. Zo laat onderzoek onder Amerikaanse MBAs zien 

dat moeders weliswaar significant minder uren werken (en minder verdienen) dan mannen 

en vrouwen zonder kinderen, maar nog steeds wel bijna 50 uur per week (Bertrand et al., 

2010). Ook weten we dat er in veel organisaties een aanwezigheidscultuur heerst (“presen-

teeism”) (Padavic et al., 2020) en dat zichtbaarheid bijdraagt aan succes (Cristea & Leonardi, 
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2019). Ook weten we dat andere vormen van flexibel werken gunstiger zijn voor loopbaan-

succes van ouders dan in deeltijd werken (Dikkers et al., 2010). Dat betekent dus opnieuw 

dat mogelijk er een negatief signaal uitgaat van in deeltijd werken en daarom niet aanwezig 

zijn, ongeacht het daadwerkelijk aantal gewerkte uren.

 Ten derde is er meer onderzoek dat aantoont dat in deeltijd werken juist vooral ongunstig 

is voor mannen, terwijl het voor vrouwen weinig verschil maakt of zelfs gunstig is voor carri-

ères (Noback et al., 2016; van Osch & Schaveling, 2017; Vinkenburg et al., 2012). Wel gaat het 

in dit soort onderzoek vaak over grote deeltijdbanen (0,80 fte) of 4x9 uur werken. Vrouwen 

kunnen met deeltijd laten zien dat ze zowel een goede moeder als ambitieus zijn. Dat is een 

belangrijke verdienste van het Nederlandse deeltijdmodel. Voor de organisatie waar wij ons 

onderzoek deden, betekent dit concreet twee dingen: straf mensen niet voor deeltijdwerk in 

beslissingen over promoties en salaris, en zorg voor meer betaald verlof en flexibel werken als 

alternatief voor deeltijd. Voor een echte cultuurverandering waar ook mannen wat aan heb-

ben is het een idee om de vierdaagse werkweek voor iedereen tot norm te verheffen. 

In dit logitudinale onderzoek binnen één organisatie hebben we aangetoond dat in deel-

tijd werken voor vrouwen én mannen een disproportioneel negatief effect heeft op salaris-

groei, waarbij dit effect groter was voor mannen dan voor vrouwen. Naast enkele concrete 

aanbevelingen voor de praktijk doen we hierbij ook een oproep aan onderzoekers om de 

genderkloof in salarisgroei met een logitudinale onderzoeksopzet te bestuderen en om al-

ternatieve indicatoren van loopbaansucces op te nemen.
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6.1 Introductie
Diversiteit, in haar kern, gaat over verschil en inclusie (Prasad et al., 2006). Discriminatie 

in strikte zin heeft betrekking op het systematisch onderscheidend behandelen van mensen 

op basis van uiterlijke kenmerken, persoonlijkheidskenmerken of andere persoonlijke ken-

merken, zoals gender, leeftijd of etniciteit. Diversiteit in organisaties is een thema dat aan 

belang heeft gewonnen gedurende de afgelopen jaren. Dit is voornamelijk het gevolg van 

het problematiseren van het idee van de (bijv. gender en etnisch) neutrale ideale werkne-

mer (e.g. Acker, 1990, 1992, 2006; Essed, 2002; Prasad & Prasad, 2002). Die neutrale, ideale 

werknemer hield vaak de norm in van de witte, heteroseksuele, able-bodied (gezonde), man 

van middelbare leeftijd als uitgangspunt van het organisatieproces in zowel de wetenschap 

als in de praktijk. Met dat idee van de ideale werknemer verbonden is ook de gedachte van 

homogeniteit – dat uiteindelijk alle leden behorende tot deze dominante groep die aan de 

macht is (en was), een gedeeld verleden heeft, een zelfde referentiekader en visie op het 

organisatieproces. 

De norm van de witte, heteroseksuele, able-bodied man van middelbare leeftijd als pro-

totype van de ideale werknemer zorgt voor een dubbelzijdig effect. Enerzijds verheft deze 

norm zich tot een hegemoniale norm, waarbij iedereen die niet voldoet aan deze norm, niet 

alleen gezien wordt als “anders dan de norm” in termen van “verschillend”, maar waarbij 

“anders“ gezien wordt als inferieur aan de norm/dominante groep (Ghorashi & Ponzoni, 

2014; Prasad & Prasad, 2002) met alle gevolgen van dien. 

Anderzijds heeft de norm een bepalend karakter voor eenieder die qua zichtbare ken-

merken wel tot de dominante groep lijkt te behoren. Ofwel, elk individu met bepaalde zicht-

bare kenmerken die overeenkomen met de kenmerken die “geclaimd” en/of toegeschreven 

worden aan de dominante groep wordt als lid van deze groep gezien. Daarbij worden ook 

aan deze groep kenmerken en karaktereigenschappen toegeschreven die geenszins gedeeld 

worden door de gehele groep. Dit proces wordt ook wel essentialisme genoemd waarbij ste-

reotype karaktereigenschappen (bijvoorbeeld assertief voor mannen, en verzorgend voor 

vrouwen) worden toegeschreven aan elk lid van een groep. 

Dit is dan de situatie waarin veel organisaties zich momenteel bevinden: er is een domi-

nante groep die zoveel mogelijk correspondeert met de hegemoniale norm, ofwel de pro-

totype ideale werknemer: wij/zij, die de touwtjes in handen hebben en de sleutelposities 

bewaken (en dus controle hebben over macht, resources en beslissingen). Tevens is er een 
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groep “anderen”: wij/zij die streven naar en strijden voor meer invloed en macht in organisa-

ties dan wij/zij eerder hadden, en om de historische uitsluiting en uitbuiting teniet te doen. 

Ten slotte is er een groep die wellicht uiterlijk/zichtbaar toegeschreven wordt aan de do-

minante groep maar die zich in tussenposities bevindt: die ofwel ambitieus zijn en dromen 

of geloven in hun kansen om tot de elite toe te treden, ofwel gedesillusioneerd wanneer zij 

beseffen dat elites ook discriminatoir zijn ten opzichte van sommigen behorend tot de eigen 

groep, ofwel dat de hegemoniale norm van de prototype werknemer een sociale constructie 

is waar ook zij niet aan voldoen. De vraag voor organisaties is dan hoe diversiteit werkelijk 

plek(-ken) aan tafel van het organisatieproces krijgt om de toekomst van het werk mede 

vorm te geven voor een meer inclusieve werkvloer. 

Dit hoofdstuk zal dieper ingaan op het belang van diversiteitsbeleid, maar tevens ook 

de grootste pijnpunten blootleggen in modern diversiteitsbeleid van (veel) organisaties. Ten 

slotte wordt dan een blik in de toekomst van organisaties en organisatiebeleid geworpen, en 

aanbevelingen gedaan voor een werkelijk inclusieve organisatie.

6.2 Diversiteit in Organisaties
 Diversiteit, in haar kern, gaat over verschil en inclusie (Prasad et al., 2006). Mensen heb-

ben ten minste twee fundamentele behoeftes die zich in een paradoxale relatie tot elkaar 

verhouden (zie bijv. Grotevant & Cooper, 2005). Enerzijds heeft elk mens de behoefte aan 

identificatie bij en het behoren tot een (of meerdere) bepaalde sociale groep(-en). Ander-

zijds heeft elk mens de behoefte aan individualiteit, ofwel het gezien worden door anderen 

als een individu, en niet slechts als een lid van één (of meerdere) bepaalde sociale groep(en). 

Zowel de constructie van individualiteit als bepaalde groepsidentificaties zijn nauw ver-

weven met de voortdurende identiteitsconstructie van elk mens: Identiteit kan namelijk 

worden begrepen als een constant proces dat voortdurend plaatsvindt als een interactie 

van een mens met haar sociale omgeving, de specifieke tijd en de unieke context waarin zij 

zich op een bepaald moment bevindt. Een voortdurend proces dus, dat telkens weer leidt 

tot verschillende definities van het zelf waarvan de mens gebruik maakt bij alle dagelijkse 

(inter-)acties (Ghorashi, 2003; Jenkins, 2004). 

Hierin spelen de gelijktijdigheid als ook het verschil in salience (zowel in de betekenis 

van belang, aanwezigheid als op de voorgrond zijn) van verschillende categorieën van di-

versiteit (en constructies van individualiteiten en groepsidentificaties) afhankelijk van de 
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context een belangrijke rol. Intersectionaliteit (ofwel het gegeven dat maatschappelijke on-

gelijkheid plaatsvindt op grond van een veelvoud van factoren, zoals gender of leeftijd) geeft 

hier een kader voor door de onlosmakelijkheid van categorieën van sociale verschillen uit te 

lichten (Rodriguez et al., 2016). Tegelijkertijd vestigt een intersectionele benadering de aan-

dacht op hoe deze onlosmakelijke categorieën van diversiteit interacteren met individuele, 

institutionele, culturele, en sociale contexten (Rodriguez et al., 2016) en biedt het een al-

ternatief voor essentialistische en absolute noties van diversiteit(-sbeleid) (Tatli & Özbilgin, 

2012). Als auteurs van dit hoofdstuk identificeren wij ons wellicht primair als witte Neder-

landse man en als witte Duitse vrouw, maar zijn wij beiden ook beïnvloed door de contexten 

waarin wij de laatste jaren ons begeven hebben (een Nederlander woonachtig en werkzaam 

in Engeland, en een Duitse woonachtig en werkzaam in Nederland). Onze uiterlijke kenmer-

ken bepalen slechts een deel van onze identiteit, en dus kan (het gebrek aan) diversiteit niet 

slechts extern worden opgedrongen aan ons als mensen – verschil en inclusie werkt via een 

oneindig aantal mogelijkheden. Groepsidentificatie is dan slechts één wijze waarop dit kan 

plaatsvinden, maar ook wij hebben de behoefte aan individualiteit. 

 Individualiteit en de behoefte om als individu beschouwd te worden is een aspect van 

diversiteit dat vaak wordt genegeerd in onderzoek over diversiteit in organisaties. Dit on-

derzoek onderscheidt vaak groepen mensen door te focussen op absolute verschillen tus-

sen mannen en vrouwen, tussen witte medewerkers en medewerkers van kleur, of op basis 

van kennis, vaardigheden of opleidingsachtergrond (Harrison & Klein, 2007). Hierbij wordt 

impliciet verondersteld dat het behoren tot een groep op basis van uiterlijke/zichtbare ken-

merken ook automatisch identificatie met de groep behelst, en dat die specifieke groepsin-

deling ook relevant is in de context van een bepaalde organisatie. Dit soort assumpties wor-

den meestal niet expliciet besproken in onderzoek, en maken wetenschappelijk onderzoek, 

hoewel strikt uitgevoerd, dan ook niet per definitie valide – het is nog altijd de vraag of zulke 

door de wetenschap gedefinieerde categorieën ook van daadwerkelijk belang zijn voor in-

dividuen in de praktijk van de werkvloer. Er is ook zeer weinig onderzoek dat zich specifiek 

richt op dit vraagstuk van diversiteit en individualiteit; ofwel de interactie tussen het on-

derdeel zijn van een groep en het bewaken van de eigen individualiteit. Maar wat is dan die 

individualiteit?

 Terwijl mensen zich kunnen identificeren op basis van diverse sociale groepen waartoe 

zij behoren en dit tevens kunnen doen naar gelang de context (bv. op een academisch con-
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gres is de primaire identificatie die van academicus, terwijl thuis de primaire identificatie 

kan plaatsvinden op basis van de rol in de thuissituatie), speelt altijd ook de individuele in-

vulling mee. Recent onderzoek toont aan hoe persoonlijkheid (dus de individuele invulling 

van een sociale rol) af kan hangen van de specifieke context, ofwel kan verschillen per con-

text (zie het werk van Joeri Hofmans in België). Dit toont de interactie aan van de individuele 

invulling van wie wij zijn met de sociale context waarin wij ons bevinden. Individualiteit is 

niet een strikt gescheiden onderdeel van het gedeelde; de mens is altijd op zoek naar de 

betekenis van het zelf in de context van de sociale omgeving, en de groep waar zij zich in 

bevindt. Diversiteit is daarom nooit een eenvoudige categorisering van mensen in groepen 

op basis van hun eigenschappen, voorkeuren enzovoorts. Identiteitspolitiek, waarbij er een 

steeds groter wordende collectie van sociale categorisaties dient om mensen de mogelijk-

heid te geven om zich te identificeren met anderen die net als zij zijn, heeft als beperking dat 

het de individualiteit niet goed kan conceptualiseren, en dat het grenzen opwerpt tussen 

groepen die door groepsleden (in een specifieke context) als kunstmatig of niet relevant 

kunnen worden ervaren. Desalniettemin bieden zulke categorisaties de mogelijkheid tot de 

geborgenheid van het tot een bepaalde groep behoren. 

 Diversiteitsbeleid in organisaties dient dus per definitie rekening te houden met deze 

overwegingen teneinde succesvol te kunnen zijn en daadwerkelijk inclusiviteit en sociale 

rechtvaardigheid te kunnen nastreven. Het is niet verwonderlijk te constateren dat de coro-

na-pandemie op het oog een non-discriminatoir karakter kreeg toegeschreven; het virus zou 

niet onderscheiden tussen mensen, en in principe zijn alle mensen vatbaar om het virus te 

krijgen. De ‘sociale afstand’ van anderhalve meter zou dan ook voor alle burgers gelden, en 

dus een gelijkheid aanbrengen tussen mensen; iedereen was gelijk voor het virus, en een-

ieder die zich hier boven waande riskeerde zelf besmet te worden. Echter, onderwijl kwam 

het nieuws naar buiten dat het virus zich terdege niet kon onttrekken aan de scheidslijnen 

die in samenlevingen bestaan; zo bleken Afro-Amerikanen disproportioneel vatbaarder voor 

het virus in de Verenigde Staten (door een aantal redenen, zie bijv. The Guardian, 2020). 

Hier blijkt weer hoe ongelijkheden (inequalities) in samenlevingen niet-voorziene effecten 

hebben die uitstrekken over bijna alle aspecten van het sociale, economische en politieke 

domein. Deze ongelijkheden ontstaan op basis van gelegitimeerde en in stand gehouden 

sociale en institutionele structuren, die hegemoniale normen en gelegitimeerde ideeën en 

verwachtingen hooghouden. Zo werd verspreiding en indamming van het virus mogelijk 

DIVERSITEITSBELEID EN DE TOEKOMST VAN WERK



80

gemaakt door het bewaren van afstand tussen mensen, maar werd niet direct aandacht be-

steed aan het feit dat het bewaren van afstand eenvoudiger is voor mensen die kantoorba-

nen hebben en ruime woningen met tuin. Tevens werd genegeerd dat voor veel mensen in 

precaire arbeidsomstandigheden, het bewaren van afstand een luxe of een onmogelijkheid 

is, en die mensen dus vatbaarder zouden zijn om Covid-19 te krijgen, omdat zij nu eenmaal 

minder mogelijkheden zou hebben om zich te beschermen. Zulke dynamieken kunnen er 

dus voor zorgen dat in een diverse samenleving sommigen (i.e., de dominante sociale groep) 

systematisch beter behandeld worden en er vervolgens beter voorstaan dan anderen (i.e. de 

minderheids-sociale groep). Eveneens heeft diversiteitsbeleid in organisaties dus te maken 

met een politieke werkelijkheid waarin ongelijkheid bestaat en bestendigd wordt in de sa-

menleving. Op basis van de continue interactie tussen de werkvloer en de samenleving, is 

het dan ook zo dat ongelijkheden in relatie met diversiteit in organisaties beïnvloed worden 

door de maatschappelijke druk, maar tevens een invloed hebben op de maatschappij zelf. 

 Wanneer het bijvoorbeeld gaat om quota voor het aantal vrouwen in topposities, volgen 

organisaties het maatschappelijk debat, maar kunnen zij ook leidend zijn in het debat. Een 

afgedwongen quotum voor het percentage vrouwen in (het bestuur van) een organisatie kan 

de daadwerkelijke praktijk van organisaties veranderen, en sturend zijn voor diversiteitsbe-

leid. Er zijn ook organisaties die proactief diversiteitsbeleid uitvoeren, en bijvoorbeeld (re-

latief) vooruit lopen op het percentage vrouwelijke managers. Dit soort organisaties wordt 

dan ook geprezen voor hun proactief beleid, maar in het kader van diversiteit(-sbeleid) en 

ongelijkheid zijn hier nog steeds kanttekeningen bij te plaatsen. 

Ten eerste is gender-diversiteit slechts één vorm van diversiteit, waarbij er slechts on-

derscheid wordt gemaakt op basis van een binaire indeling van mensen in vrouw of man. 

Ook vooral subtiele discriminatie op basis van etniciteit of nog vele andere categorieën van 

diversiteit zijn van belang en liggen ten grondslag aan de ongelijkheden in de samenleving 

en in organisaties. In het kader van dit hoofdstuk, echter, is het de vraag of bijvoorbeeld 

een streven naar 50% vrouw in managementposities daadwerkelijk betekenisvol is. Het 

quotum-argument is primair een noodzakelijke wig om organisaties in gang te brengen om 

daadwerkelijk actie te ondernemen op diversiteit. Echter, het probleem blijft dat organisa-

ties doorgaans stuurloos zijn in wat dan de werkelijke betekenis van diversiteit voor de orga-

nisatie is. Het gebruikelijke business-case argument dat diversiteit winst oplevert (i.e., meer 

diverse teams brengen meer diverse perspectieven, en dus meer creativiteit en prestaties, 
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en zijn dus goed voor de organisatie), negeert de systemische oorzaak van de ongelijkheid 

en zal dus nooit daadwerkelijk verandering (i.e. minder/geen systematische ongelijkheid 

tussen leden van bepaalde sociale groepen) teweeg brengen. In tijden van de coronavirus 

pandemie wordt het business-case argument nog ridiculer: Het was immers juist die drang 

naar groei, naar organisatieprestaties, naar oneindige efficiency, dat een katalysator bleek 

van de globale pandemie, en dat het virus dat op een Chinese markt ontstond tot een we-

reldwijde ramp kon leiden. Elk geloof in organisatieprestatie en winstgroei als doel op zich, 

is absurd geworden in de huidige tijd, waarin globaal mensen opgesloten zijn in hun huis om 

de publieke gezondheid te beschermen. Mensen hebben hun eigen vrijheid opgegeven om 

gezondheid te beschermen – de gezondheid die jaren en decennia (tenminste voor sommi-

gen) ondergeschikt bleken aan groeicijfers en aandeelhouderswaarde. 

Ten tweede is de vraag of beleid ten opzichte van gendergelijkheid in organisaties daad-

werkelijk de belangrijkste factor is geweest die heeft bijgedragen aan een (te) langzame 

herverdeling van manager-posities tussen mannen en vrouwen. Het is veel waarschijnlijker 

dat vrouwen nu het recht tot toegang tot de beslissingstafel opeisen, gezien vrouwen nu ge-

middeld hoger opgeleid en ambitieuzer zijn dan historisch gezien en vergeleken met man-

nen. Er is veel indicatie dat diversiteitsbeleid eerder als hindernis ervaren kan worden dan 

als bevrijdend voor de ‘ander’, aangezien dergelijk beleid vaak als reden wordt opgevoerd 

om juist geen discussie op gang te brengen over de onderliggende cultuur, en de noodzaak 

tot structurele en systemische veranderingen. Een dergelijke ironie is tevens te bespeuren 

in Engelse universiteiten, waar doorgaans ‘Dignity-Charters’ of beleid ten aanzien van het 

respecteren van de waardigheid van universiteitsmedewerkers beschikbaar en op interne 

websites bereikbaar zijn. Het bestaan van dit soort beleid staat in schril contrast met de 

dagelijkse schendingen van de waardigheid van universiteitsmedewerkers die structureel 

met een enorm hoge werkdruk moeten functioneren, en waar stress en burn-out alom zijn. 

Hoewel een discussie van de onderliggende oorzaken van deze ironie te ver strekken voor 

dit hoofdstuk (zie bijv. Bal et al., 2020), is het van belang om op te merken dat het publieke 

debat zich te vaak beperkt tot de quota en uiterlijkheden van diversiteitsbeleid dan de on-

derliggende thematiek die de ongelijkheden in stand houdt. 

Een voorbeeld van onderliggende problematiek is de notie van de eerdergenoemde 

‘prototype werknemer’. Omdat organisatieculturen maar complex te veranderen zijn, dient 

diversiteitsbeleid dan ook doorgaans slechts als ‘lapmiddel’, waarbij de onderliggende cul-
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tuur onbesproken blijft. Omdat de organisatiecultuur onveranderd blijft, kan dus ook het 

beeld van de prototype werknemer wat betreft uiterlijke kenmerken, vaardigheden, en at-

titudes niet veranderen – want de prototype werknemer moet immers “passen” bij de or-

ganisatiecultuur. Wanneer de organisatiecultuur dominant ‘masculien’ gedefinieerd wordt 

en blijft (en dus gericht op groei, prestaties enzovoorts), dan zal elke individu dat in de or-

ganisatie carrière wil maken, zich zoveel mogelijk aan moeten passen aan het beeld van 

de prototype werknemer en zich diens kwaliteiten eigen moeten maken (Ossenkop, 2015). 

Bestaand diversiteitsbeleid in organisaties is dan ook vaak gericht op het veranderen van 

‘de ander’ naar een werknemer die past binnen de gestelde kaders van de hegemonie (denk 

bijv. aan leiderschapstrainingen voor vrouwen, waarbinnen vrouwen zowel geleerd wordt 

om “assertief” te zijn en “succesvol (te) onderhandelen”, als strategieën voor een betere 

“work-family-balance”). 

Diversiteitsbeleid in deze vorm is dus per definitie gericht op slechts één behoefte, en 

dat is op het behoren bij een (in dit geval altijd de dominante) groep. Elke ‘ander’ is dus 

welkom in organisaties, indien zij zich maar aanpast aan de rol van de prototype werkne-

mer. De behoefte aan individualiteit wordt hier dubbel geschonden: enerzijds moet men 

zich aanpassen aan de dominante norm binnen organisaties (bijv. een ‘pragmatische’ en 

praktische neiging naar kritiekloos handelen in dienst van de organisatieprestatie, ongeacht 

de externaliteiten), en anderzijds verliest men de individualiteit door de primaire, externe, 

identificatie als ‘de ander’. In deze situatie blijft individualiteit een privilege van de domi-

nante groep. Dit wordt ook ondersteund door het exclusieve recht van de dominante groep 

tot excentriciteit, ofwel het vermogen om zich verschillend van de eigen groep te uiten, zich 

af te zetten van de eigen groep in een roep tot individualiteit, en beschouwd te worden als 

individu en niet slechts als onderdeel van een bepaalde groep. 

6.3 Diversiteitsbeleid en de Toekomst van Werk
 De toekomst van werk en diversiteitsbeleid kan niet onafhankelijk worden beschouwd 

van de staat van de huidige wereld, en voornamelijk de coronaviruspandemie die de we-

reld momenteel in haar greep houdt. De pandemie nodigt uit tot fundamentele bezinning 

van de wereldeconomie en de wijze waarop productie en consumptie zijn georganiseerd. 

De wereldhandel die nog steeds leidend is voor het economisch verkeer, en zich nog steeds 

grotendeels ontvouwt op basis van neokoloniale principes (bv. uitbuiting van het Globale 
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Zuiden door de Westerse landen), is door de corona-pandemie grotendeels stil gelegd. Een 

belangrijk neveneffect hierbij is de schone lucht die wellicht van groter belang blijkt voor de 

gezondheid van miljarden mensen wereldwijd dan de handel en productie en verscheping 

van zinloze producten die het leven geenszins rijkdom opleveren op welke manier dan ook. 

 Diversiteit heeft betrekking op het willen behoren tot een groep met wie men zich kan 

identificeren, maar ook op het kunnen uiten en beleven van de eigen individualiteit (zie bijv. 

Bal, 2017; Bal & De Jong, 2017). Diversiteitsbeleid gaat dus altijd over sociale rechtvaardig-

heid, en die strekt zich uit buiten de grenzen van de eigen organisatie, maar ook buiten de 

grenzen van het land waar een organisatie is gevestigd. Diversiteitsbeleid om aan quota te 

voldoen, of om organisatieprestatie te bevorderen, zullen nog steeds weerklank vinden in 

de bestuurskamers van (grote) organisaties, maar zijn tevens reactief en ouderwets. De ‘toe-

komst van werk’ heeft een inherente emancipatoire belofte, en de studie van de toekomst 

van werk heeft alleen nut wanneer onderkend wordt dat de mens ‘agency’ heeft, en dus 

niet enkel passief moet ondervinden wat de wereld haar toebedeeld en hierbij proberen 

te overleven (zoals dat nu voornamelijk het geval is – trouwens niet pas sinds de coronavi-

rus pandemie), maar dat de mens daadwerkelijk invloed kan uitoefenen op haar eigen toe-

komst. Deze toekomst gaat over sociale rechtvaardigheid, en een eerlijke verdeling binnen 

organisaties, tussen organisaties, en tussen landen en continenten. Startpunt hierbij is dat 

dergelijk (globaal) ‘diversiteitsbeleid’ onderkent dat elk mens recht heeft op het behoren 

tot een (of meerdere) sociale groep(-en) en de individualiteit van het zelf kan uiten, en dat 

dit gerespecteerd en bevorderd wordt (zie bijv. Bal, 2017 over de inherente waardigheid van 

de mens). Concreet gesteld gaat het er hier dus om dat mensen, met in achtneming van de 

eigen identiteit (en dus de diverse rollen die men heeft als onderdeel van diverse sociale 

groepen), een eerlijke kans krijgen in de maatschappij om zich te kunnen ontplooien. 

 Het is opmerkelijk om te kunnen vaststellen dat in tijden van de coronavirus pandemie 

een aantal kern-fantasieën van het neoliberale kapitalisme uiteengespat zijn. Bal en Dóci 

(2018) beschreven drie van deze fantasieën: vrijheid, meritocratie en sociaal Darwinisme, 

en groei en vooruitgang. Vrijheid is opgeschort en mensen zijn thuis opgesloten om publie-

ke gezondheid te beschermen (terwijl het globale economische systeem het belangrijkste 

mechanisme is geweest dat heeft gezorgd voor de snelle verspreiding van het virus over 

de wereld). Meritocratie is zijn betekenis verloren, aangezien niet elk mens eenzelfde kans 

heeft om het coronavirus te overleven; dit hangt sterk af van de eigen, individuele, situa-
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tie en de staat van de gezondheidszorg in het land. Groei en vooruitgang zijn verouderde 

concepten in de wereld, waar economische groei verworden is tot economische neergang. 

Wat rest is het geloof in sociaal darwinisme, ofwel het recht van de sterkste. Er zijn dan ook 

geluiden en protesten vanuit rechts-populistische kringen om vrijheidsbeperkingen op te 

heffen (zie bijv. O’Sullivan, & Gutman, 2020), waarbij impliciet het ‘recht van de sterkste’ zou 

overheersen en uitmaken wie het coronavirus overleeft en wie niet. Het is wellicht één van 

de laatste overlevende, geïnternaliseerde, fantasieën die de mensen drijft, maar de aandui-

ding van fantasie is veelzeggend hier. Sociaal Darwinisme staat dan ook recht tegenover de 

idee van sociale rechtvaardigheid en de onderkenning dat niet elk mens dezelfde mogelijk-

heden heeft om zichzelf te redden en staande te houden. Systemische ongelijkheden zijn 

belangrijke veroorzakers, en hier kan diversiteitsbeleid een belangrijke rol spelen. Terwijl 

organisaties natuurlijk maar één deel van de maatschappij uitmaken, kunnen zij echter wel 

een belangrijke invloed hebben. Diversiteitsbeleid in organisaties zou daarom praktisch 

gericht moeten zijn op twee aspecten. Ten eerste zou diversiteitsbeleid erkenning moeten 

geven aan de behoefte van elke individu om zowel te behoren tot een groep en een individu 

te zijn. Dus elk mens in een organisatie draagt met zich mee dat zij onderdeel uitmaken van 

diverse sociale groepen. Zo is het bijvoorbeeld zo dat gekleurde Nederlanders een identiteit 

hebben die gevormd is door de historie van immigratie naar Nederland, en achtergesteld zijn 

ten opzichte van witte Nederlanders. Goed diversiteitsbeleid in organisaties houdt hier reke-

ning mee, en streeft ernaar mensen gelijkwaardige kansen te geven, en dus voor een gekleur-

de Nederlander wellicht meer mogelijkheden, om historische ongelijkheden recht te zetten. 

Tevens richt diversiteitsbeleid er op elk mens als individu te benaderen. Niet elke gekleurde 

Nederlander heeft even veel behoefte aan extra mogelijkheden ter rechtzetting van histori-

sche ongelijkheden, en beschouwt een gelijk recht als voldoende om zichzelf te ontplooien. 

Goed beleid houdt dus altijd rekening met sociale identificatie en de individuele mens.

 Ten tweede houdt goed diversiteitsbeleid zich bezig met haar emancipatoire rol, en 

is het gericht op het bijstellen van dominante culturen in organisaties. Terwijl veel organi-

saties, zoals boven beschreven, nog gericht zijn op masculiene organisatieculturen, wordt 

dit ook verwacht van medewerkers, die zich moeten aanpassen aan de heersende cultuur. 

Wanneer er respect en erkenning voor het bestaan van veel subculturen in organisaties ont-

staat, kunnen ook mensen zich beter ontwikkelen in organisaties, onafhankelijk van hun 

achtergrond. Diversiteitsbeleid is dus niet gericht om heel veel verschillende soorten men-
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sen te laten aanpassen aan dominante culturen, maar het aanpassen van de dominante 

cultuur door een gelijkwaardige houding naar andere visies op organisatieculturen. Zo vindt 

emancipatie van de organisatie plaats, en wordt niet eenvoudig verwacht van mensen om 

zich maar aan te passen aan organisatieculturen die in toenemende mate ontmenselijkt 

zijn, en ongelijkheden in stand houden. 

Echter, deze ongelijkheden gaan tevens over de verdeling van macht en in-

vloed, en het blijft dus ook zaak dat de strijd over diversiteit, inclusiviteit, en soci-

ale rechtvaardigheid blijvend wordt gevoerd, met inachtneming van zowel de col-

lectieve connectiviteit tussen mensen, als de individualiteit van elk mens, en het 

fundamentele recht om een individu te zijn met inherente waardigheid. Deze doelen 

staan centraal in de Future of Work and Organizational Psychology (FoWOP) Movement

, en zullen de komende jaren hoog op de agenda (blijven) staan van organisatiepsychologen 

over de hele wereld.

6.4 Referenties
Acker, J. (1990). Hierarchies, jobs, bodies: A theory of gendered organizations. Gender & Society, 

4(2), 139-158. https://doi.org/10.1177/089124390004002002 
Acker, J. (1992). From sex roles to gendered institutions. Contemporary Sociology, 21(5), 565- 

569. https://doi.org/10.2307/2075528 
Acker, J. (2006). Inequality regimes: Gender, class, and race in organizations. Gender & Society, 

20(4), 441-464. https://doi.org/10.1177/0891243206289499 
Bal, P. M. (2017). Dignity in the workplace: New theoretical perspectives. Palgrave MacMillan.
Bal, P. M., & de Jong, S. B. (2017). From human resource management to human dignity 

development: A dignity perspective on HRM and the role of workplace democracy. 
In Dignity and the Organization (pp. 173-195). Palgrave Macmillan.

Bal, P. M., & Dóci, E. (2018). Neoliberal ideology in work and organizational psychology. European 
Journal of Work and Organizational Psychology, 27(5), 536-548. https://doi.org/10.1080/13
59432X.2018.1449108

Essed, P. (2002). Cloning cultural homogeneity while talking diversity: Old wine in new bottles 
in Dutch organizations. Transforming Anthropology, 11(1), 2-12. https://doi.org/10.1525/
tran.2002.11.1.2 

Ghorashi, H. (2003). Multiple identities between continuity and change: The narratives of 
Iranian women in exile. Focaal: European Journal of Anthropology, 42, 63-77. 

Ghorashi, H., & Ponzoni, E. (2014). Reviving agency: Taking time and making space for 
rethinking diversity and inclusion. European Journal of Social Work, 17(2), 161-174. https://
doi.org/10.1080/13691457.2013.777332 

DIVERSITEITSBELEID EN DE TOEKOMST VAN WERK



86

Grotevant, H. D., & Cooper, C. R. (2005). Individuality and connectedness in adolescent 
development. In E. Elisabeth & A.E. Skoe (Eds.) Personality Development in Adolescence: A 
cross national and life span perspective (pp. 3 – 37). Routledge.

Harrison, D. A., & Klein, K. J. (2007). What’s the difference? Diversity constructs as separation, 
variety, or disparity in organizations. Academy of management review, 32(4), 1199-1228.

Jenkins, R. (2004). Social Identity (2nd ed.). Routledge.
Ossenkop, C. (2015). What You See is What You Get!?: Looking into Ethnic Diversity and 

Professional Careers in Dutch Organizations. VU Amsterdam.
O’Sullivan, J. & Gutman, D. (2020, 19 april). Demonstrators rally in Olympia against Washington’s 

coronavirus stay-at-home order. Seattle Times. https://www.seattletimes.com/seattle-
news/politics/demonstrators-rally-in-olympia-against-washingtons-coronavirus-stay-
home-order/

Prasad, A., & Prasad, P. (2002). Otherness at large: Identity and difference in the new globalized 
landscape. In I. Aaltio-Marjosola & A.J. Mills (Eds.), Gender, Identity and Culture of 
Organizations. Routledge. 

Prasad, P., Pringle, J. K., & Konrad, A. M. (2006). Examining the contours of workplace diversity: 
Concepts, contexts and challenges. In A. M. Konrad, P. Prasad, & J. K. Pringle (Eds.), 
Handbook of Workplace Diversity (pp. 1-24). Sage. 

Rodriguez, J. K., Holvino, E., Fletcher, J. K., & Nkomo, S. M. (2016). The theory and praxis of 
intersectionality in work and organisations: Where do we go from here?. Gender, Work and 
Organization, 23(3), 201-222. https://doi.org/10.111/gwao.12131 

Tatli, A., & Özbilgin, M. F. (2012). An emic approach to intersectional study of diversity at work: A 
Bourdieuan framing. International Journal of Management Reviews, 14(2), 180-200. https://
doi.org/10.1111/j.1468-2370.2011.00326.x

Hawinks, D. (2020, 16 april). The coronavirus burden is falling heavily on black Americans. 
Why? The Guardian. https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/apr/16/black-
workers-coronavirus-covid-19

HOOFDSTUK 6



87

Hoofdstuk 7.
Op weg naar Effectief Leiderschap… 

door Gert-Jan P. Melker



88

7.1 Inleiding
Wat maakt een leider tot een effectieve leider? Deze vraag is niet nieuw, maar dat de 

oude Grieken zich al met deze vraag bezighielden, weten niet veel mensen. De inzichten van 

Thucydides (ca. 460 - 400 v. Chr.), een Atheens legeraanvoerder en geschiedschrijver van 

de Peloponnesische Oorlog tussen Athene en Sparta over leiderschap vormen de basis van 

mijn bijdrage aan dit liber amicorum. 

Thucydides tekende vier factoren van effectief leiderschap op die in 2013 door Donald 

en John Chandler zijn gecombineerd tot een hedendaags model voor managers. Chand-

ler en Chandler bespreken in hun boek ‘On effective leadership’ de volgende vier factoren 

van effectief leiderschap: (1) een aansprekende visie; (2) overtuigende communicatie om de 

visie uit te dragen; (3) het bouwen van een effectieve organisatie om de visie om te zetten in 

concrete actie; en (4) de onbaatzuchtigheid van de leider.

Figuur 7.1 geeft de vier factoren grafisch weer in de vorm van een toepasselijke Griekse 

tempel. De eerste drie factoren worden weergegeven door drie ‘zuilen’. Onbaatzuchtigheid 

vormt het fundament van effectief leiderschap.

Figuur 7.1. Vier factoren van effectief leiderschap (ontleend aan Chandler en Chandler, 2013)
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Effectief leiderschap begint met het bedenken van een aansprekende en goed doordach-

te visie. Uit deze visie moet duidelijk blijken welke kant de leider op wil: wat is de richting? 

Deze visie moet tot de verbeelding spreken én is in alle gevallen gericht op de toekomst. Dit 

is nodig om mensen (de ‘volgers’) te binden aan de visie: een aansprekende en doordachte 

visie wordt gedeeld door een groep mensen (de volgers).

Het hebben van een goede visie is echter niet voldoende. Een visie vraagt overtuigende 

communicatie van de leider. Anders gezegd: de visie dient met de nodige overtuiging uit-

gedragen worden binnen én buiten de organisatie. Dit vraagt van de leider dat deze staat 

voor de eigen visie en bereid is om er voor te gaan: zonder voorbeeldgedrag en oprechte 

betrokkenheid geen volgers. De derde factor is het bouwen van een organisatie waarmee 

de visie daadwerkelijk kan worden omgezet in concrete actie. Effectief leiderschap vraagt 

dan ook om een effectieve organisatie. De vierde factor, onbaatzuchtigheid van de leider, 

is volgens Chandler en Chandler (2013) tot dusver maar zelden genoemd als kenmerk van 

effectief leiderschap. Zij stellen echter dat de meeste effectieve - en alle exceptionele leiders 

- de neiging hebben om onbaatzuchtig te handelen.

In het vervolg van deze bijdrage werk ik de vier factoren of ‘zuilen’ van effectief leider-

schap verder uit en licht ik deze toe met meerdere praktijkvoorbeelden. De vier factoren van 

Chandler en Chandler vormen dan ook de rode draad door deze bijdrage.

7.2 Het Ontwikkelen van een Aansprekende Visie
De voorbeelden van aansprekende visies liggen voor het oprapen. Denk aan de visie van 

bedrijven als Philips en Amazon. Zo luidt de visie van Philips als volgt (Missie en Visie, z.d.): 

‘Philips streeft ernaar middels innovaties de wereld om ons heen gezonder en duurzamer 

te maken. Ons doel is om in 2025 de levens van drie miljard mensen te hebben verbeterd. 

Wij bieden de beste werkomgeving voor mensen die onze passie delen en samen bieden we 

onze klanten en aandeelhouders ongekende meerwaarde’. Amazon heeft net als Philips een 

aansprekende visie geformuleerd: ‘Our vision is to be earth’s most customer centric compa-

ny; to build a place where people can come to find and discover anything they might want 

to buy online’ (Mason et al., 2020).

Bij het ontwikkelen of creëren van een visie gaat het erom dat duidelijk wordt wat een 

organisatie in de toekomst wil bereiken. Waar werken we met z’n allen naartoe? Philips heeft 

de intentie de wereld gezonder en duurzamer te maken en de levens van drie miljard men-
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sen te verbeteren en Amazon streeft ernaar de meest klantgerichte onderneming ter wereld 

te bouwen. Dit wordt ook wel de gedroomde positie genoemd (Melker, 2010): hoe zou de or-

ganisatie er in de toekomst uit moeten zien en wat zouden we dan bereikt moeten hebben? 

Het belang van het bepalen van richting voor een middelgrote organisatie wordt benadrukt 

door Edward Vinken, voormalig directeur van Kindcentrum ’t Wikveld in ’s-Hertogenbosch, 

in het onderstaande tekstkader (Melker, 2018).

Visie van een basisschooldirecteur
Directeur Edward Vinken is al meerdere jaren bezig met het verbeteren van het onder-

wijs binnen ‘zijn’ school. De visie van de school staat sinds zijn aantreden prominent op de 

website. Tijdens elke vergadering, of dat nu met het managementteam of met de Medezeg-

genschapsraad is, brengt hij de ‘stip op de horizon’ steeds opnieuw ter sprake.

Edward Vinken: ‘We volgen de ontwikkelingen op de voet en alle besluiten die we nemen 

moeten passen bij de route die we als school hebben uitgestippeld. Of het nu gaat om het 

toetsingsbeleid, de keuze voor het leerlingvolgsysteem, de leerkrachten die worden aange-

nomen, de samenwerking met buitenschoolse opvang, de inrichting van het schoolgebouw 

of de manier waarop we tot onze adviezen voor het voortgezet onderwijs komen, alles wat we 

als basisschool doen moet erop gericht zijn dat we de juiste richting opgaan. Het is mijn taak 

die richting vast te houden en hier in de dagelijkse gang van zaken rekening mee te houden. 

We zijn er nog niet, maar mensen laten zien waar we staan en wat we bereikt hebben, werkt 

enorm motiverend. Binnen het overkoepelende bestuur waaronder we als basisschool onder 

vallen wordt geregeld gevraagd hoe bepaalde besluiten aansluiten op onze visie. Dat zijn ge-

weldige vragen, het biedt mij de gelegenheid om het bestuur te informeren en om de weg vrij 

te maken voor besluiten die voor het realiseren van onze doelen belangrijk zijn.’

HOOFDSTUK 7
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Alleen het hebben van een visie is - uiteraard - niet voldoende. Het hebben van een ‘juis-

te’ visie is minstens zo belangrijk. Een visie dient gedurfd, vernieuwend en inspirerend te zijn 

en moet helder zijn over de te bereiken resultaten (Cummings & Worley, 2008). Ook is het van 

belang dat de visie uitvoerbaar is en kan worden vertaald in concrete actie en dat een visie 

anderen in beweging zetten. Daarbij moet de visie ook passen bij de ontwikkelingen binnen 

en buiten de organisatie: een visie dient uit te gaan van een goed doorleefd toekomstbeeld: 

op welke ontwikkelingen sluit de visie aan en hoe anticiperen we hierop? Een visie zou geen 

plotselinge ingeving moet zijn, maar het resultaat van een gedegen analyse. Het is aan de 

leider een ‘antenne’ te ontwikkelen om signalen op te vangen. Deze signalen kunnen sterk 

zijn, zoals het verliezen van een belangrijke klant vanwege een verouderd product of een 

gebrekkige dienstverlening. Maar signalen kunnen ook zwak zijn, bijvoorbeeld een bericht 

in de krant dat slechts zijdelings wijst op de kans dat een concurrent uit het buitenland op 

de thuismarkt zou willen toetreden (Eppink et al., 2019).

7.3 Het Overtuigend Communiceren om de Visie uit te dragen
Het overtuigend communiceren van een visie is niet eenvoudig. Het overtuigen van een 

groep volgers vraagt de nodige vaardigheden van leiders. Volgens cognitief psycholoog en 

hoogleraar Howard Gardner is het van belang dat leiders bij het overdragen van hun visie 

rekening houden met de gevoeligheden van de volgers: het vereist maatwerk (2011). Het 

overtuigen van hoogopgeleide professionals vraagt bijvoorbeeld een andere aanpak dan 

het overtuigen van lager geschoold personeel. Het uitdragen van een boodschap voor ‘de 

massa’ vraagt sowieso een eenvoudige boodschap.

Gardner (2011) wijst erop dat leiders rekening dienen te houden met hun volgers en 

vooral flexibel moeten zijn in geval van kritische reacties en weerstand. Overigens spreekt 

hij liever van audience (toehoorders) in plaats van volgers. Gardner ziet de leider bij het uit-

dragen van een overtuigende visie als een verhalenverteller: the leader as storyteller. In het 

onderstaande tekstkader gaat Ben Verwaayen, voorheen CEO bij British Telecom, in over 

zijn rol als verhalenverteller (VPRO, 2008). Ook Verwaayen benadrukt dat de boodschap 

eenvoudig te begrijpen moet zijn en dat deze inspirerend en motiverend moet zijn. Het krij-

gen van ‘tegengas’ ziet Verwaayen als essentieel voor het overtuigen van medewerkers.
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Ben Verwaayen als ‘storyteller’
Tijdens een interview bij Buitenhof in 2008 vertelde Ben Verwaayen over zijn boodschap 

om van British Telecom een innovatief bedrijf te maken.

Ben Verwaayen:

Onze strategie was: innovatie komt voorop te staan. We gaan in Engeland een breed-

band-samenleving creëren en we gaan globalisering in onze producten voorop zetten.

Peter van Ingen:

Van stofnest naar innovatief bedrijf?

Ben Verwaayen:

Van een traditionele organisatie naar een innovatief bedrijf. Dat is een lastige weg te 

gaan, want je moet veel overtuigen. Dat heeft leiderschap in zich. Je moet stimuleren en 

motiveren. Daarvoor moet je helder zijn. Het moet in twee of drie zinnen te begrijpen zijn in 

een grote organisatie en als je dat doet neem je een groot risico.

Peter van Ingen:

Maar nu vertel je dat aan je managers onder je. En die moeten het dan weer doorvertel-

len aan de afdelingen. Hoe gaat dat dan?

Ben Verwaayen:

Nee, dat kan dus niet. Je moet het zelf vertellen. Je gaat zelf op de zeepkist staan. Ik ben 

in onze organisatie overal waar een stoel stond op de stoel geklommen. Want je kunt niet 

het doorverteleffect hebben. Het moet helder en duidelijk zijn en je moet tegengas krijgen. 

Je moet horen van de mensen die er werkelijk toe doen wat er speelt. Dat geldt bij elke vorm 

van leiderschap.

Bron: Buitenhof, VPRO. Uitzenddatum: 25 mei 2008
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Volgens Gardner (2011) staan effectieve leiders niet alleen voor hun visie, in zekere zin 

belichamen zij deze ook. Dat geldt in het bijzonder voor ondernemers. Ondernemers heb-

ben bij de start van hun onderneming alleen een verhaal of beter gezegd een belofte: de 

belofte dat ze iets moois gaan scheppen, waar op termijn klanten om zich heen gaan ver-

zamelen en waarmee geld is te verdienen. Met hun overtuigende boodschap verzamelen 

ze mensen om zich heen met wie zij samen bouwen aan een ‘droom’. Volgens Verwaayen 

is het aan de leider om de boodschap zelf te vertellen: het ‘doorverteleffect’ zoals hij het 

noemt is ‘not done’. De boodschap of ‘het verhaal’ moet in zijn ogen authentiek, doorleefd 

én gemeend zijn. Het doorvertellen van een boodschap doet in zijn ogen afbreuk doen aan 

deze voorwaarden.

Volgens Gardner is het aan de leider om de volgers of toehoorders mee te nemen op een 

‘reis’. Een reis die door de leider en de volgers samen wordt gemaakt in richting van de ‘stip 

aan de horizon’. Gardner (2011) maakt onderscheid tussen drie typen leiders op grond van 

het soort verhaal of dat zij vertellen:

1. De ‘gewone leider’. Dit is de leider die het voor de volgers bekende, traditionele, verhaal 

vertelt. Met de boodschap van dit type leider is er ‘niets nieuws onder de zon’.

2. De ‘innovatieve leider’. De innovatie leider geeft een draai aan een reeds bekend verhaal 

en blaast het nieuw leven in. 

3. De ‘visionaire leider’. De visionaire leider draagt een compleet nieuwe boodschap uit.

Jos de Blok, oprichter van Buurtzorg, is een goed voorbeeld van een visionair leider. Zijn 

kijk op thuiszorg roept uiteenlopende reacties (en weerstand) op. Door sommigen wordt zijn 

stijl van organiseren en leidinggeven als bedreigend ervaren; anderen zijn juist enthousiast 

over de manier waarop hij zijn organisatie leidt en zorgt voor de aanhoudende groei van 

Buurtzorg. Zijn stijl van leidinggeven heeft hem de bijnaam ‘de zorgprofeet’ gegeven (“Jos 

de Blok”, 2020). De Blok heeft een eigen visie op zorg, genereert zijn eigen ideeën, is emotio-

neel betrokken bij ‘zijn’ organisatie en forceert waar nodig en mogelijk groei.

7.4 Het Bouwen van een Effectieve Organisatie
Het bouwen van een effectieve organisatie is de derde factor of zuil van effectief leider-

schap. Volgens Donald en John Chandler (2013) ontbreekt het bouwen van een effectieve 
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organisatie vaak binnen de leiderschapstheorie. Toch is dit een belangrijke factor van effec-

tief leiderschap: een effectieve organisatie is noodzakelijk om de communicatie en imple-

mentatie van de visie tot stand te brengen. Wanneer er al sprake is van een goed ‘ontworpen’ 

organisatie, dan ligt er voor de leider uitsluitend een uitdaging deze ook effectief te mana-

gen of te ‘bestendigen’. Als de organisatie nog moet worden gebouwd ofwel moet worden 

‘verbouwd’, ligt hier een belangrijke verantwoordelijkheid voor de leider. In dit geval ligt de 

nadruk op veranderen.

Het belang van een effectieve organisatie mag niet worden onderschat. Als een lei-

der door tijdgebrek of door onvoldoende vaardigheden niet in staat is om de organisatie 

te bouwen, is het zaak dat deze anderen inschakelt om daarbij te helpen. Dat kunnen er-

varen managers zijn, maar ook kunnen consultants hier uitkomst bieden. Alleen wanneer 

de leider kan terugvallen op een effectieve organisatie, wordt de weg vrijgemaakt voor het 

daadwerkelijk uitvoeren van de visie. Net als Chandler en Chandler ben ik van mening dat 

leiderschap in organisatieverband van de leider vereist dat deze over voldoende manage-

mentvaardigheden beschikt om succesvol te zijn. Bij het ontbreken van managementvaar-

digheden, is het van belang dat de leider goede mensen om zich heen verzamelt de rol van 

manager op zich kunnen nemen zodat de leider zich kan richten op de zaken waar deze wél 

goed in is.

Een van de auteurs die het belang van de combinatie van leiderschap en management 

voor effectief leiderschap en effectieve organisaties benadrukt is John Kotter (1990). Kotter 

ziet management en leiderschap als twee soorten werk en niet als twee soorten mensen. 

Hij ziet de juiste mix van leiderschap en management als een voorwaarde voor succesvolle 

leiders en voor succesvolle organisaties. Leiderschap is volgens Kotter nodig om verande-

ringen door te voeren, om de juiste richting te bepalen en om mensen te inspireren om zo 

onvermijdelijke ‘obstakels’ te overwinnen. Management is er op gericht een zekere mate 

van ‘orde en structuur’ te creëren zodat organisaties ondanks hun omvang en complexiteit 

als een geoliede machine kunnen werken. Volgens hem kan het een niet zonder het ander: 

leiderschap vraagt om management en management vraagt om leiderschap.

Het bouwen van een effectieve of succesvolle organisatie komt niet toevallig tot stand. 

Om goed te functioneren en te slagen, moeten veel dingen tegelijk goed gaan. Een effectieve 

organisatie is opgebouwd uit drie bouwstenen die onderling de juiste samenhang vertonen 

(Eppink et al., 2019). De eerste is de strategie, waarin de geleverde producten en diensten 
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aansluiten bij de wensen uit de samenleving. Die strategie moet goed worden uitgevoerd en 

dient aan te sluiten bij de - aansprekende én goeddoordachte - visie van de topleider(s) van 

de organisatie. Daar moeten de twee andere bouwstenen, het operationele deel van de or-

ganisatie en de organisatiestructuur, voor zorgen. De bouwsteen operatie heeft betrekking 

op de dagelijkse uitvoering van de strategie: het aansturen, motiveren en belonen van men-

sen, zorgen voor voldoende middelen (financiële en productiemiddelen) en het besturen en 

bijsturen van de bedrijfsprocessen. Bij de bouwsteen organisatiestructuur gaat het om de 

verdeling van het werk over de mensen en de manier waarop zij met elkaar samenwerken. 

Op het bouwen van een effectieve organisatie ga ik hier niet verder in. Ik verwijs graag 

naar het boek ‘Bouwstenen van management en organisatie’ van Eppink et al., 2019) waarin 

de drie bouwstenen uitgebreid aan de orde komen en worden toegelicht aan de hand de 

nodige praktijkvoorbeelden.

7.5 Onbaatzuchtigheid van de Leider
Als laatste factor van effectief leiderschap bespreek ik de onbaatzuchtigheid van de lei-

der. Onbaatzuchtigheid wordt door Chandler en Chandler (2013) gezien als het ‘fundament 

van leiderschap’. De reden dat onbaatzuchtigheid zo essentieel is voor leiders heeft te maken 

met het feit dat de meeste volgers geïnspireerd worden wanneer zij het gevoel hebben dat:

1. er voldoende rekening wordt gehouden met hun eigen belangen (‘individual conside-

ration’)

2. de leider niet denkt aan het eigen gewin, prestige of andere persoonlijke belangen.

Het rekening houden met de belangen van de volgers maakt deel uit van de wederzijdse 

beïnvloeding tussen leider en volgers. Leiderschap kan dan ook omschreven als een continu 

proces van wederzijdse beïnvloeding tussen leider en volgers dat is gericht op het gezamenlijk 

bereiken van bepaalde doelstellingen. Wanneer er in extreme mate sprake is van onbaatzuch-

tigheid van de leider, kan dit leiden tot dramatische vormen van opoffering, zoals het accep-

teren van gevangenschap, een verslechterde gezondheid of het ruimte bieden aan nieuwe, 

jongere, leiders. Het moge duidelijk zijn dat dergelijke opofferingen in de meeste gevallen on-

gewenst zijn. Onbaatzuchtigheid van de leider kan zich echter ook op andere, minder extreme, 

manieren uiten. Denk daarbij aan vaardigheden als kunnen delegeren, kunnen luisteren naar 
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afwijkende meningen, kunnen delen van ‘de credits’, fouten kunnen (en durven) toegeven, het 

coachen en ondersteunen van andere leiders en het zoeken naar mogelijke opvolgers.

Volgens Chandler en Chandler (2013) leidt onbaatzuchtigheid van leiders niet alleen tot 

meer toewijding bij de volgers en een groter vertrouwen in de leider. Als het goed gaat, dan 

zullen volgers het de onbaatzuchtige leider als voorbeeld nemen (rolmodel) en leidt het 

ertoe dat volgers uiteindelijk zelf ook effectieve leiders kunnen worden. Onbaatzuchtig lei-

derschap wordt daarmee een onderdeel van de organisatiecultuur. Hier worden opgemerkt 

dat ook slecht voorbeeldgedrag door volgers kan worden overgenomen. In dat geval wordt 

onethisch gedrag van de leider onderdeel van de cultuur met alle gevolgen van dien. 

Hoewel Chandler en Chandler (2013) onbaatzuchtigheid zien als het fundament van ef-

fectief leiderschap, benadrukken ze dat er sprake is van een paradox: mensen die opklim-

men tot hoge leiderschapsposities zijn over het algemeen ambitieuzer, egocentrischer en 

meer in zichzelf gekeerd dan de meeste andere mensen. En sowieso zijn (zelfs) uitzonder-

lijke leiders maar zelden volledig onbaatzuchtig. Dat neemt niet weg dat wanneer leiders 

zich onbaatzuchtig gedragen, het volgers inspireert en de kans op effectief leiderschap toe-

neemt. Dit vraagt van leiders dat zij in staat zijn een zekere balans te vinden tussen enerzijds 

hun ‘instinctieve impulsen’ of ‘motieven’ of egoïstisch te zijn en anderzijds hun ‘hogere mo-

tieven’ om onbaatzuchtig te zijn.

Voor de ene leider is het bereiken van een deze balans eenvoudiger dan voor de andere lei-

der. Onbaatzuchtigheid kan bijvoorbeeld bij de ene leider een fundamentele eigenschap zijn, 

maar het kan het ook zo zijn dat deze karaktereigenschap bij een andere leider ‘gemaakt’ of 

‘niet echt’ is. Of de onbaatzuchtigheid van de leider ‘echt’ is of niet, wordt uiteindelijk herkend 

door de volgers: geven zij de leider het vertrouwen en zijn zij ervan overtuigd dat de leider niet 

(overwegend) handelt op grond van persoonlijke belangen?

Wanneer leiders echter niet in staat zijn om ‘uit te stijgen’ boven hun eigen belangen, ver-

liezen zij al snel het vertrouwen van hun volgers en komt hun leiderschap ter discussie te staan. 

Volgers zoeken steeds naar bevestiging van het leiderschap en wanneer zij in de gaten krijgen 

dat de persoonlijke motieven van de leider prevaleren, kan het vertrouwen in de leider worden 

opgezegd. Leiderschap kan dan snel afbrokkelen: ’leiderschap komt te voet en gaat te paard’. 

Eind mei 2018 besteedde Nieuwsuur aandacht aan Jesse Duplantis, een televisiepredi-

ker die zijn ‘volgelingen’ vroeg om een nieuw privévliegtuig (NOS, 2018). Voor de aanschaf van 

zijn (vierde) privéjet had hij 54 miljoen dollar nodig. ‘Als Jezus vandaag de dag nog op aarde 
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zou zijn, dan zou hij niet op een ezel rondrijden. Denk daar maar eens over na. Hij zou in een 

vliegtuig de wereld rondvliegen om het evangelie te verspreiden. God zegt dat ik hem nodig 

heb’, aldus Duplantis. Met een nieuw privévliegtuig kan hij voortaan naar de andere kant van 

de wereld vliegen zonder onderweg bij te hoeven tanken. Volgens Duplantis heeft de Heer hem 

zelfs het type vliegtuig ingefluisterd: ‘Hij zei dat ik een Falcon 7X nodig heb. En ik zei: ‘oké!’’ De 

Falcon 7X is een toestel dat de geluidsbarrière bijna kan doorbreken en is voorzien van een 

draadloos ‘entertainmentcentrum’ en kan worden uitgerust met een douchecabine (NU, 2021).

In 1992 bracht de Britse rockband Genesis het nummer ‘Jesus he knows me’ uit. In de bij-

behorende videoclip doet Phil Collins, verkleed als televisiepredikant, de volgende oproep 

die opvallend veel overeenkomsten vertoont met het recente verzoek van Jesse Duplantis: 

‘Now I believe that the Lord came to me. He said ‘Give me 18 million dollars by the weekend’. 

So that I may build that theme park for the Lord. So that I may put gasoline into all of my 

limousines. For the Lord, would I lie to you?’ Of de onbaatzuchtigheid van deze televisiepre-

diker ‘echt’ is, laat ik graag aan u over…

7.6 Tot slot
Het model van Chandler en Chandler past in de traditie van andere (populaire) leider-

schapsmodellen, zoals die van Jim Collins (het vliegwielmodel) en Stephen R. Covey (de 

zeven eigenschappen van effectief leiderschap). Dergelijke modellen hebben tot doel om 

mensen bewust te maken van essentiële ‘ingrediënten’ van leiderschap. Door het kennen 

van dergelijke modellen worden (aankomende) leiders, bijvoorbeeld managers, niet direct 

betere leiders. Om een effectievere leider te worden is het noodzakelijk de kennis in de prak-

tijk te brengen en te reflecteren op de resultaten. Met andere woorden, reflectie op het eigen 

gedrag als leider is essentieel. Effectief leiderschap is dan ook een proces, een weg die ge-

volgd moet worden en is een zaak van ‘vallen en opstaan’. Daarbij kunnen de inzichten van 

de oude Grieken en het model van Chandler en Chandler bij helpen. Niet meer, maar ook 

niet minder! 
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Leiderschapstheorieën: Leiderschap als 
‘Operating System’, vanuit een ‘Secure Base’
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8.1 Inleiding
In tijden van crisis verlangen mensen naar een charismatische leider die mensen ver-

trouwen kan geven, duidelijkheid geeft over waar we heen gaan, wat er moet gebeuren en 

waarom, en die in staat is mensen tot gerichte actie aan te zetten. Het probleem is ech-

ter: deze ‘Charismatic Hero’ bestaat niet meer. Bovendien is het zoals Edgar Schein in zijn 

ILA-webinar The Changing Role of Leadership and the Need for Humility aangeeft: ‘These 

complex, messy, dynamic problems do not lend themselves to structured, time consuming 

diagnostic processes’ (Schein & Schein 2016). Adaptief leiderschap is het devies (Schein & 

Schein, 2018). In tijden van crisis hebben we niet zozeer een ‘charismatic hero’ nodig maar 

eerder een secure base: ‘a person, place or object that provides a sense of protection, safe-

ty and caring and offers a source of inspiration and energy for daring, exploration, risk ta-

king and seeking challenge’ (Kohlrieser, et al., 2012, Preface XV). Vanuit de positieve ‘Mind’s 

Eye’-gedachte van Kohlrieser c.s. zou men kunnen stellen dat de coronacrisis van vandaag, 

vanuit leerperspectief, een buitengewone gelegenheid biedt voor leren. Leiders leren im-

mers vooral van onverwachte en onvoorziene uitdagingen en verantwoordelijkheden en 

daar is nu bepaald geen gebrek aan. Leiders leren echter door te doen (Seegers, 2008) en 

dat zien we bij de deskundigen die onze politieke leiders moeten adviseren: hun voortschrij-

dend inzicht maakt dat zij hun adviezen bijstellen. Is dit nu zwak of juist sterk leiderschap? 

Natuurlijk gaat het bij leiderschap ook om de juiste kwaliteiten en competenties van de 

leider, maar onderzoek (Kaiser & Hogan 2008; Kinley & Ben-Hur, 2020) toont aan dat dit niet 

voldoende is. Er kunnen naast talent, ambitie en goede sociale vaardigheden disfunctionele 

interpersoonlijke karaktertrekken bestaan die verhinderen dat mensen de essentiële taken 

van leiderschap vervullen: het bouwen van een team. Deze disfunctionele karaktertrekken 

zijn ook wel beschreven als ‘de duistere kant’ van persoonlijkheid. In tijden van crisis of grote 

druk kan het dan twee kanten opgaan: óf leiders slaan in bepaald gedrag door, waardoor dit 

een negatief effect heeft op hun effectiviteit, óf leiders houden zich te veel in, waardoor hun 

kwaliteiten onderbenut worden. Dat zit in de aard van het beestje. Sterker nog: sommige 

onderzoekers stellen dat de meest effectieve leiders in tijden van crisis degenen zijn die aan 

een psychische aandoening of persoonlijkheidsstoornissen hebben geleden. Andere onder-

zoekers hebben gesuggereerd dat narcistische neigingen een belangrijke rol kunnen spelen 

bij zowel successen als mislukkingen van leiders (Hogan, 2016). Hoe nu te handelen als lei-

der? De vraag in deze bijdrage in het kader van ‘De brug naar het bedrijfsleven’ is: hoe helpen 
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onze leiderschapstheorieën ons in tijden van crisis? Moeten we charismatisch of spiritueel 

zijn, voorschrijvend of dienend, transactioneel of transformationeel? Het is een mythe te 

veronderstellen dat als je mensen hebt met de juiste persoonskenmerken en competenties, 

de resultaten dan vanzelf wel komen. Het gaat niet om wat je kunt en kent, maar om wat de 

impact is van wat je doet: het ‘Leadership Operating System’ (Kinley & Ben-Hur, 2020). 

Deze bijdrage is als volgt opgebouwd. In de eerste paragraaf beschrijven we de huidige 

crisissituatie als een unieke leermogelijkheid voor leiders. Leiders leren immers het meeste 

van onverwachte uitdagingen. Daarbij vragen ze veel van hun medewerkers en dan helpt het 

als de leider wordt gezien als een ‘secure base’-leider; daar gaat de volgende paragraaf over. 

De bestaande uni-dimensionele leiderschaps-theorieën bieden in dit soort situaties weinig 

houvast voor de leiders in de praktijk en daarom voel ik meer voor een flexibel leiderschaps-

model. Maar de veronderstelling dat als men maar beschikt over de juiste leiderschapskwa-

liteiten en competenties het succes vanzelf volgt, is een mythe. Het gaat bij dienende leiders 

niet om de empathie die hij toont maar om het vertrouwen waartoe dat leidt, bij de strategi-

sche leiders niet om het hebben van een visie maar om de helderheid die daardoor ontstaat 

en bij taakgerichte leiders niet om een resultaatgerichte houding maar om het momentum 

dat daarmee wordt gecreëerd. Dit is waar het in het ‘Leadership Operating System’ om gaat. 

Tot slot: dit artikel is geschreven in de derde persoon enkelvoud, mannelijk, waarbij de 

leider als een ‘hij’ wordt beschreven. Om deze bijdrage leesbaar te houden is gekozen voor 

deze derde persoon schrijfvorm, om een terugkerend hij/zij of te algemeen wij te voorko-

men – een keuze. Maar daarmee wordt niet gesuggereerd dat ‘secure base’ leiders automa-

tisch mannen zijn – in tegendeel. Juist nu blijken diverse vrouwelijke leiders goed te preste-

ren als secure base leiders in tijden van crisis, zoals Jacinda Adern (Nieuw Zeeland) of Nicole 

Sturgeon (Schotland). De vraag is echter of dit ligt aan hun vrouw-zijn of dit simpel gezegd 

gewoon heel goede leiders zijn die toevallig ook vrouw zijn? Zie in dit verband ook het opi-

nieartikel van Janka Stoker in Het Parool (Stoker, 2020). 

8.2 Crisis als leermogelijkheid
Volgens de leerprocesbenadering (Van der Sluis & Lankhuijzen, 2003) wordt leren gesti-

muleerd door personen in uitdagende werksituaties te plaatsen. Mensen leren van deze uit-

dagingen vooral wanneer ze de geijkte oplossingen niet meer kunnen gebruiken. Daarmee 

zijn deze uitdagingen mogelijke leerervaringen geworden: verzamelingen leerzame situa-
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ties, uitdagingen op het werk en ontwikkelingsmogelijkheden in een functie. De leerproces-

benadering kent vier categorieën van leermogelijkheden: functie-overgangen (1), waarbij 

het gaat om het wisselen in werkrollen en verantwoordelijkheden, taak-gerelateerde ele-

menten (2), waarbij het gaat om situaties waarin iemand veranderingen moet realiseren, 

met vaak een hoog niveau van verantwoordelijkheid en waarbij men moet leidinggeven 

zonder hiërarchische macht, moeilijkheden en tegenslagen (3), waarbij het gaat om het 

ontbreken van een stimulerende en ondersteunende omgeving, en ten slotte steun van ‘de 

baas’ (4), waarbij het vooral gaat om het krijgen van feedback van en om een goede commu-

nicatie met de eigen ‘baas’. Volgens Karasek en Theorell (1990) zijn de leermogelijkheden 

het grootst in taak-gerelateerde situaties met hoge taakeisen en een hoge beslisruimte. Dat 

geldt bij uitstek voor de topleiders van dit moment tijdens de coronacrisis in een ‘high -risk’ 

omgeving. Uitgaande van de leerprocesbenadering zou de huidige situatie, waarin de leider 

wordt geconfronteerd met deze hoge taakeisen, met een hoog niveau van verantwoordelijk-

heden, gecombineerd met zowel hoge beslisruimte (politieke bevoegdheid) als lage beslis-

ruimte (deskundigheidsbevoegdheid), het leren van leiders op topposities van organisaties 

positief moeten beïnvloeden. Fouten maken is daarbij onvermijdelijk. Maar leiders zouden 

kunnen leren van hun fouten mits ze in staat zijn tot reflectie en dialoog en zij open staan 

voor andere ideeën (Seegers, 2008). 

8.3 De leider als ‘secure base’
Een crisis zoals nu vraagt om twee dingen tegelijkertijd: bescheidenheid en daadkracht. 

Bescheidenheid omdat de leider moet aanvaarden dat hij het antwoord ook niet heeft en 

daarom in hoge mate afhankelijk is van de denkkracht van zijn collega’s, medewerkers, klan-

ten en toeleveranciers (Schein & Schein, 2018). Daadkracht omdat de leider een ‘operating 

system’ moet neerzetten dat werkt (Kinley & Ben-Hur, 2020). Het kan zijn dat een ‘fouten 

maken mag’-cultuur werkt als het gaat om leren, maar deze vorm van leren brengt ook ri-

sico’s met zich mee. De ‘high risk’-omgeving waarin leiders en hun medewerkers moeten 

functioneren, kan het lastig maken om te experimenteren met nieuw gedrag: het afbreuk-

risico is groot en falen van leiders op 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. Daarmee speelt deze steun door de naast-hogere leider 

een belangrijke rol als bekrachtiger van het leerproces. Naarmate men hoger in de organisa-
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tie komt wordt dit nog complexer, vooral als de naast-hogere bevoegdheid zich binnen een 

raad van commissarissen of raad van toezicht bevindt, of binnen de politiek. Het probleem 

is: zij weten het antwoord immers óók niet en men komt er alleen achter door schade en 

schande, al doende lerend. Dat is een griezelig perspectief als het om overleven gaat en 

vraagt om leiderschap als ‘secure base’: een secure base leider. Secure Base-leiders zorgen 

ervoor dat mensen rollen krijgen waarin zij hun talenten optimaal kunnen benutten, waar-

door zij kunnen groeien en resultaten bereiken. De ideale leider zorgt voor vertrouwen, is 

duidelijk over waar hij heen wil en creëert momentum. Hij richt zich op de mensen met wie 

hij samenwerkt, steunt ze en daagt ze uit. Hij is gemotiveerd om resultaten te bereiken mét 

en dóór het team, en is zorgzaam voor en verbonden met hen. Hij blijft kalm onder druk, 

accepteert het individu zoals het is, ziet het potentieel in anderen, luistert actief, geeft krach-

tige boodschappen, moedigt risiconemen aan, inspireert door middel van intrinsieke moti-

vatie en is altijd toegankelijk voor zijn medewerkers. De ideale leider is een bron van energie 

en zorgt voor een basis van veiligheid, respect en vertrouwen: een ‘secure base’ leider.

8.4 Failliet van uni-dimensionele leiderschapstheorieën
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 uiteen-

lopen. Hoe kunnen de belangrijkste leiderschapstheorieën leiders daarbij helpen? Daar zijn 

wel wat vraagtekens bij te zetten. Veel uni-dimensionale leiderschapstheorieën die uitgaan 

van een specifiek leiderschapsprincipe, zoals transformationeel, transactioneel, charisma-

tisch, spiritueel, authentiek en dienend leiderschap houden te weinig rekening met de con-

text-factoren waarin leiderschap effectief moet zijn (Wyld, 2013; Kinley & Ben-Hur, 2020). 

Bovendien, wat moet de crisisleider doen? Extra charismatisch zijn, of liever transactioneel 

dan transformationeel en hoe ziet dat er dan uit? Jazeker authentiek, maar hoe blijf je jezelf 

als je een crisis het hoofd moet bieden? De coronacrisis illustreert het failliet van de uni-di-

mensionele leiderschapstheorie omdat de theorie geen antwoord geeft op de brandende 

vraag van de leider: wat moet ik doen? 

Uhl-Bien et al. (2007) pleiten in dit verband voor een ‘Complexity Leadership Theory’, 

gekoppeld aan neuropsychologische inzichten over ‘Complex Adaptive Systems’. Of deze 

theorie het leven van de leider er makkelijker op maakt, valt te betwijfelen. 
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Zoals gezegd gaat het bij effectief leiderschap niet langer om het hebben van de juiste 

kwaliteiten en competenties, maar om het creëren van een effectieve ‘operating’ omgeving 

voor medewerkers, zodat die medewerkers opgewassen zijn tegen de zeer complexe en ui-

terst uitdagende omgeving van nu. 

Kinley en Ben-Hur (2020) vergelijken effectief leiderschap met het ‘operating system’ van 

een computer: je kunt wel een snelle processor hebben en een hoog-resolutie beeldscherm, 

het werkt pas als er een effectief ‘operating system’ is. Zij spreken van een ‘Leadership Ope-

rating System’ – LOS dat betrekking heeft op de impact die leiders hebben op de mensen en 

processen binnen de organisatie, en de omgeving die zij op deze manier creëren voor hun 

medewerkers om succesvol te kunnen (blijven) opereren. Bij LOS gaat het om het managen 

van resources en processen en het interacteren en communiceren van mensen. Let wel: het 

accent ligt bij LOS niet op hoe de leider zich moet gedragen, maar op welke impact de leider 

moet hebben. Het gaat er niet om wat de leider doet, maar om wat de medewerkers doen 

wanneer de leider de kamer uit is.

8.5 Naar een flexibel leiderschapsmodel
In plaats van persoonskwaliteiten van de leider spreken we in de praktijk van leider-

schap liever over leiderschapsrollen. Belangrijk is aan te geven dat het begrip ‘rol’ hier niet 

gebruikt wordt in de gangbare sociaalpsychologische betekenis, maar in de betekenis van 

cluster van taken, takenpakket of functie. Dit rol-denken van Ulrich et al. (1999) sluit aan bij 

de ideeën van Yukl en Lepsinger (2005), die in hun publicaties over leiderschap benadrukken 

waarom het belangrijk is te spreken van leiderschapsrollen in plaats van leiderschapstypo-

logieën. Zij pleiten voor een meer flexibel leiderschapsmodel waarbij de leider meerdere 

rollen tegelijk moet vervullen. De veronderstelling dat elke rol een ander type persoon ver-

eist, is onjuist; het is wel zo dat elke rol extra eisen stelt aan bepaalde competenties. Som-

mige wetenschappers beweren dat ‘managen’ en ‘leiden’ elkaar uitsluitende rollen zijn die 

verschillende waarden en eigenschappen vereisen om succesvol te kunnen worden uitge-

voerd (Yukl & Lepsinger, 2005). Volgens deze onderzoekers waarderen managers stabiliteit, 

controle en efficiëntie, terwijl leiders flexibiliteit, innovatie en aanpassing waarderen. Ma-

nagers zijn praktisch, analytisch en rationeel, terwijl leiders visionair, creatief en emotio-

neel zijn. Maar een dergelijke stereotypering heeft ook een keerzijde. Zo heeft iemand die 

‘managen’ in zeer negatieve termen definieert (bijvoorbeeld managers zijn onpersoonlijk, 
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risicomijdend, fantasieloos, controlegericht) en die daar tegenover ‘leiden’ in positieve ter-

men definieert (bijvoorbeeld leiders zijn visionair, hebben een luisterend oor, zijn creatief en 

emotioneel intelligent), liever ‘leiders’ dan ‘managers’ op belangrijke leiderschapsposities. 

Iemand die ‘managen’ op een meer positieve manier definieert, zal de behoefte aan zowel 

managers als leiders in organisaties herkennen. 

Een ander perspectief is dat leider en manager verschillende rollen zijn, maar beide rol-

len kunnen door dezelfde persoon worden uitgevoerd. Beide rollen zijn noodzakelijk, maar 

er kunnen problemen optreden als een passend evenwicht niet wordt gehandhaafd. Te veel 

nadruk op de managers-rol kan het nemen van risico’s ontmoedigen en een bureaucratie 

creëren, zonder een duidelijk doel. Te veel nadruk op de visionaire/leidende rol kan de orde 

verstoren en verandering als doel zien. 

Het idee dat leiderschap en management beide belangrijk zijn, is niet nieuw, maar theo-

rieën uit het verleden bieden geen duidelijke uitleg over hoe de verschillende rollen met el-

kaar samenhangen en hoe ze gezamenlijk de prestaties van de organisatie beïnvloeden. Het 

flexibele leiderschapsmodel van Yukl en Lepsinger (2005) biedt nieuwe inzichten over deze 

kwesties. Het model bouwt voort op ideeën uit eerdere theorieën over leiderschap, ma-

nagement en effectieve organisaties. Het flexibele leiderschapsmodel van Yukl en Lepsinger 

(2005) identificeert drie verschillende determinanten van effectieve organisaties: innovatie 

en aanpassing, efficiëntie en procesbetrouwbaarheid, en human resources en intermense-

lijke relaties. Leiderschap gaat over het creëren van waarde, samen met andere mensen. Dit 

leidt tot de volgende definitie voor leiderschap: “Vanuit een gezamenlijke visie, relevante 

dingen gedaan krijgen, voor en door mensen.” Deze definitie kan worden vertaald in drie lei-

derschapsrollen: leider-ondernemer, leider-manager en leider-coach. De volgorde is daarbij 

interessant. Vanuit de definitie zou de volgorde zijn: ondernemer – manager – coach. Maar 

in de praktijk is het voor de hand liggender de volgorde anders te hanteren: coach – onder-

nemer – manager, waarbij de coach zorgt voor vertrouwen, de ondernemer voor helderheid 

en de manager voor momentum. Dit zijn de drie kernelementen van het LOS. In figuur 8.1 is 

dit model weergegeven. 
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Figuur 8.1. Leiderschapsrollen en de impact van het ‘Leadership Operating System’: creëren van 
vertrouwen, helderheid en momentum.

8.6 Het ‘Leadership Operating System’
Het eerste element van een effectief LOS is het vestigen van vertrouwen, als het hart van 

het ‘Leadership Operating System’. Neurowetenschappers hebben aangetoond dat mensen 

erg snel inschatten of iets positief of negatief gelabeld moet worden: vriend of vijand? Het 

coronavirus is overduidelijk een vijand. Dit leidt tot de productie van stofjes in onze herse-

nen die ons in een overlevingsmodus stellen. Neuropsychologisch onderzoek geeft aan dat 

het geven van vertrouwen leidt tot positievere gevoelens, met als gevolg de productie van 

oxytocine als een belangrijke geleider in de aanzet tot meer empathie (Domes et al., 2007). 

Vertrouwen leidt hierdoor tot een betere samenwerking, tot betere communicatie, creëert 

een beschermende buffer als het gaat om het voorkomen van conflicten en kan leiden tot 

onderlinge verbondenheid: “we zitten samen in hetzelfde schuitje”. 

Het creëren van vertrouwen is de impact die leiders moeten zien te realiseren. Dat sluit 

aan bij de rol van leider-coach. Deze rol heeft betrekking op de motiverende taak van de lei-

der, waarin het creëren van vertrouwen en verbondenheid een belangrijke positie inneemt 

(‘care’). Zij betrekken hun medewerkers, spreken ze aan op hun gedrag en stimuleren hen. Het 
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gaat erom een goede verbinding te maken met de volgers. Met verbinding bedoelen we het 

aangaan van een band met anderen die meer fysieke, psychologische en spirituele energie 

aan beiden geeft, dan wanneer men die band niet heeft. Deze verbinding ontstaat alleen wan-

neer er een gemeenschappelijk belang is en men bereid is op de ander te vertrouwen. Deze 

rol komt dicht bij wat ook wel transformationeel leiderschap of dienend leiderschap wordt 

genoemd. In deze rol gebruikt de leider een participatieve, democratische en op partners ge-

richte leiderschapsstijl. De leider laat zien dat hij om anderen geeft, en besteedt voldoende 

tijd aan hen. Hij heeft bovendien oog voor alternatieve gezichtspunten en ideeën. De keerzijde 

hiervan is dat deze leider overbezorgd is over het eigen presteren. Dat kan zich vertalen in 

zoeken naar extra bevestiging, maar ook in twijfel en besluiteloosheid. Het risico bestaat dat 

een verbindende leider te veel de veilige weg gaat bewandelen en onvoldoende de confron-

tatie durft aan te gaan wanneer dat nodig is. Het niet behalen van resultaten kan leiden tot 

onzekerheid of tot bevestiging zoeken bij anderen en besluiteloos worden als die uitblijft. De 

leider meent doorlopend te weinig informatie te hebben, wacht te veel af en heeft het gevoel 

langzaam maar zeker zijn vrienden in de organisatie te verliezen. Dit noemen we ‘play not to 

lose’. De leider kan vertrouwen creëren door middel van een viertal gerichte acties: 

1. het tonen van betrokkenheid en elkaar onderling steunen (‘care’);

2. het creëren van een gevoel van psychologische veiligheid zodat mensen zichzelf durven 

uit te spreken, hun zorgen en twijfels kenbaar durven te maken en niet bang zijn om 

met ideeën en voorstellen te komen; 

3. door betrouwbaarheid te realiseren in termen van consistentie en voorspelbaarheid; 

4. door het gevoel te bewerkstelligen van eerlijkheid en rechtvaardigheid, dat iedereen 

gelijk zal worden behandeld. 

Het tweede element van een effectief LOS is het verstrekken van helderheid over waar we 

heen gaan, welke doelen we nastreven, wie waarvoor verantwoordelijk is. Helderheid heeft 

te maken met de mate waarin medewerkers en leidinggevenden duidelijk hebben wat wel 

en niet belangrijk is, wie welke verantwoordelijkheid en taak heeft, welke normen en waar-

den we hanteren in het uitvoeren van taken en opdrachten en waarom we dit allemaal doen. 

Waarom is dit belangrijk? Helderheid leidt tot minder onzekerheid. We hebben gezien hoe 

het menselijk brein reageert op onzekerheden voortkomend uit een gebrek aan psycholo-
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gische veiligheid. Onduidelijkheid leidt tot vertraging en voorzichtigheid op momenten dat 

we juist moeten doorpakken. Helderheid leidt tot een betere doelgerichtheid: men weet wat 

er verwacht wordt. Helderheid leidt bovendien ook tot meer cohesie en wederzijds begrip 

over waar we heen willen. Tot slot maakt helderheid het werk betekenisvol: we weten waar-

om we dit allemaal (moeten) doen.

Het verstrekken van helderheid is typisch onderdeel van de rol van leider-ondernemer. 

Vanuit deze rol formuleert de leider de ‘betekenisvolle dingen’ die hij wil bereiken. Een ‘Visi-

onaire’ leider neemt de tijd voor reflectie, denkt na over de te volgen koers, over de doelen 

die hij wil bereiken. Hij deelt zijn visie met z’n mensen (‘sharing’), probeert ze enthousiast te 

maken en verlangt daarvoor enige erkenning en acceptatie voor de risico’s die hij neemt. Maar 

er is ook een keerzijde. Het kan zijn dat de leider bevriest onder de druk van het ondernemen. 

Hij neemt geen risico’s meer en doet afstand van zijn gezag. De valkuil is dat deze leider zich 

opsluit in z’n ivoren toren, zijn machtspositie gebruikt om instemming te krijgen en anderen 

verwijten gaat maken als ze hem niet of onvoldoende volgen. Deze leider bekommert zich niet 

langer om zijn mensen en krijgt andersom ook het gevoel dat zij ook niet om hem geven. Als-

maar blijven nadenken over de strategie voelt veilig; tegelijkertijd gebeurt er niets. Dit noemen 

we ‘play to avoid’. De leider kan helderheid realiseren door een viertal gerichte acties:

1. zorg voor een heldere koers en duidelijkheid over waar we heen gaan en zorg dat deze 

gedeeld is en mensen geïnformeerd zijn (‘share’);

2. zorg dat iedereen weet waar hij of zij voor verantwoordelijk is, wat er te verwachten is, 

wie wat doet en wat niet;

3. maak duidelijk hoe belangrijk het is wat je van anderen vraagt: het waarom (purpose); 

4. zorg dat iedereen weet vanuit welke waarden en normen we dit doen.

Het derde element van een effectief LOS is momentum ofwel daadkracht. Wanneer het ver-

trouwen er is en duidelijk is wat er moet gebeuren, door wie en waarom, is het zaak om din-

gen gedaan te krijgen. De actie-schakelaar moet aan. Of dat gaat lukken is in de eerste plaats 

afhankelijk van de mate waarin mensen gemotiveerd zijn elkaar te helpen en met respect te 

behandelen. Het gaat daarbij vooral om intrinsieke motivatie boven extrinsieke motivatie en 

de strijd tussen vermijdingsgedrag en het er zelf beter van willen worden. Motivatie leidt tot 

verhoogde inspanning om het werk gedaan te krijgen en het verbetert de oordeelsvorming 
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van mensen omdat ze positiever in het leven staan: ze zien de mogelijkheden in plaats van 

de onmogelijkheden. Een positieve ‘mind’s eye’ leidt tot meer zelfvertrouwen en een meer 

realistische kijk op wat haalbaar is en wat niet. Het leidt ook tot meer initiatieven, creativiteit 

en vasthoudendheid. Van belang is dat men zich voldoende ‘empowered’ voelt om het werk 

te kunnen doen: geef mensen de ruimte om hun dingen te doen en zorg dat je als leider ‘in 

control’ bent maar niet alles met micromanagement probeert te controleren. De verleiding 

om dat juist wel te doen in crisistijd, is erg groot. Een belangrijk onderdeel van momentum is 

de mate waarin men de onderlinge verbondenheid voelt om het met elkaar ook te gaan doen: 

we zitten in hetzelfde schuitje. Deze onderlinge verbondenheid leidt tot bereidheid tot samen-

werking, er samen voor gaan. Het vergroot commitment en motivatie, en reduceert stress. 

Het realiseren van momentum is bij uitstek iets wat past binnen de rol van de leider-ma-

nager. Zij dagen mensen uit om het beste uit zichzelf te halen door de organisatie goed in 

te richten, de juiste voorwaarden te creëren. Deze rol is er in de eerste plaats op gericht een 

effectieve organisatie te bouwen en heeft betrekking op de structurerende en procesgerich-

te taak van de leider. Het gaat erom de betekenisvolle dingen ook daadwerkelijk gedaan te 

krijgen. Het gedrag van de leider is gefocust 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 taakgericht-

heid en het realiseren van oplossingen. Als leider-manager gaat het om de inrichting van 

een slagvaardige organisatie die is afgestemd op de koers die men vaart of wil gaan varen. 

Het gaat om het bouwen van een effectieve infrastructuur. Maar ook om het uitdagen van 

mensen (‘dare’), hen in hun kracht zetten, resultaten boeken en streven naar een ‘high per-

formance’. Deze rol valt samen met wat ook wel transactioneel leiderschap wordt genoemd. 

Leider-managers zijn sterk gericht op hun taak en op het gedaan krijgen van het werk. Zij zijn 

sterk gemotiveerd, zelfbewust, autonoom en in staat om resultaten te leveren. Zij dagen hun 

mensen uit om mee te doen, aan te pakken en het beste van zichzelf te laten zien. Relevante 

gedragscompetenties binnen deze rol zijn probleemanalyse, resultaatgerichtheid, plannen 

& organiseren, delegeren en monitoring. Ook hier is er echter een keerzijde. De valkuil hier 

is, dat iemand die alles alleen probeert te doen, gaat micro-managen, dat hij een ‘doe zoals 

ik-stijl’ laat zien, dat hij manipulatief en dwingend gedrag laat zien en zich terugtrekt als hij 

onder druk komt te staan. Zo iemand kan zich ontpoppen tot een ‘independent loner’ die 

anderen onder druk gaat zetten om zijn voorbeeld te volgen. Voor de leider die in deze val-
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kuil stapt, is het immers het resultaat dat telt: werk is zakelijk en vooral niet persoonlijk. Zijn 

mensen moeten zijn vertrouwen verdienen en moeten zichzelf bewijzen, want de meeste 

mensen zijn van nature niet loyaal, maar werken vooral vanwege het geld, zo vindt hij. Deze 

leider heeft niet al te veel vertrouwen in anderen en meent vaak dat hijzelf het werk sneller 

én beter kan. Dit noemen we ‘play to dominate’. De leider kan momentum realiseren door 

een viertal gerichte acties:

1. versterk het zelfvertrouwen en gevoel van eigenwaarde van mensen door ‘energy drai-

ners’ te elimineren en te benadrukken wat er goed gaat en waar de medewerker invloed 

op en controle over heeft;

2. stel duidelijke en motiverende doelen en geef opbouwende feedback;

3. zorg voor duidelijkheid over de ruimte die men heeft om zelf besluiten te nemen – empo-

werment dus;

4. zorg voor een goede verbinding met mensen door veel te communiceren en succesjes te vieren.

De ideale ‘secure base’ leider is in staat tot reflectie – ook op die momenten waarop het te-

genzit –, weet wat wel en niet werkt, is zich ervan bewust dat zijn houding en gedrag altijd zijn 

eigen keuzes zijn, is zich bewust van de eigen tekortkomingen en begrenzingen en is authen-

tiek in zijn gedrag. Bij ‘secure base’ leiderschap staat de dialoog centraal: het gesprek tussen 

medewerker en leider. Maar voor leren is dat niet genoeg. Leren veronderstelt reflecteren en 

reflectie ontstaat door de dialoog met zichzelf. Deze dialoog verbindt het hoofd (ratio) met het 

hart (emotie) en het lichaam (actie): telkens is het de vraag waarom er op een bepaalde manier 

gehandeld is. Een ‘secure base’ leider voert dus niet alleen de dialoog met de medewerkers, 

maar ook, en vooral, met zichzelf en zorgt zo voor een effectief ‘Leadership Operating System’. 
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In de periode 1999-2003 schreef ik onder Paul’s begeleiding een proefschrift over ver-

schillende aspecten van de psychologie van ondernemerschap. In 2013 keerde ik terug bij 

de Vrije Universiteit en werd daarmee opnieuw collega van Paul. 

Begin 2020 deed ik, samen met de editors van deze tijdschriften, een Delphi studie onder 

215 editorial board leden van Entrepreneurship Theory & Practice en Journal of Business 

Venturing, met als vraag hoe ondernemerschap in 2030 eruit zal zien. In de eerste ronde 

werd deze vraag in open vorm gesteld. De antwoorden werden door middel van een kwali-

tatieve analyse herleid tot 23 thema’s. Over ieder van deze thema’s werden, op basis van de 

input van de boardleden, 93 voorspellingen over het jaar 2030 opgesteld. Deze werden in de 

tweede ronde van de Delphi studie aan de boardleden voorgelegd, en door hen gescoord op 

mate van waarschijnlijkheid. Ik benaderde Paul met de vraag of hij mij wilde helpen met het 

duiden van de resultaten. Het is lastig hier in een paar zinnen de uitkomsten weer te geven 

omdat het onderzoek zo veel omvattend is. De kortste samenvatting is dat de editorial board 

leden stellen dat ondernemerschap zelf niet zal veranderen (het “wat”), maar dat er wel ver-

anderingen zijn in door wie, waarom, waar en hoe wordt ondernomen. Ik stuurde Paul een 

eerste versie van het verslag, en hield een interview met hem via Zoom. Het interview geeft 

een beeld van een aantal ideeën van Paul over ondernemerschap in 2030. 

PAUL: Jij had mij gevraagd om opmerkingen bij de tekst. Tenminste, zo heb ik het geïn-

terpreteerd, is dat goed?

Marco:  Ja. De opzet van de studie is denk ik wel helder. Je vraagt aan de groep die het 

veld produceert, wat hun vooruitblik is op de toekomst. En dan niet zozeer on-

dernemerschapsonderzoek, maar ondernemerschap als praktijk. Dat heeft dan 

natuurlijk afgeleiden voor het onderzoek. En in je email stelde je terecht de vraag: 

hoeveel verandert er nu eigenlijk in tien jaar. Maar het doel is denk ik niet zozeer 

het correct voorspellen, het doel is meer om zichtbaar te maken wat nu collectief 

in zo’n groep leeft. En dat zijn die 23 thema’s die er uitkomen. En in de tweede 

ronde zijn op basis van die 23 thema’s, 93 voorspellingen voorgelegd aan het 

panel. Waar ik vooral benieuwd naar ben, is jouw duiding van die thema’s.

PAUL:  93 voorspellingen hadden jullie. Een ingewikkeld puntje vond ik, er zullen altijd 
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mensen blijven die risico nemen, hopelijk ingecalculeerde risico’s. En dat bete-

kent dat entrepreneurship altijd zal blijven, maar dat is ook een beetje omdat 

entrepreneurship is wat een entrepreneur doet. 

  Verderop werd het voor mij interessanter. Toen ging het niet over entrepreneur-

ship als een soort psychologische capaciteit, maar entrepreneurship als iets wat 

ingebed is in een context. In jullie stuk miste ik heel sterk de overheidscontext. Je 

kunt je natuurlijk afvragen: in 2030 hoe ziet de wereld, de overheid - denk aan het 

Trump-gebeuren – eruit, en wat betekent dat voor entrepreneurship. Als je ziet 

wat Trump doet, die gewoon bedrijven om zeep helpt door ze met een streep te 

verbieden, wat betekent dat? Ik kom daar dadelijk op terug. 

  Ik miste een beetje, een rare opmerking voor een psycholoog, de nationale, zelfs 

internationale context. En ik heb het gevoel dat het belang daarvan gaat toene-

men. Dus dat die context veel bepalender gaat worden voor welke dingen gebeu-

ren of niet gebeuren, denk op dit moment aan hoe we entrepreneurship op het 

gebied van vaccins enorm stimuleren, bij toeval. Dat gaat iets betekenen voor dit 

soort organisaties. Bijvoorbeeld dat Nederland gaan zeggen: we willen die indus-

trie weer in Nederland hebben. We willen weer mondkapjes kunnen maken. Dus 

ik verwacht dat de mate van overheidssturing, maar niet in termen van het kie-

zen van winnaars, maar in termen van het conditioneren van bepaalde gebieden, 

gaat toenemen. Durf ik te wedden. Ik zou daar stellig over zijn.

PAUL:  Ik kwam een artikeltje tegen over de relatie tussen future thinking en decision ma-

king. Ik weet niet of je het kent? Het is een artikel in National Academy of Science 

[MvG: Thorstad & Wolff, 2018]. Die zijn nagegaan in hoeverre de psychologische ei-

genschap van langer vooruitkijken – ze noemen dat future sightedness – mensen 

hun gedrag qua het nemen van risico verandert. En het interessante is dat mensen 

die langer vooruitkijken, minder risico nemen. Dit zou kunnen impliceren dat als je 

langer vooruitkijkt, je blijkbaar aan negatieve dingen denkt, aan allemaal ellendige 

dingen die je kan overkomen. Het is hetzelfde als dat jongere mensen gemiddeld 

zich meer verzekeren dan ouderen, want de ouderen weten al de risico’s die ze ge-
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lopen hebben, en weten nog hoelang ze hebben. En jongeren weten het niet, dus 

die verzekeren zich meer. Terwijl je het omgekeerde zou verwachten.

PAUL:  Tegelijkertijd is het zo dat mensen die een high future orientation hebben, wel 

risico geneigd zijn. Dus dan wordt er een onderscheid gemaakt tussen high future 

orientation en future sightedness. Het laatste betekent dat je ook echt kijkt in de 

toekomst, terwijl in geval van het eerste, toekomstgericht, iemand niet echt goed 

een beeld heeft van die toekomst. Dat betekent dat iemand een beetje wild in 

het water springt zonder te kijken of daar rotsen in zitten. Entrepreneurship als 

houding zit daar een beetje doorheen. Met entrepreneurship als houding bedoel 

ik dat je risico neemt, maar dan ook echt risico. Dat is een interessante, want 

die speelt inderdaad, wat jij terecht zegt, mee in jullie eigen onderzoek. Is er een 

positieve relatie tussen het gevolgd hebben van ondernemerschapsonderwijs en 

ondernemerschapssucces?

MARCO:  Ja, die is er. Maar vooral voor degene die er nog weinig van afweten. Het is eigenlijk 

heel simpel. Hoe groter de ruimte voor verbetering, hoe meer verbetering. En dat 

toont eigenlijk ook weer aan dat we geen goede modules hebben voor degene die 

al hoger op de expertise curve zitten. Dus we zijn goed voor de beginners, maar 

we zijn niet zo goed voor de gevorderden. En dat zie je ook weer tussen landen. 

Dus een land waar nog weinig ondernemerschapsonderwijs is, laten we zeggen een 

land in Afrika of Oost-Europa, daar zie je ook weer grotere effecten dan in...

PAUL:  Ja. Dat betekent dat, dat is natuurlijk fantastisch, ondernemerschapsonderwijs 

goed is om zo’n soort basis te leggen. Tegelijkertijd, dat is heel vervelend, het, 

laten we zeggen, opleiden van winnaars, dat lukt niet. Dat vind ik ook een inte-

ressante, want denk je dat dat wel op termijn gaat lukken of komen we iets hier 

fundamenteels tegen?

MARCO:  Het succes van een ondernemer is natuurlijk heel erg overgedetermineerd, om 

het op zijn Freudiaans te zeggen. Er zijn zo veel factoren, de competitie, geluk, 

noem maar op. Er zijn honderden factoren die een impact op succes hebben. Dus 
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ik kan me voorstellen dat je de basis kan faciliteren, maar dat het daarna in het 

hele competitieve spel toch wat lastiger is. Dat is niet te vergelijken met, laten we 

zeggen, sporters of musici. Waar ik me kan voorstellen dat je tot in hogere mate 

individuen kan opleiden tot musici, eigenlijk tot hele reeks professies.

PAUL:  Hoewel ook bij musici zie je het, bij pianospelen, op een gegeven moment dan 

heb je je eindniveau bereikt en dan kun je je sufspelen wat je wilt, maar je haalt 

de top niet. Daar zie je zoiets. Je zou natuurlijk wel kunnen zeggen dat die extra 

vooruitgang dan misschien kan worden bevorderd vanuit de overheid. Via vang-

netten en buddy achtige dingen. En het feit als je failliet gaat, dat het niet erg is, 

dat je gewoon opnieuw mag beginnen. Zoiets.

MARCO:  Wat daar dan wel interessant is, is dat eigenlijk de overheden die dat best wel 

doen, de vangnetten, het stimuleren, dat die eigenlijk misschien wel een vrij ri-

sicoloze bevolking stimuleren. En juist in de Verenigde Staten, waar je dat veel 

minder hebt, daar wordt het risico genomen, want daar is het denk ik make or 

break. Dus die mensen gaan er snoeihard tegenaan. En ze weten, ik moet succes 

hebben en zo niet dan flop ik, maar dan moet ik het weer proberen, want er is 

geen vangnet. Hier gaat het dan in vergelijking een beetje op z’n elfendertigst. Dat 

is ook nog wel een debat, of dat vangnet nou risico nemen bevordert of juist.

PAUL:  Wat ook kan is dat door het vangnet, een hoop mensen die dit gewoon niet zou-

den moeten doen, het toch maar gaan doen. En dat is ook weer een interessante 

contextfactor als het gaat om ondernemers. Het betekent namelijk dat je gewoon 

middelen verknoeit.

MARCO:  Of het niet zo hard proberen want er is toch wel een vangnet. Je kan zeggen de 

noodzaak om je ondernemend te gedragen kan toenemen naarmate een over-

heid minder faciliteert.

PAUL:  Ja, het is wel natuurlijk een harde manier van leren. Ik begrijp wat je bedoelt, ja. 

Ik kijk even naar die context, blijf helaas over die macrofactoren wat zeuren.
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MARCO:  Nee, is prima.

PAUL:  Op een gegeven moment wordt er iets gezegd over, dit is ook wel een psycholo-

gisch element, over startups en grote bedrijven. Zullen we in de toekomst nog, 

bij wijze van spreken, iets nieuws zien, dat er iets ontstaat wat aanvankelijk niks 

voorstelt en wat vervolgens een nieuw soort Microsoft of Google wordt. Wat op 

dit moment bijvoorbeeld bij Zoom aan de hand is. Zoom is inmiddels, belache-

lijk, 100 miljard dollar waard. Zullen we dat in de toekomst zien? Een van de re-

denen waarom dit soort bedrijven zo veel waard zijn, is dat er gigantisch veel 

pensioengeld is wat een bestemming zoekt. De rente is nul, zelfs negatief, dus 

dat wordt allemaal in dit soort incidentele dingen gestopt. Overigens krijgen die 

daardoor meer middelen, en kunnen ze ook meer. 

  Het doet me een beetje denken aan een bos met hele grote bomen waar niks 

meer onder groeit. Hebben jullie daar een beeld van? Of er toch weer gesnoeid 

wordt of dat er gewoon zodra iets ontstaat, Google of zo’n andere club alles op-

koopt? En dat betekent ook, dat wordt verderop gezegd, dat vaak ondernemers 

na één of twee jaar al zich laten uitkopen en dan jachten gaan bouwen enzo. Hoe 

zien jullie dat?

MARCO:  Nou ja kijk wat Apple bijvoorbeeld in kas heeft. Nu zijn die grote bedrijven zo 

gekapitaliseerd dat ze alles wat hen mogelijk zou kunnen vervangen, in kunnen 

lijven. Dus bijvoorbeeld Facebook koopt Instagram en WhatsApp. Dat zijn voor-

beelden. Normaal zou misschien WhatsApp of Instagram Facebook vervangen, 

maar nu hebben ze zo veel geld, ze kopen die bedrijven gewoon op.

PAUL:  Ja, en dat is een verschil met die ontwikkelingen die juist Google groot hebben 

gemaakt in de tijd. Dat je echt hard werkend met weinig geld op de bank geduren-

de tien jaar moet ondernemen, een paar keer op je bek gaan. Wat met Steve Jobs 

is gebeurd, dat hoeft niet meer, want na drie jaar verkoop je het, maar dan mis 

je die doorontwikkeling. Want het wordt aangepast of ingepast in de bestaande 

business.
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MARCO:  Ja. En zie jij dat als een waarschijnlijke toekomstige ontwikkeling?

PAUL:  Ja, tenzij wederom de overheid gaat zeggen dit pikken we niet meer. En dan krijg 

je wat men nu probeert vanuit de EU. Bijvoorbeeld: Facebook je mag WhatsApp 

gewoon niet overnemen, verbieden we.

MARCO:  Want ze worden te groot en te machtig.

PAUL:  Ja, ook vanuit dit argument. Behalve marktmonopolie zou je ook kunnen zeggen 

dat willen we niet, want we willen zorgen dat innovatie blijft. En dat heeft natuur-

lijk ook psychologische consequenties, want de zin om te ondernemen en door 

ontwikkelen kan kleiner worden als je binnen de kortste keren gebeld wordt ‘’als 

u er nu mee stopt, krijg u 50 miljoen op de bank’’. Dan moet je wel heel erg risico 

geneigd zijn om te zeggen: laat maar zitten.

MARCO:  Waren er ook bepaalde ontwikkelingen die genoemd werden in het artikel, waar-

van jij ook denkt: dat gaat gebeuren?

PAUL:  Nee, de meeste dingen die jullie noemen die vond ik in lijn liggen van wat ik denk. 

Ik had wat zaken van tevoren opgeschreven, ik ben een beetje eigenwijs, van wat 

denk ik, wat is mijn voorspelling. Nou, er zullen meer mensen zich minstens ge-

dragen als ondernemer of dat ook willen zijn, omdat dat in de cultuur zit, omdat 

dat in grote bedrijven, dat merk ik ook, voortdurend wordt gevraagd. Als je daar 

ook voortdurend je plek kwijt bent, waarom zou je dan niet zelf beginnen. 

  Wat ik ook verwacht: entrepreneur wordt meer een discipline, een opleiding, een 

soort schoolvak. Ook verwacht ik meer uitwisseling tussen entrepreneurship en 

meer standaard professies. Waarbij het overigens nu standaard zo is dat je ziet 

dat mensen die eerst heel ervaren zijn, erna gaan ondernemen. Ik sprak van-

ochtend iemand, een ervaren adviseur, die heeft nu een tussenjaar en die gaat 

daarna iets ondernemen. Maar het omgekeerde wordt natuurlijk ook interessant. 
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Vanuit het ondernemerschap bij wijze van spreken naar de universiteit of naar 

adviseur of iets dergelijks. Ik verwacht dat dat eigenlijk wel toeneemt, dit soort 

wisselingen. Overigens ook omdat we natuurlijk inmiddels ook bij de VU ook een 

behoorlijk ondernemende geest moeten hebben en risico moeten lopen om ook 

daar te werken. Dus niet van je bent of ambtenaar of je bent ondernemer. Dat zijn 

nu heel aparte gescheiden gebieden, waar dan ook een raar soort aparte mensen 

zitten, en daar kom je niet tussen. Ik verwacht meer wisselingen. 

  En wat ik heel sterk verwacht, dat komt er bij jullie ook uit, meer en meer verbin-

ding met IT. En dan verwacht ik ook dat meer ondernemers een stevige IT-basis 

hebben. Die bijvoorbeeld heel veel weten, ik noem maar wat, van cybersecurity 

management. Niet alleen omdat je op dat gebied kunt ondernemen, maar ook 

omdat dit bij elke ondernemer terugkomt. Vroeger zeiden we altijd: iedere on-

dernemer moet iets weten van financial management, maar omdat heel veel 

ondernemerschap verbonden is met IT-achtige activiteiten zie ik de verbinding 

toenemen. Daar is veel behoefte aan. Daar zit heel veel ondernemerschap in.

MARCO:  Mag ik nog iets vragen over die fluïditeit, bijvoorbeeld je bent niet ambtenaar of 

ondernemer, maar je wisselt een beetje af. Eén van Yuval Harari’s  voorspellingen 

is dat door technologische ontwikkelingen beroepen zo snel achterhaald wor-

den, dat mensen zichzelf continu opnieuw moeten uitvinden [MvG: Harari, 2016]. 

Hij signaleert dus ook die fluïditeit, maar ook dat mensen daar op een gegeven 

moment in opbranden, omdat ze dat niet meer kunnen bolwerken.

PAUL:  Je kan je voorstellen, als je ziet wat we nu in maart hebben moeten doen, dat kan 

je niet ieder jaar doen.

MARCO:  Ja, precies.

PAUL:  Terwijl tegelijkertijd, via studenten die bij grote ondernemingen zijn gaan werken 

hoor ik, ieder jaar is het anders, ieder jaar een nieuwe baas, ieder jaar reorgani-

satie, ieder jaar speelt er weer wat anders, dus het is super dynamisch. En dat 
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betekent, tenminste dat is mijn idee, dat je het daar goed volhoudt als je typisch 

ondernemende kenmerken hebt. Als je het leuk vindt, als je kansen zoekt, als je je 

daarin toch weer weet te positioneren. 

  Dit zijn overigens de basis psychologische voorwaarden voor ondernemen. Die, 

verwacht ik, die veranderen niet. Als je ondernemen definieert als risico nemen, 

als echt alles op het spel willen zetten. In termen van menselijke eigenschappen 

veranderen die niet. Er zit een zekere blindheid in, van dat je niet goed nadenkt 

en dergelijke. Dus daar verwacht ik niet dat veel verandert. Maar de context, denk 

ik, zal veranderen. Die is nu al aan het veranderen. Dat ondernemerschap als eis 

aan mensen en als element van de maatschappij alleen maar toeneemt.

MARCO:  Ja. En denk je dat dat haalbaar is in Nederland om dat als eis te laten toenemen? 

Denk je dat we daarmee om kunnen gaan?

PAUL:  Ja, ik heb zelfs het gevoel dat veel mensen daar lol in hebben. Ik zie het aan stu-

denten, trouwens ook aan onze eigen zoons, die daar toch wat makkelijker mee 

omgaan. Als ik aan vroeger denk, dan was het toen toch iets meer van, weet je, je 

hebt nu een vaste baan, denk aan je pensioen joh, zou je dat wel doen. En nu zie 

je dat men, misschien niet overdreven makkelijk, maar toch iets meer denkt in 

termen van nou, weet je, ik kom wel weer aan werk. Dus er zit een element in van 

employability. En ook niet bang zijn om van baan te wisselen, want dat gebeurt 

toch wel.

MARCO:  Ja. Had jij in dat kader nog opmerkingen bij dat stukje over de gig economy1? 

Bijna uniform zag men wel een toename van het aantal zogeheten giggers. Dus 

alles wat parttime of tijdelijk werkt.

1  Een economie waarin het zeer gebruikelijk is om als individu binnen korte termijn en/of deeltijd contracten te 
werken, hetzij als werknemer, hetzij als freelancer (zzp’er)
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PAUL:  Ja. Ik vond dat wel sterk geredeneerd vanuit de huidige situatie. Bijvoorbeeld, 

denk eens aan corona en gig economie, ik bedoel dan ben je kapot. Verder is be-

langrijk bij een gig economie dat je moet proberen in het netwerk van al die klein-

schalige entrepreneurs te zitten. Dan heb je macht. En het probleem is op een 

gegeven moment dat de grote jongens daar gaan zitten, de Googles enzo. En als 

jij satelliet bent van dergelijke Googles, dan ben je machteloos. Maar als je zoda-

nig je weet te positioneren in het web dat men je nodig heeft, dat je een netwerk 

kunt maken en onderhouden, dan heb je absoluut macht. Maar de gig economy, 

ik vind dat, ik weet niet wat jij vindt, ik vind dat, tenzij er harde gegevens zijn, toch 

voor een deel een buzzword. 

MARCO:  Nou, gig economy is vrij divers. Je hebt een hoop gedwongen ondernemerschap, 

die mensen moeten wel, want hebben geen andere optie. Je hebt een hoop lol, 

dus gewoon mensen die maar wat uitproberen omdat ze er lol in hebben. Je hebt 

mensen die het zien als een soort levenswijze. Je hebt mensen die gaan voor de 

winst, dus die nemen het wel heel serieus als bijverdienste. Dus het is vrij divers 

qua motivatie bij de mensen die daarin belanden. Maar veel grote organisaties 

reorganiseren natuurlijk op zo’n manier dat ze bijna alleen nog maar met contrac-

tors werken. Hele bedrijfstakken doen dat.

PAUL:  Doet me een beetje denken aan dat gebeuren rond de zzp, waar godzijdank nu 

de overheid, althans wederom in termen van voorwaarden, een einde aan het 

maken is door die belastingaftrek af te schaffen. Voor een deel heb je zzp’ers die 

gewoon gedwongen zijn. Dus iemand werkt in de aannemerij en iemand zegt 

morgen kom je terug, maar dan huren we je in. En dan moet je zelf zorgen voor je 

vrachtauto en voor je spullen. En omgekeerd heb je mensen zoals jij en ik met een 

goede positie die denken, nou weet je ik ga half consulten of zo. Nou dat verschil, 

godzijdank door die nieuwe wettelijke maatregelen, dat gaat weer verdwijnen. 

Want er is inderdaad een hoop afgedwongen. Ja, dat noemen we het precariaat. 

Het rafelrandengebeuren. Ik heb letterlijk managers horen zeggen: ja mensen wil-

len dat, dat is ondernemerschap. En dat is natuurlijk gewoon ideologie, maar dan 

een soort Marxistische ideologie van de verkeerde kant, alsof mensen daar zelf 
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om zouden hebben gevraagd. Nou daar geloof ik niks van. Ik denk eerlijk gezegd 

dat mensen uiteindelijk toch nog zekerheid willen van een huis en een relatie en 

gezondheid en een pensioen en dat soort zaken. En hoe je daar komt is wat an-

ders. Maar die zekerheid, die zekerheid kan ook gegeven worden in termen van 

employability. 

  Hoe gaat dit nu verder? Neem je dit mee in de discussie of iets dergelijks?

MARCO:  We moeten het meer duiden. Het is nu heel neutraal. 

PAUL:  Ja, het mag iets meer inderdaad meer spicy.

MARCO:  Ja. Dus wat dat betreft heb ik je gevraagd voor de spice. Dus heel erg bedankt, 

Paul!

  Tot slot: Met name in mijn tijd als promovendus heb ik gesprekken zoals boven-

staand vaak mogen voeren met Paul. Door zijn eigen manier van kijken, waren 

deze gesprekken altijd inspirerend. Als begeleider gaf Paul me veel vrijheid en 

vertrouwen, maar ook gerichte feedback en begeleiding, als ik daarom vroeg. 

Veel dank, Paul, voor de positieve rol die je speelt in mijn leven!

9.1 Referenties
Harari, Y. (2016). Homo Deus: A brief history of tomorrow. Random House.
Thorstad, R., & Wolff, P (2018). A big data analysis of the relationship between future thinking 

and decision-making. Proceedings of the National Academy of Sciences, 115(8), 1748. 
https://doi.org/10.1073/pnas.1706589115
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Hoofdstuk 10.
Een Enkel Maant tot Kalmte:
een Narratief Experiment

door Gertjan Schuiling

(...) met al zijn gewoonten, ideeën, verlangens,

met zijn gehele psychische en fysieke constellatie, (...)

Anna Karenina in Tolstoj (1877/2017, p. 913)
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10.1 De Verteller
De adviseur was heel wat stress tegengekomen in zijn werk, bij cliënten en ook bij zichzelf. 

Luister naar je lichaam, zeggen ze als je last hebt van stress. ‘Maar hoe doe je dat?’, vroeg hij 

zich af. Het antwoord dat hij kreeg: geef eerder aandacht aan gevoelens van spanning en ver-

moeidheid. Oké, goed idee. Maar hij had gemerkt dat hij zo het luisteren naar zijn lichaam in 

het kader zette van stressmanagement, alsof je je lichaam de boodschap geeft: ‘Ik luister naar 

je, lichaam, omdat ik geen last van je wil. Als je dat tegen een partner zou zeggen had je geheid 

ruzie. En eigenlijk gebeurt dat ook met mijn lichaam, als ik er alleen naar luister opdat het mij 

gewillig volgt.’ Hij is daarom op zoek gegaan naar een andere verhouding met zijn lichaam. 

Buiten zijn werk, met yoga, therapie en fitness. En ook bij zijn werk als organisatieadviseur. 

Daar wil ik een verhaal over vertellen, omdat luisteren naar je lichaam en anderen hel-

pen bij organisatieproblemen in elkaar kunnen overgaan. Ik wil de adviseur daar graag over 

aan het woord laten; zijn ervaring heeft daar namelijk iets zinnigs over te zeggen. Wat ik, als 

verteller, jarenlang niet geweten heb, is dat daar een andere vorm voor nodig is. Met de in 

het adviesvak gebruikelijke manieren van schrijven en spreken wordt de samenhang niet 

helder tussen wat het cliëntsysteem de adviseur doet en hoe zijn interventie op zijn beurt 

uitwerkt in het cliëntsysteem. Die relationele dynamiek heeft Schein (1999) goed beschre-

ven, maar alleen in talige modellen voor gespreksvoering, waardoor de fysieke materialiteit 

van de interactie buiten beeld blijft. De familie- en organisatieopstellingen introduceerden 

die fysieke kant gelukkig weer, maar missen een vertelgenre dat opgedane ervaringen ver-

zamelt en het adviesvak conceptueel verrijkt. 

Het gaat er mij als verteller nu allereerst om lichamelijke gewaarwordingen te erkennen 

als producenten van oriëntatie, naar een idee van Immanuel Kant (1786). Alexander Kluge 

(1984) noemt deze gewaarwordingen gevoelens: wat de voetzool voelt bij het lopen als hij 

direct contact met de grond heeft, niet gevangen zit in een schoen. Wat gevoelens produceren, 

zo stelt hij, zijn onderscheidingen (bijvoorbeeld tussen warm en koud, zacht en hard). De erva-

ring waarover ik verhaal, had dit uitgangspunt: dat als gevoelens producenten zijn, je ze ook in 

het werk hun werk moet laten doen, dus niet alleen in de privésfeer of de vrije tijd. 

Een uitspraak van Roland Barthes maakt dit idee zelfs aantrekkelijk: ‘Mijn lichaam heeft 

niet dezelfde ideeën als ik (…) plezier duikt (op) wanneer het lichaam zijn eigen ideeën be-

gint te volgen’ (geciteerd door Verhaeghe, 2019, p. 228). Dat opduikende plezier wil ik in het 

verhaal naar voren laten komen.
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10.2 De Enkel
‘Ik wil als enkel graag mijn ervaring inbrengen. Ik voel me uitgebuit door een persoon die 

zichzelf overbelast en dan gaat joggen voor de ontspanning. Alsof dat mij geen moeite kost! 

Tijdens zo’n inspanning heb ik me dus een keer verstuikt in het bos. Teruglopen naar huis 

was een pijnlijke geschiedenis. Vele jaren later wilde de persoon die zich als mijn meester 

ziet de bus halen aan het einde van een werkdag in Nijmegen – hollen. En daar ging ik, door 

mijn hoeven – wekenlang last van gehad. 

Sindsdien hoeft dat hollen van mij niet meer. De persoon bij wie ik hoor, probeert dat 

nog een enkele keer en dan geef ik met pijnsignalen te kennen daar niet van gediend te zijn. 

Er ontwikkelde zich ook een uitstulping op mij. De orthopeed liet een foto maken en diende 

een prednisonprik toe. Pijn meteen weg en weer lekker soepel lopen, tot het na twee jaar 

weer terugkwam; nieuwe prik toen. De orthopeed vond dat normaal, maar ik niet. Als dat zo 

nog dertig jaar doorgaat, ben ik gatenkaas.’

10.3 Het Verhaal van Gertjan
‘Op een dag en op een plek die ik me goed herinner, blijk ik opeens een tekst niet te 

kunnen lezen. Ik ben dan 28. De ogen nemen de tekst wel waar, maar kunnen de zinnen niet 

lezen, het beeld is draaierig; een onvermogen te focussen. Dit irriteert me: “Wat krijgen we 

nu? Ik moet toch kunnen werken?” Ik voel deze irritatie in mijn lijf, niet alleen in mijn hoofd. 

Maar mijn hoofd helpt me wel dit te duiden: niet als een verlies van controle (“het lichaam 

doet niet wat ik wil”), maar als een tijdelijk uitvallen van een vermogen, in dit geval van het 

vermogen een tekst te lezen. Mij bij dat functieverlies neerleggen, helpt me te ontspannen. 

Dit door mijn lichaam afgedwongen leerproces speelt zich de jaren erna meermalen af 

en kent ook gelukkige momenten. Zoals mijn zoon op de crèche zien, onder de indruk van de 

schimmel van Sinterklaas. Binnen zitten terwijl het regent en aandachtig een waterdruppel 

volgen die langs het raam zijn weg naar beneden zoekt. In mijn eentje wandelen in verlaten 

streken van Nederland.’

10.4 De Moeder in Gesprek met de Enkel
 ‘Ik weet dat jij niet mijn zoons sterkste eigenschap was. Toen hij als kind leerde schaat-

sen, zwikte jij steeds door. Maar hij zette door en reed op de middelbare school toch de hele 

poel rond. Hij deed dat op wilskracht om mee te doen met de meisjes, minder omwille van 
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het ontspannen plezier dat zijn vader tot ver in de zestig beleefde aan de schaatsbeweging 

zelf. Hij heeft daarin iets van mij. Mijn lichaam ging vaak onderuit. Als jonge moeder gleed 

ik uit met de fiets en brak m’n been. Op oudere leeftijd, in een Frans dorp, struikelde ik over 

een paaltje – met de ambulance terug naar Nederland. 

Elke keer weer opkrabbelen en verder, dat heb ik stoer volgehouden; net de negentig 

niet gehaald. Niet laten merken dat iets pijn doet, leerde ik al jong. Een broertje dat jong 

overleed. Een vader die zeven jaar werkloos was, omdat hij in de jaren dertig als lid van de 

sociaaldemocratische vakbond NVV in Brabant geen baan kreeg. We verhuisden voor werk 

naar Amsterdam, waar ik werd uitgelachen om mijn dialect. Ik liet me niet laten kennen. Tij-

dens de beschietingen in 1944 durfde ik als enige van het gezin in Heusden de straat op. En 

was er boos om dat niemand er oog voor had dat ik ook best bang was geweest.’

10.5 De Adviseur op Acquisitie
‘Bij mijn eerste bezoek aan een nieuwe klant word ik bij de receptie door iemand opge-

haald. Zij stelt zich voor als Carla, maar noemt haar functie niet. Gezien die voornaam is zij 

niet de opdrachtgever die mij via e-mail heeft uitgenodigd. Maar wie is zij dan wel? Zij draait 

zich meteen om en gaat me met grote passen voor.’ 

10.6 De Enkel Protesteert
‘Dit is foute boel! Als enkel kan ik bij het lopen al enige dagen niet goed meedoen. Deze 

mevrouw loopt echt te snel, in een heel lange gang. Ik zend onmiddellijk noodsignalen uit, 

terwijl ik wat achter haar aanhink. Al gauw is een afstand van tien meter tussen ons ont-

staan. 

Ik merk dat Gertjan zich hier als adviseur ongelukkig door voelt. De verwijdering is voor 

hem onbehaaglijk – alsof hij het nu al niet meer kan bijbenen. Als Carla aan het eind van 

de gang omkijkt, ziet zij de afstand, wacht even op ons en loopt dan in hetzelfde tempo het 

parkeerterrein over. Ik weet uit ervaring dat versnellen slecht uitpakt en voel er niets voor 

me te forceren, enkel en alleen om de indruk te wekken dat er met de adviseur niets mis is. 

Ik merk dat Gertjan even twijfelt of hij afstemt op mij of op de mevrouw en dat hij dan besluit 

de zichtbare achterstand te accepteren, waarna zijn gevoel van onbehagen lijkt af te nemen. 

Wat weerhoudt hem er eigenlijk van om even tegen haar te zeggen dat ik een probleem heb?’
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10.7 Jolanda, de Opdrachtgever 
‘Ik heb Gertjan uitgenodigd om de lectoren te ondersteunen bij het schrijven van de be-

leidsnota onderzoek. Zij komen daar niet uit. Ik heb al verschillende conceptversies langs 

zien komen. Er zit geen lijn in, het is bij lange na niet compleet en er groeien irritaties bij hen 

en bij mijn collega-directeuren. Ik heb in de directie de portefeuille onderzoek en ben dus 

verantwoordelijk hier wat aan te doen. 

Vorig jaar heeft een andere adviseur gezegd dat de kracht van onze lectoren ligt in hun 

verbinding met een academie en met het werkveld van die academie en dat we dus niet 

moeten werken met een centraal onderzoekscentrum. Maar die vier lectoren van onze vier 

academies moeten wel samenwerken om een beleidsnota voor de hele hogeschool te schrij-

ven. We kunnen daar toch moeilijk een aparte beleidsmedewerker voor aanstellen. Maar ja, 

dat samenwerken lukt ze dus niet goed. Carla vroeg een paar dagen terug of ze mag mee-

doen aan het eerste gesprek. Prima: dan kan zij het gezichtspunt van de lectoren inbrengen.’

10.8 Carla over haar Haast
‘Oorspronkelijk stond er anderhalf uur voor de afspraak tussen de adviseur en de direc-

teur. Maar ik wil per se meedoen en kan slechts een uur. Vandaar mijn haast. Als ik in de gang 

de eerste keer omkijk, zie ik de afstand die tussen ons is ontstaan. Zou hij mij als secretares-

se zien? Dat overkomt me namelijk wel vaker. Bij de tweede keer omkijken realiseer ik me 

dat hij last heeft met lopen. Toch laat ik hem twee flinke trappen beklimmen, in plaats van 

de lift te nemen.’

10.9 Aan Tafel bij Jolanda
‘Ah, daar zijn ze. “Laten we maar snel aan de slag gaan.” Ik schets de situatie en Carla 

vult aan. Carla spreekt zeer nadrukkelijk over ‘oud zeer’ dat zij in de opdracht opgenomen 

wil zien. De adviseur stelt Carla daar nadere vragen over en ik houd me daarbij afzijdig. Zij 

benoemt tot in detail de pijnlijke punten, zowel tussen de lectoren als tussen de lectoren en 

mij. Ik voel me daar niet prettig bij en schuif wat achteruit op mijn stoel; dit gaat te ver voor 

een eerste gesprek. Vooral ook omdat zij dingen over mij zegt waar ik het niet mee eens ben 

en ik dit niet de plek en het moment vind om dat te weerspreken. Ik houd mijn lippen stijf 

op elkaar en hoop dat de adviseur dat waarneemt. Hij forceert me gelukkig niet om mij hier 

nu al over uit te spreken. Ook Carla lijkt te merken dat het voor mij soms te snel gaat, maar 
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zij gaat toch door. Voordeel daarvan is wel dat het de adviseur snel duidelijk wordt dat hij 

zijn rol zorgvuldig moet kiezen. Hij formuleert twee rollen voor het ondersteunen van het 

schrijven van de beleidsnota: als projectleider of als procesbegeleider. Fijn dat hij voorstelt 

daarover vandaag geen besluit te nemen, maar eerst een verkennende ronde te doen door 

zowel te spreken met het lectorenteam als met de directie. Hij zegt dat hij daarna pas kan 

bepalen òf hij hier wel kan helpen. We spreken een contractje af voor deze verkenningsron-

de: welke eisen stellen de lectoren en directeuren aan de beleidsnota en in welke rol kan hij 

daar het meest helpend bij zijn?’

10.10 De Enkel onder Tafel
‘Daar aan tafel bij de opdrachtgever lig ik op de vloer, boos. Ik voel mij onvoldoende er-

kend. Volgens mij zag Gertjan best dat er liften waren. Hij had het voor mij op moeten nemen 

en kunnen zeggen: “Die trappen zijn voor mij nu te zwaar. Ik neem de lift. Zie je zo boven.” 

Hij gaat ervan uit dat ik loyaal meewerk. En dat doe ik ook, maar de vanzelfsprekendheid 

waarmee dat verwacht wordt, stoort me. Alsof hij er nog steeds geen erg in heeft wat hij me 

aandoet, mij niet respecteert in mijn autonomie. Hij heeft de mond vol van zelfsturing, maar 

erkent niet dat ik als lichaamsdeel ook zo mijn eigen wetten heb. Een belangrijke wet van 

de enkel is dat hij schakelt tussen de beweging van de voet en de beweging van het been. 

Zonder mij zouden voet en been niet kunnen samenwerken. En zonder die samenwerking 

kan hij niet op acquisitie. Ik vervul de verbindingsrol tussen delen van zijn lichaam, zodat hij 

zijn verbindingsrol in het cliëntsysteem kan vervullen.’

10.11 Gertjan in Gesprek met Twee Teams
‘Als adviseur neem ik wel degelijk nota van de boodschap van mijn enkel. Ik accepteerde 

bewust tot twee keer toe de afstand die ontstond toen ik mijn enkel zijn zin gaf niet te ver-

snellen. Ik realiseer ik me dat ik hier een deel van het werksysteem in actie zie. Carla heeft 

haast en doet weinig moeite om rekening te houden met het tempo van een ander. Hoe zou 

ze dat met haar collega’s doen? Goed dat mijn enkel me hier opmerkzaam op maakt; dit 

is informatie die nog goed van pas kan komen. Dat compenseert het lullige gevoel zo ver 

achter te blijven.

In de verkenningsronde bespreek ik het probleem eerst met de lectoren en merk dat zij 

geholpen willen worden het zelf te doen, zowel wat betreft het schrijven als het gesprek met 
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de directie. Dus past de rol van procesbegeleider, niet die van projectleider. In het gesprek 

met de directie wijs ik hen op een inconsistentie in de missie van de organisatie; die moet 

opgelost worden, willen de lectoren een adequate beleidsnota kunnen schrijven. Ik merk 

dat de directeuren bereid zijn actief aan de visievorming mee te doen, in plaats van zich af-

standelijk als opdrachtgever van het lectorenteam te gedragen. Dus ook hier past niet de rol 

van projectleider. Ik wil een verbindingsrol spelen tussen beide teams: gezien de (ingetogen) 

verwijten over en weer kan ook de samenwerking tussen beide teams beter.

In deze verkenningsronde krijg ik er aardigheid in hier te helpen. Als de opdrachtgever 

mij vertelt dat zij de lectoren heeft gezegd dat het niet zeker is of ik het als adviseur wel wil 

doen, voel ik mij als pionnetje in haar spel op mijn gemak. Het plezier dat me dit oplevert en 

de mate van ontspannenheid zijn nieuw voor me. Ik gun het zowel het lectorenteam als het 

directieteam dat deze klus goed voor elkaar komt.’

10.12 Het Vliegwiel op Gang Brengen
‘Ik ben benieuwd hoe je bij ons het vliegwiel op gang gaat krijgen’, zegt lector Bart tegen 

de adviseur, als ze in een gelegenheid langs de snelweg zitten. ‘Dat ga ik niet doen, maar jij’, 

is het antwoord van Gertjan. ‘In jullie taakverdeling hebben jullie immers afgesproken dat 

jij het visiehoofdstuk schrijft. Hoe wil je dat aanpakken?’ Bart reageert met weinig animo: 

‘O, er zijn de afgelopen jaren al vele aanzetten voor dat hoofdstuk gemaakt. Die ga ik eerst 

maar eens bij elkaar zoeken.’ ‘Hoe zie je dat voor je? En heb je daar zin in?’, vraagt Gertjan. 

‘Nee, dat niet. Maar ja, hoe dan wel?’ ‘Wat ik voor me zie is dat je een leeg stuk papier pakt 

en gewoon helemaal opnieuw begint. Al die ouwe stukjes herinneren er alleen maar aan 

dat het daar niet mee lukte. Het visiestuk moet iets sprankelends hebben, in ieder geval van 

toon. Jullie hebben nu hernieuwd vertrouwen dat het kan; put daaruit als je die lege pagina 

met zinnen begint te vullen.’ ‘Dat zie ik wel zitten!’, zegt Bart, alsof er een last van hem afvalt.

10.13 Gertjan met de Twee Teams aan Tafel
‘Ik zet beide taakprocessen – lectoren schrijven beleidsnota en directie verheldert het 

kader hiervoor – parallel in beweging en organiseer halverwege een ontmoeting van lectoren-

team en directie. Het design van deze ontmoeting maakt het mogelijk dat ook het oude zeer 

ter tafel komt. Dit gebeurt in een confrontatie tussen lector Carla en Jolanda, de opdrachtge-

vende directeur. Carla beschrijft een voorval waarin een verwijt aan Jolanda doorklinkt. Jolan-
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da regeert fel: als directeur moet zij met meerdere belangen rekening houden. Ze kan niet 

zomaar een wens van lectoren honoreren, zonder rekening te houden met het beleid. 

Terwijl zij dat zegt schieten haar de tranen in de ogen. Zij voelt zich tekortgedaan door de 

wijze waarop Carla de probleemsituatie weergeeft. Carla is daar duidelijk door ontdaan en lijkt 

zich even geen raad te weten. Beide gemoedstoestanden – zowel het zich niet-erkend voelen 

als het onthand zijn – treffen mij als reëel. Ik ben geraakt door deze situatie en krijg ook een 

traan in mijn ogen. Daar hoeft overigens niemand iets mee, áls ze het al opmerken. Maar dat 

realiteitsgevoel geeft me wel een stevig stuur in handen als Kees, een van de lectoren, aan het 

eind van de bijeenkomst zegt dat hij hoopt dat ieder het verleden nu achter zich kan laten. Ik 

zeg dat Carla duidelijk nog niet zover is en dat we moeten uitzoeken hoe we dat wel mogelijk 

maken.’ 

10.14 Carla in Gesprek met de Enkel
‘Verdorie, uitgerekend de man die me een jaar geleden een vervelend kunstje flikte, 

roept me nu op het verleden achter me te laten! Mooi niet. Wel lastig wat er net met de 

directeur gebeurde. Ik was echt verrast dat zij zo aangedaan was door mijn kritiek op de 

besluitvorming, dat zij het zich zo persoonlijk aantrok. Ik wist niet hoe daarop te reageren. 

Als ik de trap afloop, stelt de adviseur me voor nog even na te praten. Als we samen 

rustig aan een tafeltje in een open ruimte zitten, zegt hij dat ik – als degene die het oud-zeer 

heeft geagendeerd – nu merk dat ik zelf deel ben van het zeer van anderen. Hiermee zet hij 

me voor het blok. Ik vertel hem dat ik al een coach heb, bij wie ik mijn verhaal goed kwijt kan. 

Dan vertelt hij mij het verhaal van zijn enkel; die blijkt heel wat meer empathie te hebben 

dan hij. Die kent blijkbaar de ervaring van het ontdaan en onthand zijn uit de eerste hand. 

Hij communiceert mij zijn ervaring in de gang die eerste dag zo: “Ik kon op dat moment 

niet zo snel lopen als jij. Ik zag dat je moeite had dat te accepteren en daar je tempo op aan 

te passen. Ook die moeite herken ik: ook een stukje van een mens heeft soms een bijzondere 

reden om een situatie onder controle te willen hebben. En dan stoort het als een ander zich 

daar niet in voegt. Rustig onder de tafel liggend merk ik dat je in de samenwerking in het 

lectorenteam moeite doet om tot afstemming met de drie anderen te komen. Maar als jouw 

gemoedsbeweging direct botst met de gemoedsbeweging van een ander – zoals net – dan 

lijk je verbouwereerd dat de ander op haar beurt ook intense emoties heeft over de inter-

actie met jou. Zou het kunnen lukken om beide naast elkaar te laten bestaan, zowel jouw 
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intensiteitsgraad als die van de ander?”

Tja, daar zeg ik geen nee tegen, al maak ik meteen duidelijk dat ik geen idee heb hoe je 

zoiets doet. Ik vind het goed dit verder te bespreken op de volgende lectorenbijeenkomst.’

Over de Enkel
Een enkel bestaat uit gewrichten (zoals het bovenste en onderste spronggewricht) en 

uit de ruimte tussen de gewrichten. Door dit ‘ertussen’ is beweging mogelijk. De pijn in de 

enkel van de adviseur wordt veroorzaakt door een uitstulping van het bot, waardoor de tus-

senruimte wordt ingeperkt. 

Sociale relaties hebben ook tussenruimtes nodig. Lewin spreekt in dit verband van de 

‘ruimte voor vrije beweging’ (1941/1951, p. 114). Hij bepaalt de mate van vrije ruimte in rela-

tie tot toegankelijke en ontoegankelijke gebieden in de levensruimte van een individu. Het 

dubbele doel van de interventie in de casus is dat lectoren elkaars ruimte voor vrije bewe-

ging verruimen en dat het lectorenteam en directeurenteam toegankelijker worden voor el-

kaar. Dit vanuit de aanname dat het functioneren van een team mede wordt bepaald door 

de externe regelcapaciteit in relatie tot interactiepartners in andere teams (De Sitter, 1994).

Figuur 10.1. Over de enkel
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10.15 Praten over Oud Zeer doet nú Pijn
Lector Bart bekijkt de agenda van het lectorenteam en ziet de zakelijke punten voor-

op staan. Hij denkt al wat na over het oud zeer dat onderaan de agenda staat. ‘Ik ben dat 

thema een beetje zat’, denkt hij. ‘We zijn nu lekker aan het werk en die beleidsnota gaat ons 

dit keer lukken. Hoe erg is het nu eigenlijk wat de een de ander in het verleden eventueel 

heeft aangedaan? Zie toch met hoeveel toewijding Carla suggesties doet voor het hoofdstuk 

kwaliteitszorg. Ik ben benieuwd wat zij straks nog kwijt wil over haar ergernissen. Oh, nu is 

het zover, we hebben nog een half uur te gaan en de adviseur snijdt het thema aan. Carla 

maakt direct een scherp verwijt richting Kees, die opriep het verleden achter ons te laten. 

Zij refereert aan iets van enige tijd geleden, waardoor zij zegt moeite te hebben Kees nu te 

vertrouwen. Ik kan me opeens niet meer inhouden. ‘Ik vind het echt volkomen onzinnig wat 

jij nu van hem vraagt. Het maakt me verschrikkelijk boos. Maar ik ga nu eerst naar het toilet.’ 

Ik sta op van de vergadertafel. Als ik terugkom, kijkt ieder me aan. “Ik moest echt even weg. 

Ik ben het zat om te praten over oud zeer terwijl onze samenwerking nu zoveel lekkerder 

loopt.” Dat lucht mij op, en ik geloof ook de anderen. We praten nog wat over hoe wij elkaar 

zien en hoe we met elkaar verder willen.’ 

10.16 Nabesprekingen
Als Kees en Bart vertrokken zijn uit de adviseur zijn waardering voor Carla’s moed: ‘Jij 

hebt tijdens het intakegesprek dit oud zeer tot onderdeel van de opdracht gemaakt en daar-

mee iets losgemaakt, waardoor je nu zelf het meest te verstouwen krijgt.’ 

In een nabespreking een jaar later zegt Carla tegen hem: ‘Je taakgerichte aanpak werkte 

prima voor het werken aan het oude zeer. Dit gaf ons team ook voor het eerst een succeser-

varing: “Hier is de beleidsnota. We kúnnen het wel!” Dat gezamenlijke competentiegevoel 

hielp ons door de relationele strubbelingen heen. Ook goed dat je de directie in het werk 

betrok – niet als opdrachtgever, maar als actor met een eigen taak in deze klus.’ 

10.17 Reflectie van de Adviseur
‘Het adviesvak kent een (tijdelijke) hiërarchische relatie tussen opdrachtgever en op-

drachtnemer. Schein onderscheidt verschillende soorten cliënten en definieert de primaire 

cliënt als de persoon die de eigenaar is van de kwestie waar het om draait. De kwestie waar 

het hier om draaide was zowel een niet-presterend lectorenteam – zowel het team als de 
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directeur was hier eigenaar van – als een directie die klaagde over het team, in plaats van 

haar stuk van het werk te doen. Het ging dus niet om één, maar om twee kwesties; niet één 

partij was cliënt, maar het samenstel van partijen. Die constellatie kwam samen in de rol van 

de opdrachtgevende directeur, die onderzoek in haar portefeuille had. Zij moest zowel de 

directie dienen, als de lectorengroep. 

Een manier om een verbindingsrolpersoon te helpen twee groepen tegelijk te dienen, is 

de twee groepen in een relatie van zakelijke samenwerking te brengen in de openbaarheid 

van hun beider teams. Bij de ontmoeting van de twee teams wijzigde de interteamrelatie 

door de uiting van de opdrachtgevende directeur zich in haar functie niet erkend te voelen 

door Carla. Haar expressie zich gekwetst te voelen, ondermijnde effectief het verwijt dat 

haar gemaakt werd dat zij onvoldoende opkwam voor de belangen van de lectoren. 

De zakelijke mededeling van Jolanda was dat een directeur rekening moet houden met 

meer belangen dan alleen die van één groep. De relationele mededeling was dat zij binnen 

die belangenafweging al het mogelijke deed voor de lectoren en zich daarin niet gezien voel-

de. In het lectorenteam werkte het uiten van collegiale woede grenzenstellend en helend. 

Zulke gevoelens brengen betrouwbaarheid terug in relaties, omdat zij meer realiteit inbren-

gen dan de kale feiten.’

10.18 De Reflectie van de Enkel
‘Het was fijn op dag één in die lange gang gehoord te worden door de adviseur. En het 

was nog fijner een stem te krijgen in het adviesproces, daar aan tafel met Carla. Dat gaf pas 

echt erkenning dat ik er ook toe doe. Hoe het me verder verging? Ik kreeg al snel nieuwe 

oefeningen bij fitness, zoals de powermill en de bosu, ben daardoor veel stabieler geworden. 

De laatste prednisonprik is alweer heel wat jaren geleden. 

Overigens gaat het gerucht dat, door de nieuwe oefeningen, nu de heup begint te pro-

testeren. Blijkbaar is mijn balansherstel zijn balansverstoring. Daar zal hij op zijn beurt wel 

iets voor weten te vinden. Dat belemmert mij niet in mijn functioneren. Het is net als in dat 

kinderliedje: “De kop van de kat was jarig, zijn pootjes vierden feest / Het staartje kon niet 

meedoen, dat was pas ziek geweest / Het kwam net uit het ziekenhuis en had zo’n pijn z’n 

keel / En al dat dansen en dat springen was hem veel te veel.” Toch mooi, dat de ziekte van 

de één de feestvreugde van de ander niet verstoort.’
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10.19 Een Patriottische Knie als Inspiratiebron 
Zoals gezegd, is het werk van Kluge een van mijn inspiratiebronnen als verteller van dit 

verhaal. Hij houdt zich in zijn verhalen, films en theorievorming intensief bezig met de Duitse 

geschiedenis. Daarbij neemt hij (al vanaf begin jaren tachtig) het standpunt in dat bewust-

zijn meer omvat dan alleen het denken: ook gevoel, wensen, zintuigen, ledematen. Zo start 

en eindigt zijn film Die Patriotin met een sprekende knie (Kluge, 1979). De hoofdpersoon, 

Gabi Teichert, is docente geschiedenis in Hessen. Zij wordt een patriot genoemd omdat zij 

belangstelling toont voor alle doden van het rijk. Al snel neemt de knie het woord en zegt: 

‘Ik ben de knie die over is van korporaal Wielands been, lichaam of de hele man waar ik bij 

hoorde, tot hij op 29 januari 1943 sneuvelde in het noordelijke keteldal bij Stalingrad. Ik ben 

overgebleven en ik wil iets rechtzetten. Ik loop haastig door de wereld en spreek tegelijk voor 

korporaal Wieland, want niemand is eenvoudigweg gewoon dood als hij sterft. Zo kan men 

ons niet afschrijven, de wensen, de benen, de vele ledematen, de huid die het koud heeft. En 

juist als er niets anders over is dan ik, de knie dan moet ik spreken, spreken, spreken.’

Kluge’s project is groot: leren van een catastrofale geschiedenis die velen heeft omge-

bracht. Mijn project als verteller is kleiner: leren in ons werk – als adviseur, als manager of 

als docent – onze ervaringen te benutten en erover te verhalen en daarbij te putten uit alle 

elementen van ons individuele en collectieve bewustzijn. Als we het werk van zelfreguleren-

de elementen in onszelf kunnen erkennen, kunnen we in het werk ook meer inclusief met de 

spanningen van anderen omgaan. 

Kluge wijst hierop in het gesprek met Pauval (2018): ‘vertellen heeft heel veel met em-

pathie te maken’. Een goede verteller leeft zich in de verschillende perspectieven in. Als 

adviseur creëer je situaties waarin betrokkenen elkaar hun verhaal kunnen vertellen. Dit 

vertelvermogen komt taakgerichte samenwerking ten goede doordat ze de wederzijdse af-

stemming versoepelt tussen afzonderlijke zelfregulerende activiteiten. 

10.20 Goed Advieswerk: Meerstemmig Handelen in Constellaties
De Vlaamse psychiater Verhaeghe (2019) stelt dat afstemming op je lijf een voorwaarde 

is voor een goed leven. Dit verhaal laat zien dat afstemming op je lijf ook een voorwaarde 

is voor het leveren van goed werk. Als een collega Gertjan vraagt waarom hij de beschre-

ven opdracht goed advieswerk vindt, is zijn antwoord: ‘Ik was niet eerder zo ontspannen 

bij het helpen van een cliëntconstellatie om de eigen spanningen op te lossen – spanningen 
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die bijna altijd gelijktijdig in een team en tussen teams spelen, omdat teams van elkaar af-

hankelijk zijn. Het lukte hier om via de ervaringsuitwisseling met het directieteam de in-

teractie in het lectorenteam weer gezond te maken. En omgekeerd, want het is uiteraard 

een hink-stap-sprongproces. Dat geeft een sneller en duurzamer resultaat, dan als je je hulp 

kunstmatig begrenst tot één team, binnen de lijnen van de probleemdefinitie van de op-

drachtgever (die zichzelf het liefst buiten het probleem ziet staan). 

Het was mijn enkel die dit spel afdwong, door zijn protest tegen mijn aanvankelijke nei-

ging het tempo van Carla te volgen en daarmee vast te houden aan het beeld van een kwie-

ke en daadkrachtige adviseur. Doordat ik afstemde op dit verzet van mijn enkel, werd mijn 

handelen als vanzelf meerstemmig. Je creëert wachtruimte, waarin ook in anderen meer 

stemmen het woord gaan nemen. Een kwieke en daadkrachtige adviseur wil zelf scoren, een 

adviseur die de pijn in zijn enkel mede leidend maakt voor zijn handelen creëert een grotere 

ruimte om er plezier in te hebben anderen te helpen presteren, niet alleen voor zichzelf, ook 

voor de anderen in het samenspel.’ 

Goed in je vel zitten houdt niet per sé in dat je je kiplekker voelt, maar dat je ook erkent 

waar de pijn zit. Het gevoel in de enkel is een snelle en aanvullende waarnemer van wat er 

in de specifieke constellatie speelt, het is een intelligente sensor die het denkende hoofd 

kan voeden. Als je innerlijk weet te navigeren aan de hand van de gewaarwordingen van je 

lichaam, geeft dit je een basis om al handelend te navigeren op de constellatie van krachten 

waarbinnen de interacties in een organisatie zich afspelen en waar je als adviseur jouw actie 

aan toevoegt. Innerlijke meerstemmigheid verweeft zich met de taakgerichte meerstem-

migheid van samenwerkend handelen.

10.21 Nawoord vanuit Maxim Februari
En zo heeft het professionele genre toch weer het laatste woord. Dat geeft weer iets 

dikdoenerigs – jammer – maar dat kan ook bijna niet anders, want de bandbreedte van 

maatschappelijke gesprekken is smal. Het levende geluid is te concreet en het kunstmatig 

intelligente geluid te abstract. Wel is hier rond de normale professionele stijl de vertelruimte 

wat vergroot, door te zingen van de directe ervaring van het leven en te wroeten in de zeg-

gingskracht van zelfregulerende systemen als een enkel.
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11.1 Room for Everyone’s Talent?
In het eind 2019 verschenen position paper ‘Room for everyone’s talent’ maken de VSNU, 

NFU, KNAW, NWO en ZonMw zich samen sterk voor noodzakelijke veranderingen in de er-

kenning en beloning van wetenschappers. Dat lijkt al even geleden, maar tussendoor vol-

trok zich een pandemie, die de discussie erover deed verstommen. Vermoedelijk daardoor 

schaarde De Jonge Akademie zich pas onlangs achter het position paper, met de uitgave 

“Goed voorbeeld doet goed volgen - Het nieuwe erkennen en waarderen volgens De Jonge 

Akademie”. Anderen doen dat ook, maar er ik bespeur ook ongeduld. Neem bijvoorbeeld de 

reactie van Adriaanse et al. (2020) namens de Universiteit Utrecht die schrijven: “De univer-

siteiten hebben zich uitgesproken voor het erkennen en waarderen van al hun medewer-

kers. Dat is mooi, maar de fase van verkennen en laveren is nu wel voorbij. Het is tijd voor 

concrete vervolgstappen. Dat vereist lef van bestuurders en leidinggevenden.” 

Ik onderschrijf dat, maar vind ook dat er eerst nog een stap teruggezet moet worden. Er-

kenning en waardering moet naar mijn mening een afgeleide zijn van de maatschappelijke 

opdracht van universiteiten. Over hoe die luidt of zou moeten luiden, valt helaas weinig te 

lezen in het paper, terwijl dat verre van triviaal is (zie bijv. Newman et al., 1996; Verbrugge & 

Baardewijk, 2014; Flikkema, 2016ab). 

Het vigerende idee van een universiteit is volgens kritische insiders in de afgelopen 

decennia verworden tot dat van een ‘publicatiefabriek’ (Abma, 2013) en een ‘intensieve 

studentenhouderij’ (Flikkema, 2017) in een door het neoliberalisme en globalisering gedo-

mineerde ik-samenleving. In het neoliberalisme ligt de nadruk op het maximaliseren van 

individuele vrijheid (Harvey, 2005), moet alles ‘amazing’ en ‘excellent’ zijn en wordt slecht 

nieuws meestal weggekeken of weggefotoshopt. Solide of goed is niets, daar moet een 

schep bovenop, ook als resultaten dat niet rechtvaardigen. VU-decaan Van Witteloostuijn 

stak zijn nek uit en concludeerde dat ‘de wetenschap ziek is’ en de wetenschappelijke litera-

tuur ‘vergeven van de vals positieve resultaten’, omdat data wordt gemasseerd en bochten 

worden afgesneden vanwege perverse prikkels (Schoonen, 2017). 

Anderen riepen daarom op tot het bedrijven van slow science (Berg & Seeber, 2017), 

pleitten voor de herinvoering van de Bildung van studenten (Van Engelen, 2015) of stapten 

–met succes- naar de rechter om de verengelsing van het onderwijs een halt toe te roepen 

(De Ruiter, 2019), grappig genoeg tijdens het bewind van minister Van Engelshoven. Er kwa-

men gedetailleerde gedragscodes voor wetenschappelijke integriteit, een National Survey 
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on Research Integrity (Kleis, 2020) en acties van een groep strijdbare wetenschappers met 

de naam ‘WOinActie’. Met dit alles werd en wordt gepoogd om het neoliberale tij te ont-

maskeren, te zuiveren of te keren, maar de Wetenschap laat zich niet zo maar tot een tran-

sitie verleiden, ondanks de hoge werkdruk. Die wordt vooralsnog vakkundig ‘naar beneden 

gemanaged’, waardoor bijvoorbeeld het aantal burn-outs onder PhD-studenten hoog is en 

groeit (Nagtegaal, 2020).

Er staan veel verworvenheden op het spel in de publish or perish universiteit. Volgens 

Tijms (2020) hebben ‘zelfbenoemde zonnekoningen’ er de macht gegrepen en regeren zij bij 

tijd en wijle als brute meritocraten (Visser, 2020). Op hun beurt verwijten zij hun critici dat 

ze (van hen) een veel te eenzijdig beeld schetsen of meer technisch dat hun claims over so-

ciale veiligheid en werkklimaat rammelen vanwege selection biases. Ze delen vileine tikken 

uit, zetten vazallen in als bliksemafleiders en stellen dat er veel zorgvuldiger moet worden 

gereflecteerd op de (samen)werkpraktijken in universiteiten. Volgens hen is de wetenschap 

topsport en die kent nu eenmaal ook veel verliezers. Het klopt dat het beoefenen van de 

Wetenschap veeleisend is en ook dat verliezers geneigd kunnen zijn om de oorzaak van hun 

verlies post-hoc bij anderen neer te leggen, maar daarmee zijn we er niet. (Oud-)collega’s 

voelen zich misleid en tegen elkaar uitgespeeld (Visser, 2020) door de zonnekoningen van 

Tijms. Niet zo fraai allemaal en mede daarom vragen anderen zich zelfs af of er nog wel be-

staansrecht is voor de vercorporatiseerde universiteit in de snel veranderende stelsels voor 

hoger onderwijs (Van der Zwaan, 2016). 

Outsiders stellen verontwaardigd vast dat de universiteit is ontspoord (Kolfschoten, 

2012), dat extreme competitie alles kapot maakt en de wetenschap met regelmaat afglijdt 

naar het goochelen met getallen (Van Maanen, 2009). Zou het in dit licht niet goed zijn, om 

het idee van de universiteit te ijken aan de eisen en noden van de samenleving aan het begin 

van de 21ste eeuw, als startpunt voor een heroverweging van de erkenning en waardering 

van wetenschappers? Dus eerst bepalen wat de universiteit voor instituut wil zijn of moet 

willen zijn, hoe de ideale universiteit eruit ziet (Cohen, 2020) of hoe ze een betere versie van 

zichzelf kan worden en dan vaststellen wat erkend en beloond moet worden? Is het position 

paper niet teveel een vlucht naar voren? 

 Het position paper stelt, ondanks dat het een verkenning van de maatschappelijke op-

dracht van universiteiten laat liggen, dat niet alleen onderzoekprestaties moeten tellen op 

universiteiten én dat je van teams meer mag verwachten dan van individuen. Goh! Van hen 
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en ook van De Jonge Akademie (2020) mag je volgens het position paper niet vragen dat 

zij uitmunten in zowel onderzoek, onderwijs, valorisatie als academisch leiderschap, van 

teams wel. Daarom moeten er verschillende loopbaanpaden komen, zodat wetenschappers 

samen excelleren. De één in onderwijs, de ander in onderzoek en een derde in valorisatie of 

leiderschap. Terloops wordt opgemerkt dat de invoering daarvan niet ten koste mag gaan 

van het Von Humboldt ideaal: de te koesteren verwevenheid van onderwijs en onderzoek. 

Voorkomen moet worden dat de universiteit feitelijk wordt gesplitst in een onderwijsbedrijf 

en een onderzoeksbedrijf, zonder dat die ten minste verbonden zijn via een personele unie. 

Maar hoe dan? 

11.2 Talk én Walk?
Wat moeten we hiervan vinden? De voorgenomen veranderingen zijn onvermijdelijk, 

zeer wenselijk, maar niet nieuw. Er wordt bijvoorbeeld al jaren gepleit voor meer erkenning 

van onderwijsprestaties, maar de talk en de walk lopen in de praktijk sterk uiteen (Lindhout, 

2020). Toch is het heel positief dat de grote belanghebbenden in het WO-veld samen lijken te 

vinden dat het anders moet. Het zou fantastisch zijn als dit de transitie van de Wetenschap 

kan versnellen, want dat proces verloopt traag. 

Er is door individuen veel geïnvesteerd in wetenschappelijke loopbanen en er wordt 

op return on investment gerekend. Een voorbeeld daarvan is de tijd die wetenschappers 

(wp’ers) aan onderzoek mogen besteden. Ik heb het dan over toegekende onderzoektijd, die 

wordt afgeroomd van het budget voor Onderwijs, dat via de eerste of derde geldstroom uni-

versiteiten bereikt. In mijn praktijk varieert die toegekende onderzoektijd van 0 tot pakweg 

60%, afhankelijk van het aantal gepubliceerde artikelen in de korte periode daarvoor en de 

verwachte impact daarvan. Of het tot die impact gaat komen, is overigens uiterst onzeker. 

Er is veel variatie in de impact van artikelen binnen tijdschriften met een hoge Article Impact 

Factor (AIF). Starbuck (2005, p. 196) zegt daarover op basis van zijn studie, waarvan de re-

sultaten gepubliceerd warden in Organizational Science: “Evaluating articles based primarily 

on which journals published them is more likely than not to yield incorrect assessments of ar-

ticles’ values. Singh et al. (2007, p. 319) concluderen: “both administrators and the manage-

ment discipline will be well served by efforts to evaluate each article on its own merits rather 

than abdicate this responsibility by using journal ranking as a proxy for quality”.

Onderzoekskwaliteit is dus in de huidige academische praktijk een functie van publi-
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catiekwantiteit en onzekere impact. Het gevolg is echter dat wetenschappers met tenure 

handelen zoals sales reps in het bedrijfsleven. Zij zetten zoveel mogelijk PhD candidates en 

post-docs op de pre-sales, zodat hun pipeline met papers goed gevuld blijft. Daarnaast wor-

den collega’s met een track-record in publiceren verleid om mee te doen als co-auteur, zodat 

op ‘tijdschriften met een hogere AIF kan worden gemikt’ en de conversie van ‘papers tot 

pubs’ verbetert. Het bijdragen aan het oplossen of verminderen van ‘echte’ problemen doet 

er nauwelijks toe, als er maar verkocht wordt. Dan wordt de bonus binnengehaald. 

Een groeiend deel van de UD’s, UHD’s en zelfs hoogleraren, sneuvelt in deze sympathiek 

ogende, maar keiharde strijd en krijgt geen onderzoektijd meer. Zij worden gedwongen om 

in eigen tijd te werken aan het oprekken van de Wetenschap onder steeds moeilijkere om-

standigheden (Huygen, 2017) of daar mee te stoppen (Visser, 2019). Een ander deel con-

sumeert zonder blikken of blozen de nog resterende academische vrijheid, zelfs ten tijden 

van de COVID-19 crisis, terwijl er op anderen roofbouw wordt gepleegd, omdat overnight 

het onderwijs gedigitaliseerd moet worden. Hoe verhoudt dat zich tot de claim dat de ver-

wevenheid van onderwijs en onderzoek moet worden gekoesterd? Dat de universiteit een 

community of learners zou moeten zijn, waarin vrije wetenschapsbeoefening voor iedereen 

is (Beishuizen, 2007)? Is het wel integer wat er gebeurt? Bevordert het de samenwerking in 

teams waarover het position paper handelt? Ik betwijfel het, maar als je dit tot je door laat 

dringen, dan heeft het position paper veel ambitie.

Onderzoek doe je voor jezelf, onderwijs geef je aan een ander! Kortom, een steeds klei-

ner deel van de staf mag iets voor zichzelf doen en anderen moeten echt aan het werk en 

worden daarbij stiekem of zonder blikken en blozen als ‘losers’ weggezet (Visser, 2020). Of 

horen dit soort praktijken onvermijdelijk bij topsport, waar de dood of de gladiolen je ten 

deel vallen? Is het te vergelijken met wat er in de turnsport gebeurde, waar een schrikbe-

wind van ‘toptrainers’ weliswaar een Nederlandse olympisch kampioen voortbracht, maar 

waar vele anderen getraumatiseerd uitstapten? Laten we er dan meteen mee stoppen. De 

publicatieberg wordt toch al veel te hoog. Er liggen buiten voldoende echte maatschappe-

lijke problemen te wachten waar in multidisciplinaire teams aan gewerkt zou moeten wor-

den. Als de universiteit ‘science with purpose’ wil bedrijven of maatschappelijk relevant wil 

zijn, zoals ik op veel plaatsen lees, waarom organiseert zij zich dan niet in lijn daarmee, met 

multidisciplinaire teams als kleinste organisatorische eenheden. In die teams zou ook volop 

ruimte moeten zijn voor studenten.
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Er wordt overigens natuurlijk al veel in teams gewerkt door wetenschappers. Dus zal de 

oproep van het position paper om meer naar teamprestaties te kijken, vermoedelijk met 

veel vraagtekens worden ontvangen. Het gemiddelde aantal auteurs per publicatie neemt 

steeds verder toe, ook in de sociale wetenschappen. Dat is, naar ik hoop, niet alleen het 

gevolg van het neoliberale tij, waarin volume telt. Wetenschappers in de 21ste eeuw zijn spe-

cialisten die peers van elders nodig hebben om gezamenlijk vooruit te komen. Zij werken 

samen aan tijdelijke onderzoeksprojecten, vaak in virtuele teams. Hun thuisbasis is de af-

deling of sectie van de eigen universiteit, maar zijn dat feitelijk niet vooral resource pools 

voor bachelor- en masteropleidingen? Hoe verhouden die zich tot de plannen voor meer 

teamwerk en verschillende teamrollen van het position paper? 

11.3 Nieuwe Balans Zoeken? 
Het position paper roept op tot het zoeken naar ‘a new balance in the recognition and 

rewards of academics’. De schrijvers doelen dan op onderwijs, onderzoek, valorisatie, aca-

demisch leiderschap en patiëntenzorg en veronderstellen dat dit elkaar uitsluitende activi-

teiten zijn. Daar kun je vraagtekens bij plaatsen. Geattribueerd leiderschap op universiteiten 

en de valorisatie van kennis zijn namelijk direct terug te voeren op kwalitatief hoogwaardig 

onderwijs en onderzoek. Goed onderwijs en goed onderzoek zouden toch voldoende moe-

ten zijn? Extra valorisatie van kennis of nog lelijker de ‘monetisatie’ ervan, zoals ik onlangs 

las, is alleen te rechtvaardigen als onderwijs en onderzoek daarin aantoonbaar of merkbaar 

tekort schieten op de grotendeels met publieke middelen gefinancierde Nederlandse uni-

versiteiten. Maar hoe eerlijk is de concurrentie eigenlijk als universiteiten zich op de private 

markt begeven met de door de overheid gefinancierde assets? En toch zou het goed zijn om 

VU-rector Subramaniam te volgen, die stelde: “Education is our core business”, maar zonder 

het woord ‘business’ al te letterlijk te nemen.

Omdat de universiteit er primair is om onderzoekers op te leiden voor academische car-

rières op universiteiten én daarbuiten, pleit ik - het statement van de rector indachtig - voor 

een loopbaanmodel, waarin onderzoekprestaties worden beloond met meer verantwoor-

delijkheden én taken in het onderwijs. U leest het goed: goed onderzoek belonen met meer 

onderwijs. Zo bevorder je de verwevenheid van onderwijs en onderzoek in communities of 

learners (studenten, docenten én alumni), en voorkom je dat er roofbouw gepleegd wordt 

op toekomstige generaties. Er zullen vast velen zijn, die het een dwaas voorstel vinden, maar 
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ik beschouw het als het enige performance management model dat houdbaar is. De alterna-

tieven zijn dat niet, zoals ik hierna zal proberen te laten zien. 

11.4 Drie Modellen voor Performance Management op Universiteiten.
1. Het neoliberale model

2. Het model van de sociale wetenschapper

3. Het neo-Humboldtiaanse model

Het Neoliberale Model 
Dit is het performance management model waarin je promotie maakt als je veel publi-

ceert en verkommert –in het onderwijs- als je dat niet doet. In dit model word je gestraft 

met meer onderwijstaken, als je niet productief genoeg bent en blijft in het onderzoek. Je 

onderwijslast neemt toe, waardoor het nog moeilijker wordt om voldoende te publiceren, 

zeker als het ontbreekt aan mogelijkheden om tijdrovende onderwijstaken weg te managen 

naar anderen. Het is dus publish or persish! 

Het neoliberale model is op dit moment het dominante performance management 

model op Nederlandse universiteiten! Door bestuurders daarvan wordt weliswaar gesproken 

over twee kerntaken: onderwijs en onderzoek, maar in de kern is de ene –onderzoek- als het 

er op aankomt belangrijker dan de andere, behalve voor studenten en voor de liefhebber 

natuurlijk, maar daarvan is het aantal echte dun gezaaid. Ik geef toe dat er in de praktijk ook 

steeds meer eisen aan onderwijs gesteld (in dit model), maar dat lijkt vooral voor de bühne.

Niet iedereen kan in het neoliberale model promotie maken en daarom wordt dat ook 

steeds moeilijker. Een groot deel van de vorige generatie hoogleraren op mijn afdeling zou nu 

geen aanstelling krijgen als universitair docent, net als Nobel-laureaat en fysicus Peter Higgs, 

die daarover het volgende zei (Aitkenhead, 2013): “Today I wouldn’t get an academic job. It’s 

as simple as that. I don’t think I would be regarded as productive enough.” En vervolgt met: “It’s 

difficult to imagine how I would ever have enough peace and quiet in the present sort of climate 

to do what I did in 1964.” Concurrenten stuwen elkaar in dit regime op tot grote hoogte, totdat 

het niet meer gaat en mensen opgeven, gedesillusioneerd vertrekken of ziek worden. Is dat 

het allemaal waard? Komt kwaliteit niet vanzelf bovendrijven, zoals vaak beweerd wordt? 

Gaan mensen niet van nature op onderzoek uit? Of komt bevlogenheid uit een HRM-koker? 
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Het Model van de Sociale Wetenschapper
Het tweede model gaat uit van de intrinsieke motivatie van wetenschappers en ver-

trouwt op de selectie van bekwame nieuwe collega’s (zie bijv. Tijdink & Vinkers, 2020). Lo-

yaliteit en solidariteit zijn belangrijke onderliggende waarden ervan. In dit model worden 

de middelen voor onderwijs en onderzoek gelijk verdeeld over het wetenschappelijk perso-

neel. Iedereen mag evenveel tijd besteden aan onderzoek en heeft een even grote onderwij-

staak. De aanname van dit model is dat wetenschappers zelfstartend zijn en altijd het beste 

uit zichzelf en anderen halen, dat daarvoor geen externe prikkels nodig zijn.

Economen voeren ogenblikkelijk het werk van Ricardo op over comparatieve kosten-

voordelen, om te kunnen stellen, dat dit een suboptimaal model is. Het zorgt voor een 

‘waste of resources’ zelfs in het geval waarin de betere onderzoekers ook beter in onderwijs 

zijn. Deze kritiek houdt echter alleen stand als je onderwijs en onderzoek als aparte produc-

ten ziet, niet als je de verwevenheid van onderwijs en onderzoek koestert.

Niettemin zijn er ook andere argumenten aan te voeren, waarom dit model niet houd-

baar is. Bijvoorbeeld uit de positieve psychologie, waarin gesteld wordt dat mensen de 

behoefte hebben om zich te onderscheiden van anderen en daarin ook bevestigd willen 

worden (Lynn & Snyder, 2002). Dat betekent dat dit model alleen zou kunnen werken als er 

voldoende erkenning is voor collega’s die zich onderscheiden. Het roept ogenblikkelijk de 

vraag op, op welke terreinen dan? En gegarandeerd dat er altijd geroepen zal worden om 

meer middelen, om je net een stapje verder te kunnen onderscheiden. Die moeten ergens 

vandaan komen en voor je het weet is het dan heibel in de tent. 

Het Neo-Humboldtiaanse Model
In het neo-Humboldtiaanse model staat de verwevenheid van onderwijs en onderzoek 

centraal en is wetenschappelijk onderwijs de core-business van de universiteit; de enige 

kerntaak van de universiteit. In dit model gaat het niet om het resultaat van onderzoek, 

maar om (het bevorderen van) de zorgvuldige beoefening ervan, nu en in de toekomst. HAR-

King (Hypothesizing After Results are Known) en varianten daarop zijn onder dit regime een 

doodzonde (Kerr, 1998). In dit model wordt van solide onderzoekers niet gevraagd om de 

grenzen van de wetenschap zoveel mogelijk te verleggen, maar zoveel mogelijk anderen 

te helpen zich verder te bekwamen in het doen van solide onderzoek, waarin langzaam ge-

dacht wordt. Dat zal de wetenschap uiteindelijk het snelst vooruit brengen. Overigens moet 
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niet het doel zijn om zoveel mogelijk ‘echte’ wetenschappers op te leiden, maar om alle 

studenten uit te rusten met vaardigheden en een houding die de samenleving van de 21ste 

eeuw nodig heeft, te bekwamen in deugdelijk zoeken. Ik denk bijvoorbeeld aan het ontwik-

kelen van ‘bedachtzaamheid’, een deugd die ondersneeuwt in het tijdperk van de (a)sociale 

media. Ook denk ik aan zorgen dat studenten begrijpen dat er onderscheid bestaat tussen 

wat werkt en dat wat passend is. Daar gevoel voor ontwikkelen. In dit derde model gaat het 

niet om het individu of het collectief, maar om het individu in het collectief. 

Ik ben het met de opstellers van het position paper eens dat er meerdere loopbaanpa-

den moeten komen op universiteiten. Op al die paden moet de bijdrage aan de core business 

van Subramaniam centraal staan: wetenschappelijk onderwijs. Dat kan op diverse manie-

ren, zoals via het Pre University College, de lerarenopleiding, bachelor- en masteropleidin-

gen, graduate schools en via Executive Education. Daar moeten we balans in aanbrengen! 
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12.1 Inleiding
Organisatiegedrag is een onderwerp dat sterk in de belangstelling staat. Zo vormt het 

binnen de Academy of Management, het belangrijkste internationale platform voor weten-

schappers in het management vakgebied het grootste onderwerp. Een belangrijk vraagstuk 

dat door het tijdschrift van dit gremium wordt geconstateerd is een grote kloof tussen the-

orie en praktijk binnen dat vakgebied (Rynes, 2007). Eerder pleitte ik voor het mede helpen 

overbruggen van die kloof met de gedragsanalyse (Rietdijk, 2019). In dit hoofdstuk richt 

ik me, na het inbedden van de gedragsanalyse in de organisatietheorie, op het toepassen 

van deze wetenschap op het vakgebied van behavioral finance, een gebied dat sterk in de 

belangstelling staat vanwege tekortkomingen van de klassieke economische theorie, die te 

weinig rekening houdt met emotionele beslissingen.

Om een gevoel te krijgen voor de gedragsanalyse als toegepaste wetenschap zullen we 

een opsomming geven van kernbegrippen, soms door ze alleen te noemen, die afgeleid zijn 

van duizenden laboratoriumexperimenten met proefdieren, en zo de behavioristische tradi-

tie in gang hebben gezet. De gedragsanalyse begint met Pavlov en Skinner als experimentele 

gedragsanalyse (Fester & Skinner, 1957; Pavlov, 1927; Skinner, 1938) en resulteert in de toe-

gepaste gedragsanalyse, zoals samengevat door Mayer et al. (2019) en de uit deze weten-

schap afgeleide filosofie van het behaviorisme (Skinner, 1953; 1957; 1971a). De specifieke 

toepassing van de gedragsanalyse in organisaties staat bekend als Organizational Behavior 

Management (OBM). Het behaviorisme krijgt te maken met weerstand vanuit de cognitieve 

psychologie (Chomsky, 1967), vergelijkbaar met de weerstand die de evolutieleer onderging 

vanuit het creationisme. Gedragsanalisten zien de cognitief psychologen als de creationis-

ten van de psychologie (Skinner, 1990). 

In de economische wetenschap en bedrijfskunde heeft het cognitie – gedragsdebat niet 

erg fel gewoed, met uitzondering van dat tussen Locke (1977; 1979) en Gray (1979). Dit komt 

onzes inziens omdat deze vakgebieden vooral de omgeving als verklaring nemen voor eco-

nomisch gedrag, terwijl psychologen vooral determinanten van gedrag binnen de persoon 

veronderstellen. Toch is de cognitieve wetenschap (gericht op innerlijke denkprocessen) 

doorgedrongen tot de economische wetenschap via de gedragseconomie, waarbij de term 

gedrag misleidend is, omdat vooral attitudemetingen worden gedaan. 

Hier benaderen we de gedragseconomie, behavioral finance (gedragsfinanciën) in het 

bijzonder, vanuit een andere, daadwerkelijke gedragshoek: de gedragsanalyse. Net als de 
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klassieke economen zien gedragsanalisten gedrag als bepaald primair door externe prikkels 

bepaald, alleen nemen zij hier emoties als reden voor suboptimale beslissingen mee, net als 

de gedragseconomen, maar zonder hun interne gedragsverklaringen. We zien daarom de 

gedragsanalyse als mogelijk belangrijke impuls voor zowel klassiek economen, gedragseco-

nomen als psychologen.

We zien in de Verenigde Staten zelfs al de beweging dat de gedragsanalyse de psycho-

logie deels aan het vervangen is, mede vanwege de problemen van psychologen met het 

repliceren van hun onderzoek. Subjectief onderzoek, waaronder vragenlijsten, blijken nau-

welijks repliceerbaar. Gedragsanalisten hebben dat probleem niet omdat zij zich richten op 

observeerbaar, meetbaar (vaak telbaar) gedrag.

Een van de eerste invloedrijke organisatietheoretici die de gedragsanalyse en het be-

haviorisme een plaats geven in hun kader zijn Burrell en Morgan (1979). Zij plaatsen hen 

in de traditie van de natuurwetenschappen, vanwege haar rigoureus objectivistische aan-

names (p. 102). Zij staan dicht bij de huidige mainstream positivistisch functionalistische 

organisatietheorie, maar zonder haar abstract empiricistische beperkingen (Weick, 1979), 

waarbij een sterk nomothetische methodologie, statistiek in het bijzonder, wordt gekoppeld 

aan een subjectivistische ontologie, epistemologie en theorie over de menselijke aard. In 

navolging van Skinner (1949), waarbij hij leertheorieën verwerpt die niet zijn gebaseerd op 

experimentele data (1949), zijn wij geneigd een organisatietheorie te verwerpen die ook niet 

gebaseerd is op de experimentele gedragsanalyse en diens harde data. We hopen dit in het 

navolgende aannemelijk te maken.

Het debat tussen cognitivisme en behaviorisme in de organisatietheorie is niet alleen zo 

provocatief en radicaal gevoerd als in de psychologie vanwege verschillen van inzicht tussen 

objectivisten en subjectivisten, maar ook tussen geleerden met verschillende aannames en 

waarden over de aard van de samenleving. Aan de ene kant beschrijven de functionalisten, 

sociologen de samenleving vanuit een regulatief perspectief, aan de andere kant baseren ra-

dicaal veranderingsproponenten zich op het Marxisme, die organisaties beschrijven als een 

arena waar management en medewerkers vechten om schaarse middelen. Binnen de psycho-

logie wordt dit debat over de aard van de samenleving hooguit perifeer gevoerd.

In de organisatietheorie is, volgens Burrell en Morgan (1979), behaviorisme relatief cong-

ruent met cognitivisme in haar zoektocht naar wetmatigheden en causale relaties, maar 

meer objectivistisch in haar nomothetische methodologie (directe gedragsmetingen, zoals 
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frequentie, duur, intensiteit enz., protocol en techniek, in plaats van indirecte metingen van 

gedragsderivaten als leiderschap, cultuur, motivatie en alle andere, met een sterk vertrouwen 

in statistische verwerking van subjectieve data), haar ontologie (een realistische in plaats van 

nominalistische kijk op organisaties, wat betekent dat er een objectieve echte wereld bestaat 

in plaats van een solipsistische interpretatie als andere extreem, zelfs verbaal gedrag is geob-

jectiveerd (Skinner, 1957)), en haar deterministische kijk op de menselijke natuur (in plaats 

van een voluntaristische, ‘vrije wil’, benadering die de meeste mainstream positivistische orga-

nisatietheoretici adopteren. (Voor meer uitleg, zie Burrell & Morgan, 1979, p. 3).

Met dit rigoureus objectivistische standpunt, daarom radicaal behaviorisme genoemd, 

introduceren we nu enkele belangrijke concepten afkomstig uit het laboratorium en veld-

settingen. Als we de basisprincipes van gedrag begrijpen die zijn ontdekt onder beheerste 

laboratoriumcondities, kunnen we deze later toepassen om complexere gedragingen, waar-

onder het werkwoord organiseren (Weick, 1979), die organisaties als gedrag definieert in 

plaats van als systemen (Katz & Kahn, 1978).

Volgens het behavioristische standpunt wordt managementgedrag direct geobserveerd, 

gemeten en veranderd volgens de wetten van de natuurwetenschappen. We zijn minder ge-

interesseerd in het bestuderen van gedragsderivaten met een veronderstelde ontologische 

status op zichzelf, zoals leiderschap, motivatie, cultuur en de anderen, maar richten ons 

op de observeerbare gedragingen zoals ze zijn. Hieronder vallen het huidig gespecificeerd 

wenselijk en onwenselijk gedrag (waarbij ook Marxistische waarden kunnen worden mee-

genomen), continue metingen gedurende nulmeting en interventie fases en toekomstige 

gewenste gedragingen en resultaten zoals geïllustreerd in de tabellen 12.1 en 12.2. Manage-

ment wetenschappers kunnen in hun ivoren toren de organisatietheorie reorganiseren in 

behavioristische termen of de methodologie van veldonderzoek omarmen zoals de toege-

paste gedragsanalyse voorschrijft (zoals later in het hoofdstuk beschreven via een protocol) 

en kan managers en consultants helpen in het bereiken van verbeterde objectief meetbare 

bottom line resultaten door de resultaten te wijzigen via het veranderen van gedrag. We om-

schrijven prestaties als de som van gedragingen en resultaten.

Gedragsanalytisch geschoolde managers, management consultants en management 

wetenschappers zijn in staat de volgende constructen te omschrijven. Zie Mayer et al. (2019) 

voor meer uitleg. Na het introduceren van de concepten zal ik een aantal toepassen op het 

veld van behavioral finance.
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Gedragsanalyse, selectionisme, determinisme, empiricisme, parsimonie, pragmatism, 

radical behaviorisme, experimentele gedragsanalyse, toegepaste gedragsanalyse, gedrags-

management, gedrag, respons, respons klasse, stimulus, stimulus klasse, respondent en 

operant conditioneren, positieve en negatieve versterkings contingenties, versterkingsche-

ma’s, positieve en negatieve straf contingenties, automatische en sociaal gemedieerde con-

tingenties, ongeconditioneerde, geconditioneerde en gegeneraliseerde versterkers en straf, 

operante uitdoving, stimulus beheersing, discriminatie, generalisatie en handhaving, depri-

vatie en verzadiging, motiverende operaties, regelgeleid en contingentie gevormd gedrag, 

verbale operants, afgeleide stimulus relaties, operationele definities van gedrag.

Managers en consultants leren onderscheid maken tussen directe, indirecte en product 

metingen van gedrag (zoals optelsom, frequentie, snelheid, percentage); temporele metin-

gen (duur, latentie, interrespons tijd); vorm en kracht van de meting (bijvoorbeeld topogra-

fie en omvang), metingen van het aantal pogingen tot criterium; het ontwerpen en invoeren 

van steekproefprocedures (bv interval opnames, tijd steekproeven); het evalueren van de 

validiteit en betrouwbaarheid van meetprocedures; het selecteren van een meetsysteem 

om representatieve data te krijgen gegeven de dimensies van gedrag de logistiek van het 

opnemen van de observaties; in grafieken zetten om relevante kwantitatieve relaties (bijv. 

gelijke-interval grafieken, staafdiagrammen, cumulatieve opnames) te kunnen communice-

ren; het interpreteren van grafische gegevens.

Management studies zal zich mede richten op veldexperimentele ontwerpen met inter-

venties om de causale relaties tussen onafhankelijke variabelen (de interventies) en hun 

effect op de prestaties (afhankelijke variabelen) met hoge interne en externe validiteit; in 

staat zijn om de kenmerken van een single case experimenteel ontwerp te bepalen (bijvoor-

beeld individuen die zichzelf meten, herhaalde metingen, voorspelling, verificatie, replica-

tie); kunnen beschrijven wat de voordelen van single-case experimentele ontwerpen zijn in 

vergelijking tot groepsontwerpen; single-case experimentele ontwerpen kunnen gebruiken 

(zoals omkeer, multiple baseline, veranderend criterium ontwerp); het beschrijven van de 

logica voor het uitvoeren van comparatieve, component en parametrische analyse.

Ethiek met betrekking tot: verantwoordelijk gedrag; verantwoordelijkheid naar cliënten 

en belastingbetaler; het meten van gedrag, het veranderprogramma, als supervisor, naar 

het vakgebied van management en gedragsanalyse; naar collega’s, publieke uitspraken, on-

derzoek en de Behavior Analysis Certification Board.
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Managers en consultants leren hoe objectieve gedragsmetingen uit te voeren door: 

opnames en beschikbare data (zoals opleidings-, medische en nulmeting gegevens) aan 

het begin van de casus; het bepalen of gedragsanalytische diensten nodig zijn; bepalen en 

prioriteren welke gedragsveranderingsdoelen sociaal significant zijn; bepalen of relevante 

vaardigheden voldoende sterk zijn en welke ontbreken; bepalen waar voorkeuren naar uit 

gaan, het kunnen beschrijven van de functies van lage prestaties; een beschrijving kunnen 

geven van on, een functionele analyse kunnen uitvoeren van lage prestaties en functionele 

assessment gegevens kunnen interpreteren.

Het leren van gedragsveranderingsprocedures: Gebruik maken van positieve en ne-

gatieve versterkingsprocedures om gedrag te versterken; gebruik maken van interventies 

die zijn gebaseerd op motiverende operaties en discriminatieve stimuli; het vaststellen en 

gebruiken van geconditioneerde versterkers; gebruiken van stimulus en respons prompts 

en fading (bijvoorbeeld foutloos, meest-tot-minst, minst-tot-meest, prompt uitstel, stimu-

lus fading); modelleren en imitatie training; instructie en regels, shaping, chaining, discrete 

trial, vrije operant en naturalistische leerarrangementen, het onderwijzen van eenvoudige 

en geconditioneerde discriminaties, Skinner’s methode om verbaal gedrag te onderwijzen, 

equivalence gebaseerde instructies; hoge kans instructionele volgordes, versterkingsproce-

dures gebruiken om gedrag te verzwakken (bijvoorbeeld DRA, FCT, DRO, DRL, NCR); uitdo-

ving, positieve en negatieve straf (bijvoorbeeld time-out, respons cost, overcorrectie), token 

economies, groepscontingenties, contingentie contractering, zelfmanagement strategieën, 

procedures om stimulus en responsgeneralisatie te bevorderen alsmede het vasthouden 

van de veranderingen.

Het selecteren en invoeren van interventies door: het formuleren van interventiedoe-

len in observeerbare en meetbare termen; opties bepalen voor interventies gebaseerd op 

assessment resultaten en de best beschikbare wetenschappelijke bewijsvoering; advise-

ren van interventiedoelen en strategieën gebaseerd op factoren als cliënt preferentie, on-

dersteunende omgevingen, risico’s, beperkingen en sociale validiteit; als een doelgedrag 

van CEO, manager, teamleider, medewerker of andere collega moet worden verminderd, 

selecteert alternatief gedrag dat moet worden gevestigd of verhoogd; plant mogelijke on-

gewenste effecten in bij gebruik van versterking-, uitdoving- en strafprocedures; houdt de 

voortgang bij en zorg voor behandelintegriteit. Neemt data-gebaseerde beslissingen over 

de effectiviteit van de interventie en de noodzaak om de behandeling aan te passen en om 
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te bepalen of met de dienstverlening moet worden doorgegaan; werkt samen met anderen 

die ondersteunen of aanvullende diensten verlenen.

Gedragsmanagers of gedragsconsultants kunnen uitleggen waarom zij gedragsanalyse 

gebruiken; geven duidelijke prestatieverwachtingen voor zichzelf en hun cliënten. Stellen 

supervisor doelen gebaseerd op een assessment van de vaardigheden van de supervisor en 

cliënt. Zij trainen personeel om goede assessments en interventieprocedures uit te voeren; 

gebruiken prestatiemonitoring, feedback en versterkingssystemen; gebruiken een functio-

nele assessment benadering (bijvoorbeeld performance diagnostiek) om de variabelen te 

vast te stellens die de prestaties van het personeel bepalen; evalueren de effecten van de su-

pervisie (bijvoorbeeld op de uitkomsten van de cliënt en het repertoire van de supervisor).

Met bovenstaande concepten helpen we het veld van de gedragseconomie, in het bij-

zonder gedragsfinanciën operationaliseren. Omdat de gedragseconomie zich bevindt in de 

frontlinie van de economische theorie biedt dit enorme mogelijkheden voor de organisa-

tiebehaviorist die een radicaal behavioristisch standpunt inneemt dat parallel loopt aan de 

klassieke economische theorie, maar daaraan een eeuw aan gedragsanalytische laborato-

rium en veldexperimenten toevoegt. Dit verbale repertoire leidt tot uitstekende managers 

en consultants die beslissingen nemen op basis van de meest rigoureuze wetenschappelijke 

gedragskennis.

12.2 Financiële Gedragsanalyse
Financieel gedrag is een subcategorie van gedrag, net als verbaal gedrag, non-verbaal 

gedrag, denken en vele anderen. Deze operante gedragingen (verschillend van respondent 

gedrag in de zin dat ze beheerst worden door consequente in plaats van antecedente prik-

kels) worden allen beheerst door omgevingsprikkels. De gedragsanalyse leert ons dat fi-

nancieel gedrag echter niet alleen beheerst wordt door financiële prikkels, maar alle bijna 

oneindige prikkels die op het individu inwerken op een bepaalde tijd en plaats. Waarbij niet 

alles ‘bewust’ wordt verwerkt, maar vaak onbewust aan ons voorbij trekt, maar wel degelijk 

invloed op het gedrag heeft. Bijvoorbeeld de aantrekkelijke producten die worden aangebo-

den via reclame-uitingen.

Bij een functionele analyse van financieel gedrag beheersen maken we een onderscheid 

tussen antecedente en consequente prikkels. Antecedenten gaan aan gedrag vooraf, conse-

quenties volgen het. Een voorbeeld.
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Een beginnende belegger A investeert 5000 euro op de aandelenmarkt. Na tien jaar is de 

waarde van haar investering gedaald tot 4000 euro. Een andere belegger B investeert ook 

5000 euro, maar na tien jaar is deze investering toegenomen tot 6000 euro. Hoe kunnen we 

het verschil in resultaat verklaren? We krijgen meer inzicht in de oorzaken van de verschillen 

door een ABC-analyse te maken, een centraal instrument in de gedragsanalyse. Deze kan er 

als volgt uit zien:

Tabel 12.1. 
Een ABC analyse van onwenselijk beleggersgedrag
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Tabel 12.2
 Een ABC analyse van wenselijk investeringsgedrag

In tabel 12.1 zien we enkele antecedenten en consequenties van de verliezen van beleg-

ger A op de aandelenmarkt. Er zijn vele redenen waarom dit resultaat behaald kan worden. 

Er is mogelijk een dip in de economische cyclus, dat ervoor gezorgd heeft dat beleggers het 

vertrouwen in de aandelenmarkt verloren hebben. Het verlies aan vertrouwen is geen ob-

jectief gedrag. Daarom vervangen we deze mentalistische verklaring door concreet obser-

veerbaar gedrag, zoals verkoop van het aandeel. We kijken naar omgevingsprikkels om dit 

gedrag te verklaren. De belegger kan de meute gevolgd hebben in plaats van jaarverslagen 

hebben gelezen van prospectieve bedrijven en ander huiswerk gedaan hebben.

De consequentie van dit resultaat kan zijn dat de belegger haar portefeuille verkoopt 

en nooit op de aandelenmarkt terugkeert vanwege de straffende consequenties van het 

investeren. Hoe sneller de consequentie volgt op het gedrag, hoe krachtiger deze is. Dus 

als snel verliezen worden gemaakt is de kans groter dat gestopt wordt met beleggen dan 

als het beleggingsgedrag wordt gevolgd door snelle winsten. Meer aandelen zullen worden 

gekocht als iemand in de positie is om dat te kunnen en kan negatieve emoties ervaren. Al 

deze consequenties kunnen worden verfijnd in termen van lading (positief of negatief), tijd 

horizon (direct of toekomstig) en waarschijnlijkheid (zeker of onzeker). In recente financiële 
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literatuur is er vooral aandacht voor de tijdhorizon. Kahneman (2011) noemt dit systeem 

1 (handelen op basis van directe consequenties, impulsiviteit) en systeem 2 (handelen op 

basis van toekomstige consequenties, zelfbeheersing). Hij verklaart deze voorkeur voor 

korte termijn resultaten vanuit hersenonderzoek en een evolutionair standpunt. Hij geeft 

echter geen concrete hulpmiddel om het gedrag te veranderen van impulsief naar zelfbe-

heersing. Gedragsanalyse is hier wel toe in staat. Het geeft concrete instrumenten om niet 

alleen het gedrag van anderen te beïnvloeden, maar ook van jezelf. Afgezien van financiële 

gedragingen geldt dit ook voor gedragingen als sporten, eetgewoonten, stress verminderen 

en sociale vaardigheden (Watson & Tharp, 2014).

12.3 Een Performance Management Protocol
Deze behavioristische benadering van organiseren (het sluit zo goed aan bij de organisa-

tietheorie van Karl Weick (1979), die concepten als leiderschap, cultuur en motivatie als reïfi-

caties ziet en zich ook richt op gedrag) heeft een voorkeur voor protocol en techniek (zie ook 

De Caluwé, 2002). Het volgende protocol, geformuleerd door Rietdijk (2019) is gebaseerd op 

Daniels en Bailey (2016). Bekende constructen die al getest zijn door organisatiepsycholo-

gen zijn geadopteerd door gedragsanalysten, waaronder feedback (Mangiapanello & Hem-

mes, 2015) zijn daarin opgenomen. Het protocol bestaat uit de volgende integrale stappen: 

specifiëren van de prestatie, meten, analyse, feedback, doelstellen en belonen.

Specificeren van de Prestatie
Om zowel wetenschappelijk als praktisch valide te kunnen zijn moeten prestaties worden 

gespecificeerd. Dit betekent dat het gedrag of resultaat meetbaar, observeerbaar, betrouw-

baar (meerdere observatoren moeten tot dezelfde meting komen), beheersbaar door de pres-

teerder en actief. Voorbeeld: aantal minuten per dag gespendeerd door de investeerder in het 

lezen van jaarverslagen. Begin met een nulmeting binnen een longitudinale reeks. Houd da-

gelijks dit aantal minuten bij. Merk op dat het hier gaat om direct metingen, dus geen indirecte 

Likert scale metingen op dimensies als inspanning, commitment etc., maar fysieke dimensies, 

in dit geval tijd. Na de nulmeting van enkele weken of maanden beginnen we met het functi-

oneel analyseren van het gedrag met de ABC-analyse en met het veranderen van het gedrag. 

Omdat we blijven de metingen volhouden kunnen we objectief evalueren of de ingezette in-

terventies het gewenste effect hebben of dat alternatieve strategieën moeten worden ingezet.
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ABC-Analyse van de Prestatie
Net als in tabel 12.1 kunnen we de lijst van antecedenten en consequenties van het hui-

dige onwenselijke gedrag opsommen, maar ook van het huidige wenselijke gedrag. Soms 

gaat het immers ook goed. Zowel tussen mensen als binnen het repertoire van 1 persoon. 

Zelfs kan een ABC-analyse worden gemaakt van het toekomstige wenselijke gedrag, waar-

om een optimale omgeving beschreven wordt.

Feedback voor de Presteerder
Als de presteerder data krijgt teruggekoppeld, kan deze het gedrag veranderen. Bedenk 

hoe saai sportwedstrijden zouden zijn, bijvoorbeeld basketbal, als geen scores zouden wor-

den teruggekoppeld. Feedback kan zowel verbaal als grafisch zijn. (Daniels, 2016; Daniels & 

Bailey, 2014). In een behavioristisch verklaringsmodel richten we ons vooral op numerieke 

feedback in grafieken, waarmee in een oogopslag kunnen de resultaten worden gevolgd.

Doelen Stellen voor een Hogere Prestatie
Een doel is een motiverende antecedent voor een betere prestatie. Er wordt gedebatteerd 

tussen voorstanders van hoge doelen van haalbare doelen (Locke & Latham, 1990). Hier in-

tegreren we beide. We mogen dromen over hoge doelen, maar deze het snelst bereiken via 

kleine stappen, gerealiseerd door positieve versterking. Dit proces heet shaping. Hierover ging 

het beroemde debat tussen Skinner en Chomsky. Chomsky begreep het principe van shaping 

niet bij taalverwerving. Skinner ontkende nooit het belang van erfelijkheid bij taal, sinds we 

als mensen geboren zijn met een strottenhoofd. Echter het verwerven van een specifieke taal 

verloopt via shaping. In het geval van financiële prestatie zetten we bijvoorbeeld een einddoel 

van 5 uur lezen per dag, maar beginnen met het huidige niveau, bijvoorbeeld 0 minuten en 

verhogen de subdoelen geleidelijk, goed aansluitend op het huidige, nulmetingniveau.

Prestatieverbetering Versterken
Zonder natuurlijke versterkers (eten, drinken, seks) is er geen leven. Financiële belonin-

gen zijn wel bekend binnen de economie als versterkers voor arbeid. Bonussen zijn bedoeld 

als motiverende stimulus voor het behalen van resultaten, maar staan bekend om hun on-

wenselijke neveneffecten, omdat ze niet goed gekoppeld zijn aan het gewenste gedrag, ze 

worden vaak maanden na het geleverde resultaat uitbetaald. Geld is een secundaire, aange-
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leerde versterker. Vele andere versterkers worden geassocieerd met natuurlijke beloningen 

en met geld, vandaar hun populariteit. Versterking wordt omschreven als een consequentie 

die de kans laat verhogen dat het versterkte gedrag wordt herhaald. Behalve positieve ver-

sterking (R+) maakt de gedragsanalyse onderscheid tussen 3 andere consequenties.

Negatieve versterking (R-) omvat vermijdings- en vluchtgedrag. Dan werken mensen 

omdat ze moeten. In populair taalgebruik: vanwege extrinsieke motivatie. Bij R+ handelen 

mensen omdat zij willen (‘intrinsieke motivatie’). Hoewel er niet zo iets bestaat als intrinsie-

ke motivatie (Vinke, 1996). Alle gedragingen worden geselecteerd door (externe) consequen-

ties tijdens het leven en contingenties geselecteerd gedurende onze evolutiegeschiedenis.

Tegenover de twee vormen van versterking, die beiden gedrag laten toenemen staan de 

twee vormen van straf. Positive punishment (P+, + staat voor toevoegen) is een negatieve 

consequentie volgend op bepaald gedrag. Een voorbeeld van P+ is kiespijn dat volgt op het 

bijten op iets hards. Het gaan naar de tandarts wordt negatief beloond (R-) aanvankelijk 

positief bestraft met het werken in de mond door de tandarts met spuiten en boren, maar 

op de lange termijn negatief beloond door het stoppen van de kiespijn. Het negeren van 

bepaald gedrag is een voorbeeld van negatieve straf (P-, waarbij min staat voor wegnemen) 

omdat het aandacht wegneemt. Een voorbeeld van een materiële P- is boete. Bijvoorbeeld 

geld verliezen na een snelheidsovertreding. Soms zien we na P- het te verminderen gedrag 

aanvankelijk juist toenemen. Dat verschijnsel heet extinction burst.

Het Vasthouden van de Prestatieverbetering
Nadat het gedrag is veranderd, dienen bepaalde waarborgen te worden ingebouwd om het 

gedrag duurzaam te maken. Hiervoor beschikken we over beloningschema’s (Fester & Skinner, 

1957). Vaak lijken veranderprogramma’s tot mislukken gedoemd. Drie valkuilen zijn het veel 

nadruk leggen op antecedenten in plaats van consequenties, het benadrukken van de verkeer-

de consequenties (R-, P+ en P- in plaats van R+) en te veel aandacht voor materiële beloningen 

in plaats van sociale versterkers.

Een ander relevant aspect zijn ervaringsleren en leren via regels. Ervaringsleren verloopt 

via evolutionaire wetten. Het wordt, zoals hiervoor uitgelegd, geselecteerd door consequenties 

(Skinner, 1982), waarbij de antecedente prikkels de context aangeven. In een verbale, mense-

lijke omgeving, ontstaan ook regels. Bijvoorbeeld in bepaalde gemeenschappen heeft oefent 

de regel God bestaat invloed uit op het gedrag van haar leden, bijvoorbeeld het bezoek van 
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gebedshuizen, en het uitvoeren van rituelen. In andere gemeenschappen, bijvoorbeeld in be-

paalde wetenschappelijke kringen heerst de regel God bestaat niet. Dit is afhankelijk van de 

conditioneringsgeschiedenis van haar respectievelijke leden.

Daarmee is een groot voordeel van de menselijke soort haar verbale gedrag, een waarmee 

een belangrijk onderscheid van andere soorten naar voren komt, zoals spreken, denken en 

schrijven. Regels maken respons generalisatie mogelijk en hebben de functie om mensen te 

instrueren om te doen wat versterkend is voor de spreker. In financiën worden deze regels vaak 

gegeneraliseerd in getallen. Mathematische formules als regels helpen bij financiële planning. 

Wetten zoals gesteld door de overheid functioneren ook als regels. Hoewel wetenschappelijke 

wetten niet kunnen worden overtreden, geldt dit wel voor de overheidswetten. Zij dienen als 

negatieve versterkers: als ze worden overtreden volgt straf. 

We eindigen deze bijdrage met een rij beleggingsregels. Deze hebben nog niet de status van 

natuurwetten, maar genieten consensus onder succesvolle investeerder. Zij kunnen gebruikt 

worden bij financiële gedragsverandering. Het beschreven protocol kan erop worden toegepast. 

In de tabellen is de regel: meer tijd aan jaarverslagen lezen besteden in plaats van aan technische 

analyse (regel 14). Regels op zich veranderen gedrag niet, tenzij degenen die de regels volgen de 

voordelen ervaren. Voordat het zover is kan het helpen om de stappen van gedragsverandering 

te gebruiken om ze daadwerkelijk in te voeren. Deze regels zijn gebaseerd literatuur die wordt 

aanbevolen voor verdere studie (Buffett & Clarke, 2006; Clason, 1999; Fisher, 1947; Graham, 1947; 

Graham & Dodd, 1951; Hagstrom, 2005; Kiyosaki & Lechter, 1997: Low, 2007; Lowenstein, 1995; 

Lu, 2016; Pardoe, 2005; Robins, 2014; Sharma, 2016; Siegel, 2014, Van Winden, 2021).

1. Verlies geen geld (investeren in plaats van speculeren)

2. Vergeet regel 1 niet

3. Verdien geld door het verwerven van onderscheidende competenties

4. Verdien geld door bedrijven te kopen met duurzame concurrentievoordelen

5. Met andere woorden: bedrijven met een slotgracht, waar concurrenten niet bij kunnen

6. Betaal jezelf eerst: spaar ten minste 20% van je inkomsten en herinvesteer de besparingen

7. Wees hebberig als andere bang zijn, wees bang als anderen hebberig zijn (Meneer Markt 

is manisch-depressief)

8. Ken je beperkingen – investeer alleen in bedrijven die je hebt bestudeerd

9. Handhaaf een veiligheidsmarge – koop aandelen (ver) onder hun intrinsieke waarde
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10. Wees geduldig – de beste beleggingshorizon is voor eeuwig

11. Wordt rijk niet om het geld, maar om de interessante mensen die je ontmoet waarvan 

je kunt leren

12. Koop bedrijven met een slotgracht, consumentenmonopolies

13. Kijk niet alleen naar de koers (prijs) maar ook naar de waarde van het bedrijf achter de 

koers – prijs is wat je betaalt, waarde wat je krijgt. 

14. Houd je daarom niet bezig met technische analyse, maar bestudeer jaarverslagen.

15. Koop bedrijven die verslavende producten verkopen, zoals sigaretten, koffie, cola, de-

fensie en olie (voor investeerders voor wie alleen het resultaat telt)

16. Koop marktleider (schaalvoordelen, hoge merkwaarde)

17. Koop bedrijven met sterke kasstromen

18. Koop bedrijven waarvan het management aandeelhoudersvriendelijk (goede dividen-

den en aandeleninkopen) is en zichzelf niet te hoog beloont

19. Koop bedrijven die een lange traditie hebben in het jaarlijks verhogen van de dividen-

den: dividend aristocraten

20. Vermijd macro nieuws, richt je op het bedrijfsniveau

21. Besteed je tijd aan het lezen van jaarrapporten in plaats van de beursticker

22. Kies bedrijven die je begrijpt, kies voor eenvoud in plaats van complexiteit

23. Koop low-tech, geen high-tech omdat high-tech snel veroudert

24. Maak je eigen investeringsbeslissingen, vertrouw niet op experts

25. Zorg voor een stabiel temperament door te mediteren

26. Wees geduldig, passief in plaats van actief, kopen en behouden, niet steeds wisselen 

van portefeuille

27. Zie marktcorrecties en economische crises als koopgelegenheden

28. Concentreer je investeringen (spreid geen risico’s, maar mijd risico’s)

29. Houd je niet bezig met het voorspellen van de aandelenmarkt, is onmogelijk

30. Je hoeft geen hoog IQ te hebben of wiskundige te zijn voor succesvolle beleggingen

31. Beleg in zuinige, zelfs schraperige ondernemingen

32. Koop bedrijven met eerlijk en recht door zee management
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Samenvattend drie hoofdregels van het meest succesvolle investeringsbedrijf in de ge-

schiedenis met een gemiddeld jaarrendement van 20% per jaar vanaf 1965 tot 2020 (Annual 

report Berkshire Hathaway, 2020):

1. Beleg in bedrijven met een duurzaam concurrentievoordeel 

2. Met eerlijk management

3. Voor een redelijke prijs (waarderingsmaat koers/winstverhouding)

Deze regels veranderen alleen (investerings)gedrag als zij worden behandeld via de 

stappen van het Performance management protocol. Leren (Mayer et al., 2019) vindt plaats 

als de lezer de regels generaliseert naar haar concrete investeringshandelingen. De regels 

kunnen gemakkelijk worden gevolgd individueel of als groepschecklist (Shearn, 2012) via 

een fondsbeheerder die meerdere beleggers aanstuurt. Bij iedere investering kan worden 

geturfd hoeveel procent van de checklist is nagelopen. Via de ABC analyse wordt geanaly-

seerd waarom dat in (on)voldoende mate is gebeurd en met de stappen feedback, doelen en 

belonen wordt het percentage verhoogd.

12.4 Conclusies
Een gedragsanalytische benadering van organisatietheorie, gedragseconomie en psy-

chologie biedt een interessante vernieuwingsrichting. Verschillende nieuwe concepten wor-

den geïntroduceerd, suggesties gegeven om dominante cognitieve concepten te operatio-

naliseren (Skinner, 1945). Welkom bij de natuurwetenschap van beleggen. 

Laten we eindigen met een provocatieve stelling van Skinner. Waarom zijn de gedrags-

wetenschappers niet effectiever (Skinner, 1971b)? Waarom vinden we niet vele invloedrijke 

meetbare maatschappelijk relevante resultaten in de cognitieve wetenschap? Het antwoord 

is duidelijk. Omdat de cognitieve wetenschap zoekt naar interne verklaringen voor gedrag 

in plaats van externe prikkels als verklaring. De gedragsanalyse maakt het mogelijk om ver-

anderingen tot stand te brengen door die prikkels te veranderen. Dit is een grote kans voor 

het aanpakken van grote maatschappelijke vraagstukken, waaronder het beter nog beter 

beheren van de 41 biljoen aan totaal belegd vermogen in de wereld.
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13.1 Inleiding
Het is een voorrecht om mee te doen aan dit boek, gewijd aan het formele afscheid van 

Paul Jansen. We kennen hem beiden al vele jaren, vanaf de jaren tachtig. Vriendschap bloei-

de op tijdens onze gezamenlijke promotiebegeleiding van Paul Boselie, maar ook door onze 

gedeelde rol als grondleggers van het Nederlands HRM Netwerk, dat we in de jaren negentig 

in het leven riepen en dat toevallig nog steeds een succesvolle samenwerking blijkt te zijn. 

Het centrale thema van dit hoofdstuk is prestatiemanagement, één van de bouwstenen van 

HRM. We zullen prestatiemanagement echter niet belichten in de klassieke vorm, als weten-

schappelijk paper. Nee, we zullen er een meer persoonlijke draai aan geven en dit hoofdstuk 

gerichter wijden aan de persoon Paul Jansen. Ook al hebben we grote waardering voor hem 

als academicus, het is belangrijker dat we hem nog meer waarderen als een goede vriend en 

collega, op wie we altijd kunnen rekenen. Dat is ook de voornaamste reden waarom we dit 

hoofdstuk beginnen met een weergave van onze relatie met Paul Jansen, bestaand uit twee 

delen, één door Jaap Paauwe en de ander door Paul Boselie. Vooral het begeleiden van Paul 

Boselie tijdens zijn promotietraject vormt een goede illustratie van prestatiemanagement 

dat zijn tijd ver vooruit was. Feitelijk representeerde dat de contouren van een multidimen-

sionale manier van coachen en begeleiden die vandaag de dag is verwezenlijkt door het 

“Room for everyone’s talent”-initiatief van de VSNU (2019). Dit initiatief staat een nieuwe 

manier voor om academici Erkenning en Waardering te geven. Dat is geen verrassing, aan-

gezien Paul Jansen een echte expert is op het gebied van de verschillende manieren waarop 

we prestatiemanagement uit kunnen voeren, het onderwerp van onze volgende paragraaf. 

Daarna zullen we de meer recente ontwikkelingen in de bedrijfswereld beschrijven rond 

prestatiemanagement en beoordelingssystemen (waaronder de totale afschaffing van het 

jaarlijkse functioneringsgesprek), wat de juiste achtergrond oplevert voor een bespreking 

van de toekomst van prestatiemanagement, het onderwerp van onze afsluitende paragraaf.

13.2 Twee Persoonlijke Noten
De Relatie van Jaap Paauwe met Paul Jansen

Mijn eerste ontmoeting met Paul Jansen vond plaats in de jaren tachtig, op de Katholieke 

Universiteit Brabant (die nu Tilburg University heet), toen ik nog als hoogleraar aan de Eras-

mus Universiteit werkte en Paul Jansen aan de VU in Amsterdam. We waren allebei uitgenodigd 

door de onlangs opgerichte Tilburgse Vakgroep Personeelswetenschappen om de aard en het 
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kenobject te bespreken van een nieuwe academische discipline met de naam Personeelsweten-

schappen. We moesten dus beiden onze commentaren leveren, samen met mensen als Arend 

Buitendam, terwijl Tilburg werd vertegenwoordigd door mensen als Henk Thierry, Gerard Evers 

en Ton de Korte. Die laatste drie hadden de grondbeginselen en het kenobject beschreven van 

de zogenoemde nieuwe discipline Personeelswetenschappen. Paul Jansen begon die morgen 

met de eerste beschouwing van die dag, die toevallig enorm kritisch was. Paul Jansen geloofde 

niet in zoiets als personeelswetenschappen. De studie van het kenobject van personeelsma-

nagement moest volgens hem bouwen op een verzameling al lang gevestigde disciplines, zoals 

arbeids- en organisatiepsychologie, bedrijfskunde, economie, arbeidsverhoudingen, rechten, 

et cetera. Om die reden zou een interdisciplinair onderwijs- en onderzoeksprogramma gepast 

zijn, maar op geen enkele manier konden we spreken van personeelswetenschappen als een 

nieuwe academische discipline. Tja…, natuurlijk had Paul, als solide bedrijfspsycholoog, het 

volste recht om zulk kritisch commentaar te leveren. Maar tot grote verrassing van mij en alle 

andere aanwezigen, griste Paul meteen na de beëindiging van zijn presentatie zijn papieren 

en dia’s bij elkaar en verliet de kamer vanwege dringende afspraken elders in het land. Ik was 

stomverbaasd: hoe kon iemand zo kritisch zijn en dan de Tilburgse voorvechters ervan geen 

enkele gelegenheid geven om zijn argumenten te weerleggen? Dit was mijn eerste kennisma-

king met Paul Jansen. Hij heeft die ochtend zeker indruk op me gemaakt.

In latere jaren kwamen we elkaar herhaaldelijk tegen op conferenties en daar demon-

streerde Paul weer zijn solide en kritische kennis van het vakgebied, op de onverstoorbare 

manier die hem eigen was. In de vroege jaren negentig nam Paul contact met me op over de 

oprichting van een zogeheten onderzoeksschool. Steeds vaker richtten vakgroepen door het 

hele land onderzoeksscholen op om hun promovendi gezamenlijk op te leiden: onderzoeks-

scholen zoals het Kurt Lewin Instituut voor met name sociale psychologie en het Tinbergen 

Instituut in het economische domein. We voelden allebei de noodzaak om iets soortgelijks 

op te richten voor het domein van Human Resource Management. We nodigden ook andere 

collega’s uit (zoals Wout Buitelaar, Willem de Nijs, Fred Huijgen en Jan-Kees Looise) en we 

begonnen de aard, grondbeginselen en doelstellingen van zo’n onderzoeksschool te bedis-

cussiëren. Onze ontmoeting vond plaats op het kantoor van de Vervoersbond CNV, vanwege 

de nabijheid van treinstation Woerden. Later bleek dat een onderzoeksschool op dat gebied 

geen haalbare optie was; bovendien werden deze onderzoeksscholen met het oog op finan-

ciering minder belangrijk. Ons initiatief veranderde in het oprichten van het HRM Netwerk 
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(Dutch HRM Network), waarvan het voornaamste doel was om zeker te stellen dat ons on-

derzoek en de West-Europese benadering van het HRM-vakgebied en arbeidsverhoudingen 

meer bekendheid zouden krijgen en de internationale reputatie ervan te vergroten. De beste 

manier om dat te bereiken zou zijn om internationale conferenties te organiseren, die twee-

jaarlijks zouden rouleren tussen de deelnemende universiteiten. In 1999 startten we met 

onze eerste internationale Nederlands HRM Netwerkconferentie, georganiseerd op de Eras-

mus Universiteit Rotterdam, de kweekvijver van de twee auteurs van dit hoofdstuk. In 2021 

zullen we alweer de elfde conferentie organiseren op de Universiteit Twente. Tegenwoordig 

is Paul Jansen bekend en wordt hij geëerd als één van de grondleggers van het Netwerk. 

In de loop van al die jaren hield ik intensief contact met Paul Jansen over gezamenlijk be-

geleide promovendi zoals Martin Meijer, een marineofficier, en … een jonge promovendus 

genaamd Paul Boselie (zie hieronder). De gezamenlijke begeleiding van Martin Meijer mond-

de onder andere uit in een bezoek aan Den Helder en een zeereisje met een mijnenveger, 

compleet met een levensechte oefening. Een hele belevenis en natuurlijk meteen een suc-

cesvolle verdediging van Martins proefschrift. Eén van de eerste proefschriften op het gebied 

van HRM en prestatie, met de unieke mogelijkheid om vijf identieke schepen te vergelijken. 

De voornaamste prestatie-indicator was de mate waarin ze gevechtsklaar waren en de onaf-

hankelijke variabele was hoe dat verband hield met de HRM-activiteit ‘staffing’ oftewel het 

optimaliseren van de personeelsbezetting (Meijer, 1998).

De Relatie van Paul Boselie met Paul Jansen
Nadat ik in 1996 afgestudeerd was aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, raakte ik be-

trokken bij een aantal projecten in de toegepaste wetenschap. Een jaar later kreeg ik de kans 

om aan een promotieproject over HRM en Prestatie te beginnen, met Jaap Paauwe en Paul 

Jansen als mijn promotoren. Als promovendus kreeg ik met mijn begeleiders het beste van 

twee werelden. Jaap bestreek het organisatie- en strategische perspectief, terwijl Paul het 

perspectief van de werknemer en de psychologie voor zijn rekening nam. Zowel Jaap als 

Paul benadrukten grondigheid (de theorie en methoden) en relevantie (contextualisering) in 

het onderzoeksproject. Het was een fantastische rit, met een grote nadruk op zowel de we-

tenschappelijke als de maatschappelijke relevantie van mijn proefschrift. Beide begeleiders 

leerden me meteen vanaf het begin om een brug te slaan tussen theorie en praktijk. Onze 

bijeenkomsten vonden plaats in Rotterdam en Amsterdam.

HOOFDSTUK 13



173

 Deze bijeenkomsten droegen zowel een formeel karakter (mijn promotieproject) als 

een informeel karakter. Het eerste halfuur namen Paul en Jaap de tijd om allerlei algeme-

ne kwesties te bespreken, ‘onder professoren’, zoals dat heet. In technische termen zouden 

we dit netwerken en informatie delen kunnen noemen. In de praktijk zouden we het ook 

kunnen bestempelen als ‘academische roddel’. Gebruik makend van de theatermetafoor 

leerden deze gesprekken me een hele hoop over wat er gebeurt op het toneel, backstage en 

in de kleedkamers. Zowel Paul als Jaap hadden er plezier in om me te coachen en te men-

toren op het gebied van bestuurlijke en politieke kwesties die speelden in de academische 

gemeenschap. Het was ook erg leuk om alle backstageverhalen te horen. Hoewel Paul oor-

spronkelijk uit het zuiden van Nederland komt (Brabant), benadert hij anderen op een heel 

heldere en directe manier. Ik heb zijn stijl altijd gewaardeerd en plezierig gevonden. 

In de praktijk kan mijn proefschrift worden gekenmerkt aan de hand van de principes 

van het huidige Erkennings- en Waarderingsdebat in academische kringen. Het bedrijven 

van teamwetenschap door samenwerking was een belangrijk principe en ik ben erg trots op 

onze gezamenlijke publicatie in 2001 in International Journal of Human Resource Manage-

ment (IJHRM) over HRM en prestatie in Nederland (Boselie et al., 2001). Dit gezamenlijke ar-

tikel was een van de eerste projecten die me, met de hulp en steun van Paul en Jaap, leerden 

hoe ik een wetenschappelijk artikel voor een tijdschrift in elkaar moest zetten. Ze stimuleer-

den me ook om les te gaan geven in de bacheloropleiding (een eerstejaars bachelorcursus 

over organisatiewetenschappen), studenten in het HRM-programma te begeleiden bij het 

schrijven van hun masterscriptie, en te beginnen met les geven in het Executive-programma 

van de RSM. Niet alles verliep even gladjes en ik maakte veel fouten, maar mijn begeleiders 

gaven me de ruimte om me persoonlijk te ontwikkelen en ondersteunden mijn leerproces. 

Er was ook ruimte voor wat nu maatschappelijke impact heet, in de vorm van toegepast 

wetenschappelijke projecten voor organisaties als Unilever (de Iglo Mora casestudie), het 

CNV (fusies en samenwerking tussen vakbonden), het Oogziekenhuis Rotterdam (prestatie-

management en de Balanced Scorecard) en de uitzendorganisatie Start (prestatiemeting). 

Verder werd ik secretaris van het Nederlands HRM Netwerk, in 1998 op initiatief van Paul 

Jansen en Jaap Paauwe opgericht. Een jaar later organiseerden we de eerste conferentie 

van het Nederlands HRM Netwerk in Rotterdam. Deze positie als secretaris van het Netwerk 

gaf me de kans om bestuurstaken te leren vervullen (coördinatie en management), gecom-

bineerd met de opbouw van een internationaal netwerk.

PERFORMANCE MANAGEMENT IN DE WETENSCHAP



174

Samengevat heb ik veel plezier gehad als promovendus van Paul Jansen, waardoor 

ik een breed platform tot mijn beschikking kreeg om te leren over onderzoek (mijn proef-

schrift en publicaties in tijdschriften), lesgeven, impact, teamspirit, en bestuurlijke- en ma-

nagementtaken. Voor mij weerspiegelt dit ook een soort praktisch prestatiemanagement, 

gebaseerd op een multidimensionaal perspectief dat gericht is op verschillende resultaten 

in combinatie met de ontwikkeling van persoonlijke kennis en vaardigheden. Het heeft me 

geholpen om mijn eerste stappen te zetten in de academische wereld en de HRM-expert te 

worden die ik vandaag de dag ben.

13.3 Pauls Betrokkenheid bij Prestatiemanagement 
Als bedrijfspsycholoog kan Paul Jansen worden beschouwd als een veelvraat of, om het 

iets charmanter uit te drukken, als een alleseter. Als we zijn publicaties overzien die zijn 

interesses tonen, is hij geen academicus die zich concentreert op een nauw gedefinieerd on-

derwerp. Integendeel. Een literatuuronderzoek, uitgevoerd door onze onderzoeksassistent, 

resulteerde in meer dan driehonderd publicaties waarbij de naam Paul Jansen betrokken 

was, gepubliceerd tussen 1980 en 2020, die een breed scala aan onderwerpen bestrijken. 

Dit boek is daar de getuigenis van. Gedurende de eerste tien jaar (de jaren tachtig) was Paul 

voornamelijk betrokken bij allerlei soorten metingen en methodologische kwesties, waar-

onder een artikel geschreven in het Duits (Spezifisch objektive Messung in Falle monotoner 

Einstellungsitems, Zeitschrift für Sozialpsychologie, Jansen, 1981). Vanaf de jaren negentig 

begon Paul echter te publiceren over allerlei kwesties die verband hielden met prestatiema-

nagement, een van de centrale bouwstenen van HRM en ook een van de hoofdonderwerpen 

van de arbeids- en organisatiepsychologie, omdat het sterk gerelateerd is aan motivatie 

en leiderschap. Prestatiemanagement refereert aan een breed scala aan activiteiten (Ro-

berts, 2001), uitgevoerd door een organisatie om de prestaties van een persoon, groep of 

afdeling te verbeteren, met het uiteindelijke doel om de effectiviteit van de organisatie te 

vergroten (Denisi, 2000). Meer specifiek vallen daar activiteiten onder zoals het stellen van 

doelen, beoordeling, beloningen, training en ontwikkeling, en loopbaanontwikkeling (Jan-

sen en Paauwe, 2011). Aguinis definieert het als volgt: “Prestatiemanagement is het doorlo-

pende proces van het identificeren, meten en ontwikkelen van de prestaties van individuen 

en teams, en van het op één lijn brengen van prestaties met de strategische doelen van de 

organisatie” (2009, p. 3)
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 Feitelijk kan prestatiemanagement worden beschouwd als een soort op zichzelf staand 

mini HRM-systeem, met vele dimensies en problemen (Den Hartog et al., 2004). Als zodanig 

een vruchtbaar wetenschappelijk onderzoeksgebied dat Paul Jansen aantrok. Hij is niet al-

leen geïnteresseerd in meetkwesties (hoe prestaties moeten worden gemeten), maar ook in 

de diverse instrumenten die voor prestatiemanagement kunnen worden ingezet. Hebben 

die inderdaad enig vermogen om de algehele prestaties van een bedrijf te voorspellen of, 

op een individueel niveau, het succes van iemands carrière? Het aantal papers gewijd aan 

dit onderwerp toont aan hoe verreikend Pauls bemoeienis met prestatiemanagement is. 

Hieronder belichten we sommige van zijn bevindingen. 

Het Belang van Feedback
Feedback is een erg belangrijk onderdeel van prestatiemanagement. Doorgaans denken 

mensen dat feedback stimulerend is voor het leren en dat het prestaties zal verbeteren. In 

een overzicht van empirisch onderzoek laat Jansen zien dat specifieke, objectieve, feitelijke 

feedback, geconcentreerd op een specifiek doel of een specifieke prestatie, zal resulteren in 

een directe verbetering van de prestatie in kwestie. Toch is dit op de lange termijn niet effec-

tief voor het leren, terwijl algemene feedback ook niet effectief is voor prestatieverbetering, 

maar wel langdurige leerprocessen zal stimuleren (Jansen, 2011).

360 Graden Beoordelingssystemen
In de jaren negentig begonnen organisaties in toenemende mate gebruik te maken van 

zogeheten 360 graden beoordelingssystemen. Een aantal ‘omstanders’ die direct betrokken 

zijn bij het werk van de te beoordelen werknemer (de ‘focal person/focus persoon’) geven 

hun scores op een lange lijst van situationeel geformuleerde gedragingen (Jansen & Vloe-

berghs, 1999). Vandaag de dag gebruiken veel organisaties nog steeds een vorm van 360 

graden beoordelingssysteem, maar dan met een meer algemene opdracht aan omstanders, 

dat wil zeggen de begeleider/leidinggevende, collega’s en ondergeschikten. Vaak bestaat de 

algemene opdracht uit twee verzoeken. Het eerste is om na te denken over de sterke punten 

van de focus persoon, en het tweede verzoek is om na te denken over punten voor verbe-

tering. Deze korte, geschreven rapporten gaan naar de begeleider en de focus persoon, om 

vervolgens te worden besproken in een beoordelingsgesprek dat sterk gericht is op ontwik-

keling en leren. In hun paper staan Jansen en Vloeberghs stil bij een meer gestructureerde 
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vorm en komen tot een reeks van bevindingen. Daaronder is ook de conclusie dat feedback 

door meerdere beoordelaars en de manier waarop deze feedback wordt ontvangen door de 

focus persoon sterk afhangt van de categorie waartoe deze persoon behoort: 

• Zelfoverschatters: de scores voor zelfwaardering zijn consequent hoger (positiever) dan 

de scores van de omstanders;

• Zelfonderschatters: de scores voor zelfwaardering zijn steevast lager (negatiever) dan de 

scores van de omstanders;

• In overeenstemming: de zelfscores zijn consequent min of meer gelijk aan die van de om-

standers (Jansen & Vloeberghs, 1999:460, gebaseerd op Fleenor et al, 1996).  

Opschuivend van een individueel psychologisch perspectief naar het perspectief van 

de oganisatiecommunicatie, waarschuwen Jansen en Vloeberghs voor een overdosis aan 

communicatie in geval van veelvuldige feedback door meerdere beoordelaars. Een bepaal-

de mate van regulering zal daardoor altijd noodzakelijk blijven. Deze waarschuwing is nog 

steeds actueel, als we afgaan op de huidige ontwikkeling en veranderingen in beoordelings-

systemen richting continue feedback en de afschaffing van alle formele beoordelingssyste-

men in een aantal grote organisaties (zie de volgende paragraaf).

Prestatiemanagement in de Context van de Publieke Sector
Gezien de toegenomen aandacht voor prestatieverbetering, vaak onder de paraplu 

van New Public Management (NPM), heeft prestatiemanagement veel meer belangstelling 

gekregen binnen het publieke sectoronderzoek. Paul Jansen zelf stapte in dit debat in be-

ginjaren 2000, door sterk de nadruk te leggen op competentie, controle en betrokkenheid. 

Vaak hebben organisaties in de publieke sector geen duidelijke en eendimensionale doelen, 

zoals winstgevendheid, groei, marktaandeel of marktwaarde. Resultaten in de publieke sec-

tor zijn contextspecifiek, vaag en beïnvloed door politieke en maatschappelijke normen en 

waarden. In de vijftien jaar die verstreken zijn sinds de publicatie van Jansen en De Waal 

(2004), is er een aanzienlijke hoeveelheid literatuur verschenen die kritisch stond tegenover 

zowel NPM als prestatiemanagement in de context van de publieke sector. Er is geen pas-

klare, algemene aanpak en er bestaan relevante contextuele verschillen waar rekening mee 

dient te worden gehouden. 

HOOFDSTUK 13



177

De Bonus als Hygiënefactor: de Rol van Beloningssystemen in Sterk 
Presterende Organisaties

Op grond van hun onderzoeksresultaten concluderen de Waal en Jansen (2013) dat het 

gebruik van bonussen noch een positief, noch een negatief effect heeft op de prestaties van 

de organisatie. Dit kan worden verklaard door het feit dat beloningssystemen veelal een 

hygiënefactor zijn. Vormen van waardering zoals een dertiende maand kunnen motiverend 

werken, terwijl aan prestatie gekoppelde bonussen niet motiverend werken.

Rekening houdend met het beperkte aantal woorden in dit hoofdstuk, kunnen we maar 

een paar voorbeelden geven van Pauls werk over prestatiemanagement. Na vele bijdragen 

te hebben gelezen, zijn er echter opvallende overeenkomsten tussen een aantal papers 

waarvan Paul de (co)-auteur is. Overeenkomsten zoals een bijzonder grondig overzicht van 

de literatuur en empirische onderzoeksresultaten, waarin kritisch en fundamenteel wordt 

nagedacht over bevindingen en gebruikte methoden en waarin nieuwe, stimulerende mo-

gelijkheden worden geopperd voor toekomstig onderzoek.

Afgezien van het brede scala aan onderwerpen, zien we bovendien dat Paul niet alleen 

samen werkt en schrijft met andere academici, maar ook met mensen met een achtergrond 

in het bedrijfsleven of de consultancy, wat de eerdere observatie illustreert over het belang 

van relevantie en contextualisering in Pauls werk. Daarnaast schijnt Paul makkelijk te zijn 

om mee te werken door zijn flexibiliteit, betrouwbaarheid, benaderbaarheid en natuurlijk 

vanwege zijn grondige kennis van het vakgebied, zowel inhoudelijk als wat methoden en 

methodologie betreft. 

13.4 De Prestatiemanagementrevolutie in de Praktijk
In het afgelopen decennium heeft er wat beoordelingssystemen betreft een soort revolu-

tie plaatsgevonden. Veel organisaties en vooral werknemers in die organisaties zijn de oude 

manier door middel van het beoordelingsgesprek en/of het jaarlijkse functioneringsgesprek 

zat, omdat ze dat een bureaucratische en tijdrovende procedure vinden die nauwelijks een 

motiverend- of leereffect heeft. Traditioneel zijn beoordelingsgesprekken en functione-

ringsgesprekken gebaseerd op onderliggende competentiesystemen die op verschillende 

niveaus zijn gedefinieerd. De beoordeling richt zich vervolgens op tekortkomingen en het 

soort aanvullende leerprocessen en herstel die plaats moeten vinden om aan de vereisten 

van een bepaald niveau van voorgeschreven competenties te voldoen, die nodig zijn om 
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de klus in kwestie te klaren. Deze competenties worden gedefinieerd in termen van Kennis, 

Vaardigheden, Talenten/Vermogens en Andere karakteristieken (KSAOs, afgeleid van Know-

ledge, Skills, Abilities and Other characteristics). Een focus op tekortkomingen kan makke-

lijk leiden tot een negatief effect op de motivatie van werknemers. Bedrijven als Accenture, 

Microsoft en General Electric zijn begonnen te experimenteren met nieuwe benaderingen 

als een alternatief voor de traditionele prestatiemanagementsystemen. Die experimenten 

draaien bijvoorbeeld om de volgende benaderingen:

• Het volledig afschaffen van formele procedures;

• De overschakeling naar vormen van continue feedback en continu luisteren; 

• De inzet van ‘short pulse’-enquêtes met slechts acht tot tien vragen in plaats van de 

jaarlijkse, uitgebreide enquêtes over de betrokkenheid van werknemers; 

• Driemaandelijkse evaluatie- en feedbacksessies of zulke activiteiten direct na de vol-

brenging van een opdracht of project (Deloitte, zie Buckingham & Goodall, 2015); en 

• Het gebruikmaken van mobiele technologie om feedback te geven en werknemers te 

complimenteren (Wolters Kluwer, ING). 

Deze ontwikkelingen worden deels ook gestimuleerd doordat er een alternatieve focus 

is ontstaan op sterke punten in plaats van tekortkomingen (Van Woerkom & Kroon, 2020), 

een principe uit de positieve psychologiebeweging. Op dit moment zijn veel organisaties 

aan het experimenteren met een benadering gebaseerd op sterke punten, naast hun focus 

op het stellen van doelen, het geven van feedback en focus op leren en ontwikkeling. Over 

het geheel genomen lijkt er een verschuiving plaats te vinden van een oriëntatie op presta-

ties naar een focus op (a) werknemersontwikkeling; (b) betrokkenheid op elk niveau; (c) een open en 

veilige cultuur voor feedback en (d) een multi-actor en multi-stakeholder. 

Op sterke punten gebaseerde benaderingen scheppen ruimte voor onderscheid tussen 

werknemers en diversificatie. Het talentmanagement dat met deze ontwikkelingen is ver-

bonden is inclusief, en bouwt voort op de impliciete veronderstelling dat iedereen talent 

bezit. Deze benadering veroorzaakt echter meetproblemen en -kwesties die Paul Jansen 

vaak heeft behandeld. Ruimte voor differentiatie en diversificatie veroorzaakt problemen 

met vergelijkbaarheid, universalistische doelstellingen en succesindicatoren. Dit is ook van 

toepassing op de academische wereld, bijvoorbeeld in verband met het nieuwe onderzoe-
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kevaluatieprotocol SEP 2021-2027, dat ruimte geeft aan strategie, context, objectieve data 

en verhalen (het zogenaamde narratief).

In de volgende paragraaf leggen we het verband tussen prestatiemanagement en de 

academische wereld in de lijn van sommige van Paul Jansens eerdergenoemde benaderin-

gen en inzichten. Prestatiemanagement is als HRM-domein niet alleen maar relevant voor 

de private en publieke sectoren, maar ook voor de academie en universiteiten. Dit is recen-

telijk opgepikt in een nationaal en internationaal debat over Erkenning en Waardering in de 

academische wereld.

13.5 Prestatiemanagement in de Academische Wereld
Paul Jansen zelf werkte als hoogleraar en supervisor/manager/hoofd aan de VU in Am-

sterdam. Human resource management (HRM), prestatiemanagement (PM) en loopbaan-

ontwikkeling zijn niet zijn enige expertisegebieden, maar het zijn ook gebieden waarop hij 

heeft gewerkt als leider en manager. In een recent position paper door VSNU et al. (2019) 

over alternatieve beloningen en erkenning in de academische wereld zien we een heleboel 

HRM-, PM- en loopbaanbeginselen die hem op basis van zijn deskundigheid en werkervaring 

aan zullen spreken.

De bestaande eendimensionale (vooral op onderzoek gebaseerde) en individuele be-

nadering van werknemers op de universiteiten sluiten niet goed aan bij de hedendaagse 

en toekomstige wetenschap, gericht op het begrijpen van de samenleving en het bijdragen 

aan de oplossing van grote sociale uitdagingen. Niet alleen is het onderzoek te dominant, 

het wordt gemeten en geëvalueerd door middel van simplistische statistiek, zoals h-indices 

(de impact van citatie), tijdschrift impactfactoren, en het aantal publicaties en onderzoek-

subsidies (geld en status). Andere domeinen zoals onderwijs, maatschappelijke impact en 

leiderschap worden ondergewaardeerd in de beoordeling van de prestaties van individuele 

werknemers. Wetenschappers krijgen vooral een promotie op basis van hun onderzoekpro-

fiel. Het position paper van VSNU et al. (2019) roept op tot een meer evenwichtige bena-

dering, met een focus op vier domeinen: onderwijs, onderzoek, impact en leiderschap. Dit 

is een pleidooi voor een pluriforme en brede organisatiebenadering. Verder benadrukt het 

paper de relevantie van teamwerk, samenwerking en collectiviteit, gevangen in het concept 

Teamscience of Team Spirit. Academisch werk is een teaminspanning geworden. Er is ruimte 

voor teamdiversiteit en een daarop gebaseerde werkverdeling. De wetenschappers hoeven 
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niet uit te blinken in alle vier de domeinen. Het paper suggereert ruimte voor verschillende 

functies (differentiatie tussen werknemers) en dynamische carrièrepaden. Het one-size-

fits-all model (één profiel voor universitair docenten, universitair hoofddocenten en hoog-

leraren) wordt vervangen door verschillende profielen, waarin de nadruk voor individuele 

medewerkers kan liggen op onderwijs, onderzoek, impact of leiderschap in combinatie met 

één of twee andere domeinen. De dynamische carrièrepaden suggereren na verloop van tijd 

koersveranderingen als deel van de carrièreontwikkeling. Het is interessant dat Paul Jansen 

zelf zo’n dynamisch carrièrepad heeft afgelegd. Impact, onderzoek, lesgeven en leiderschap 

zijn domeinen die zijn bijzondere aandacht hebben gehad tijdens verschillende stadia in zijn 

carrière. Hij deed toegepast onderzoek bij een Nederlands telecombedrijf als een invulling 

van maatschappelijke impact, publiceerde fundamenteel wetenschappelijk onderzoek over 

selectie en carrières in toptijdschriften, gaf onderwijs op verschillende niveaus op de univer-

siteit (op bachelor-, master- en promotieniveau), en was manager van een groep academici 

(leiderschap in de praktijk).

Een deel van prestatiemanagement bestaat uit metingen en statistiek. Dit geldt ook voor 

het debat over beloningen en erkenning in de academische wereld. Het position paper van 

de VSNU et al. (2019) belicht de relevantie van zowel kwantitatieve als kwalitatieve resulta-

ten en metingen, de laatste bijvoorbeeld gerepresenteerd door verhalen (narratieven). NWO 

heeft al sommige van deze suggesties overgenomen, zoals de afschaffing van de h-index als 

het voornaamste criterium voor onderzoekskwaliteit in onderzoeksvoorstellen (VENI, VIDI 

en VICI). Het nieuwe SEP 21-27 protocol voor de beoordeling van onderzoek noemt expli-

ciet het gebruik van kwantitatieve en kwalitatieve (narratieve) metingen voor onderzoeke-

valuatie. Het is logisch om deze noties toe te passen op de andere domeinen, opleiding, 

impact en leiderschap. Het nieuwe SEP 21-27 protocol benadrukt ook de regelruimte die 

onderzoeksinstituten kunnen scheppen door ‘doelstellingen’ en ‘strategie’. Dit heeft ook in-

vloed op prestatiemanagement en beloningen en erkenning in de academische wereld. Er is 

ruimte voor strategische keuzes. Zowel universiteiten als organisaties en leiders/managers 

hebben ruimte om te manoeuvreren op alle niveaus van de organisatie.

Het veld van human resource management (HRM) kan bijdragen aan verschuivingen ten 

aanzien van beloningen en erkenning in de academische wereld. Lessen over prestatiema-

nagement uit andere sectoren en uit empirisch onderzoek (evidence based management) 

kunnen bijdragen aan deze culturele omslag in de academie. In de afgelopen twintig jaar, 
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- de h-index vond bijvoorbeeld ingang in 2005 -, lag de focus in de academische wereld niet 

alleen op onderzoek, maar ook op resultaten en scores. Deze focus op output is typisch voor 

meer traditionele benaderingen van prestatiemanagement. Output en prestaties zijn be-

langrijk, maar er bestaan alternatieve benaderingen van PM waarin ontwikkeling centraal 

staat. Dit weerspiegelt een meer indirecte aanpak, die voortbouwt op het idee dat de ont-

wikkeling van een werknemer positief gerelateerd is aan output en prestaties. Zulke noties 

over ontwikkeling zijn nauw verwant aan Paul Jansens eigen expertisegebied: carrières en 

loopbaanontwikkeling.

Verschuivingen in prestatiemanagement in de academische wereld:

• Van een eendimensionale (onderzoek) naar een multidimensionale aanpak (opleiding, 

onderzoek, impact en leiderschap);

• Van een benadering gericht op de individuele werknemer naar één gericht op team-

werk (Teamscience en Team Spirit);

• Van een one-size-fits-all model naar differentiatie onder werknemers en dynamische 

carrièrepaden;

• Van kwantitatieve meting naar een gemengde meting van statistieken en verhalen;

• Van regulering naar speelruimte voor organisaties en leiders;

• Van een benadering gericht op output naar een benadering meer gericht op de ontwik-

keling van de werknemer.

13.6 Tot Besluit

‘Practice what you preach’ is een gezegde dat van toepassing is op Paul Jansen als ge-

leerde, manager en persoon. Pauls analytische benadering van prestatiebeoordeling en 

prestaties laat relevante en interessante inzichten zien voor zowel de theorie als de prak-

tijk. De manier waarop hij zaken naar voren heeft gebracht, vormt echter de afspiegeling 

van meer dan alleen wetenschappelijk onderzoek naar prestatiemanagement. Paul paste 

de principes ook toe in zijn andere rollen, zoals zijn rollen in het lesgeven, begeleiden en 

managen. Paul is bijvoorbeeld lijnmanager geweest van zijn vakgroep en bestuurslid van 

het Nederlands HRM Netwerk. Zijn rol als lijnmanager kan worden gelieerd aan het in de 

praktijk brengen van prestatiemanagement in de academie. De rol van bestuurslid en grond-

legger binnen het Nederlands HRM Netwerk weerspiegelt zijn bereidheid om diensten te 
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verlenen aan de gemeenschap, om zo bij te dragen aan de verdere professionalisering van 

het HRM-vakgebied in Nederland, België en daarbuiten. Pauls eigen academische carrière 

ademt een eigentijds prestatiemanagement, dat een breed scala aan academische taken en 

verschillende soorten prestaties mogelijk heeft gemaakt. Zijn nalatenschap op het gebied 

van prestatiemanagement is een blijver.
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De jaren 90 vormden het decennium waarin Paul en ik elkaar enthousiast maakten om 

samen over thema’s op het gebied van personeelsselectie en assessment na te denken. 

Het waren bijzondere tijden. De muur was gevallen, er kwam een einde aan de Apartheid 

in Zuid-Afrika, het internet ontstond, er kon voor het eerst gemaild worden, er was globa-

lisering, snel en veel geld, en het mobieltje verscheen. Halverwege die jaren, in 1995, pro-

moveerde ik aan de VU. Op een onderwerp uit de selectiepsychologie waarbij ik effecten 

van individuele verschillen maar ook situatie-effecten op testscores bestudeerde. Of het 

proefschrift van voldoende kwaliteit was om te kunnen worden verdedigd was in die tijd 

afhankelijk van het oordeel van één persoon, de Referent. Dat was Paul, hoogleraar aan de 

economische faculteit. Ik kan me herinneren dat ik licht sliep in de periode waarin hij het 

manuscript las en zijn evaluatie van het proefschrift vaststelde. Het was Paul die in dat jaar 

voor mij het promotielicht op groen heeft gezet, en daarmee definitief mijn academische 

loopbaan mogelijk heeft gemaakt. Want in de 90er jaren kantelde het Nederlandse univer-

sitaire loopbaanbeleid en was het niet meer mogelijk om universitair docent te zijn zonder 

een doctorstitel. 

Na 1995 spraken Paul en ik vaker met elkaar en schreven wij een hoofdstuk over de selectie 

van personeel in turbulente tijden van organisatieverandering. Dat hoofdstuk verscheen in het 

internationale handboek voor selectie en assessment van Neil Anderson en Paul Herriot (1997). 

Wij behandelden de turnarounds waarmee organisaties in de jaren 90 te maken hadden, zoals 

deregulering, internationalisering en grote fusiegolven, en betoogden vervolgens dat een meer 

generiek competentieprofiel van belang was voor medewerkers tijdens deze turnarounds; een 

profiel dat onder andere intelligentie, communicatieve vaardigheden en commitment omvatte. 

Daarna, in 1999, traden wij op tijdens het congres van het Dutch HRM network met een presenta-

tie over selectie en persoon-omgeving fit. Deze presentatie mondde later uit in een artikel in De 

Psycholoog. Daarin bespraken wij ons model dat personele activiteiten classificeerde op basis 

van de mogelijkheid om er goede arbeidsprestaties of een sterke commitment mee te realise-

ren. De mogelijke rol die demands-abilities fit (D-A fit) en supplies-values fit (S-V fit) in onze ogen 

daarbij hadden kwam daarbij aan bod. Wij stelden dat, in tegenstelling tot D-A fit - waarbij geldt 

hoe meer iemand over een bepaald kenmerk beschikt hoe beter - in het geval van commitment 

gezocht moest worden naar een optimale waarde van de kenmerken van de kandidaat in het 

licht van een specifieke organisatie of functie, met andere woorden dat er gezocht moest wor-

den naar een optimale S-V fit. 
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Het thema dat ons beiden in deze jaren steevast interesseerde was de brede, overkoepe-

lende vraag hoe situatiekenmerken moeten worden verdisconteerd bij de assessment van per-

sonen voor selectievraagstukken. In het nieuwe millennium vertrok ik naar Rotterdam om aan 

de Erasmus Universiteit te gaan werken. In 010 was 020 opeens ver weg, evenals de upbeat sa-

menwerking met Paul in de jaren 90. Het nieuwe decennium met aan het begin de aanslag op 

de Twin Towers in 2001, verlegde mijn aandacht naar cross-culturele thema’s en thema’s rond 

partijdigheid en discriminatie in assessment en selectie. Maar ook bleef mijn aandacht gericht 

op de thema’s waar Paul en ik over hadden geschreven. Thematieken die dus - zoals ik hieronder 

hoop duidelijk te maken - betrekking hebben op turnaround, op het onderwerp commitment, 

en op het algemene vraagstuk van de relevantie van situaties in het ‘assessen’ van personen.

Turnaround is de eerste thematiek waar ik op wil ingaan. Misschien nog harder dan in 

de 90er jaren klinkt tegenwoordig het geluid van verandering. Het gaat tegenwoordig over 

de vierde industriële revolutie, over robotisering en artificiële intelligentie, en over de ef-

fecten die deze ontwikkelingen hebben op het werk en de medewerkers. Op 17 november 

2016 hield NRC-Handelsblad in de serie NRC-live een symposium over de impact van ro-

botisering op het werk. Een van de thema’s richtte zich op de manier waarop mensen en 

robots effectief zouden kunnen samenwerken. In tijdschriften zoals de International Journal 

of Social Robotics werd kort daarvoor al volop gepubliceerd over onderzoeken op dit vlak. 

Uit een studie van Miraglia en John (2016) bijvoorbeeld, blijkt dat medewerkers die minder 

optimistisch van aard zijn en die tegelijkertijd geneigd zijn tot presenteïsme (door blijven 

werken bij ziekte), onder lastige werkomstandigheden – denk aan zware taakeisen, minder 

ondersteuning van collega’s en leidinggevenden, en meer baanonzekerheid – vinden dat 

een robot uitkomst zou kunnen bieden als hulpje bij hun werk. Shiomi et al. (2016) deden 

onderzoek naar sociale facilitatie door robots. Hun gedachte was dat een bemoedigende 

aanraking door een robot (‘een duwtje in de goede richting’) mensen zou stimuleren tot het 

gewenste gedrag; in hun onderzoek ging het over het afmaken van een saaie, monotone 

taak. Deze onderzoekers rapporteerden dat mensen bij aanraking door een robot inderdaad 

harder gingen werken zonder dat ze meer fouten maakten. Het betrof een eenvoudige taak; 

hoe het effect bij complexe taken zou zijn geweest werd uit dit onderzoek niet duidelijk. En, 

zullen lezers van deze studie zich afvragen, zouden de deelnemers aan het onderzoek niet 

gevonden hebben dat ze misschien onder druk werden gezet? De onderzoekers vermoed-

den dat deelnemers juist het gevoel hadden dat ze in positieve zin werden gestimuleerd, 
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maar konden de andere mogelijke verklaring niet uitsluiten. 

Als het niet zozeer om een hulprobot of een robot-aanraking gaat maar als de robot een 

collega is waarmee moet worden samengewerkt, hoe gaat dat dan in zijn werk? Een groep 

computerwetenschappers en psychologen in Frankrijk zocht dat uit (Ivaldi et al., 2017). Vol-

wassenen werkten samen met een humanoïde robot om een object in elkaar te zetten. Ex-

traverte mensen bleken soepeler te communiceren met de robot, en keken meer naar het 

robotgezicht. Introverten keken vaker naar de robothanden. Angst om samen te werken 

met de robot (‘ik durf het niet’) en een negatieve houding (‘misschien gaan dingen verkeerd 

door de robots’) beïnvloedden de interactie ook, hadden andere onderzoekers al laten zien 

(Noruma Kanda et al., 2008). De vraag die vervolgens gesteld kan worden is of werkgevers 

zich gaan bezighouden met het trainen van medewerkers of misschien wel het selecteren 

van sollicitanten die een positievere houding hebben tegenover robots en die minder intro-

vert zijn. Immers, is het niet van belang om medewerkers te hebben die zijn aangepast aan 

nieuwe omstandigheden van automatisering en robotisering? 

In zijn algemeenheid klinkt de roep om agile medewerkers de laatste jaren luid en duidelijk: 

zijn zij wel voldoende wendbaar in veranderlijke tijden? Onlangs publiceerden wij een studie 

(Doeze Jager-Van Vliet et al., 2019) waarin medewerkers van een grote organisatie gedurende 

2,5 jaar waren gevolgd en die in deze periode waren gestimuleerd om meer agile te worden. Zij 

hielden in deze tijd een portfolio bij waarin zij de stappen beschreven die zij maakten om een 

door hen gekozen adaptief wendbaarheidsdoel te bereiken (bijvoorbeeld het versterken van 

de eigen veerkracht na tegenslagen) en een door hen gekozen proactief wendbaarheidsdoel 

te bereiken (bijvoorbeeld nieuwe manieren bedenken om problemen op te lossen). Ze stel-

den actieplannen op, verzamelden bewijsmateriaal voor hun vooruitgang en ontvingen zeer 

regelmatig feedback van collega’s en mentoren. De resultaten van deze studie lieten zien dat 

het portfolio een rol kan spelen in het vergroten van hun (zelf-beoordeelde en ander-beoor-

deelde) wendbaarheid en dat het oordeel over hun wendbaarheid zoals gegeven door henzelf 

en hun collega’s, meer ging overeenkomen in de loop van de 2,5 jaar. Kortom, deze studie liet 

de zinvolheid zien van het portfolio als mogelijk assessmentmiddel om de wendbaarheid van 

medewerkers te vergroten. De toegenomen belangstelling voor algemene wendbaarheid van 

medewerkers past goed in de aandacht die Paul en ik in de jaren 90 vroegen voor de relevantie 

van het aannemen van mensen met een generiek competentieprofiel, en past ook goed in het 

argument van Epstein (2020) dat generalisten met brede, algemene vaardigheden in de huidi-
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ge complexe wereld succesvoller zijn dan sterk gespecialiseerde medewerkers. 

Het tweede thema gaat over commitment. Paul en ik schreven 20 jaar geleden over het 

nut van het versterken van de commitment van medewerkers aan hun organisatie. Een ster-

ke commitment verwijst naar een sterk geloof in, en een hoge mate van acceptatie van de 

organisatiedoelen en -waarden. De twee componenten van een grote commitment, name-

lijk de bereidheid om zich in te zetten voor de organisatie, en een duidelijke wens om bij de 

organisatie te blijven, zo schreven wij, waren cruciaal voor het succes van een organisatie. 

In de decennia die na die tijd volgden, veranderde de arbeidsmarkt en ontstond er in 

Nederland een steeds groter contingent aan zzp’ers en flexwerkers. De thematiek van com-

mitment aan een organisatie kwam daarmee in een ander daglicht te staan. Voor zzp’ers 

en flexwerkers was een eventuele wens om bij een organisatie te horen en te blijven waar-

schijnlijk niet wederzijds, en wellicht hadden zij zelf evenmin een grote wens om bij een 

organisatie te horen. Het verschuiven van de aandacht naar aspecten die de betekenis van 

commitment aan een organisatie in een bredere context plaatsten, bleek verder uit onder-

zoek van Effelsberg et al. (2014). Deze onderzoekers lieten zien dat transformationeel leider-

schap, ook al was dat er niet moedwillig op uit om onethisch pro-organisatiegedrag onder 

medewerkers te stimuleren, wel als resultaat kon hebben dat medewerkers meer bereid 

waren om dergelijke onethische pro-organisatiegedragingen te ondernemen. Een vermoe-

delijke verklaring die de onderzoekers voor deze bevinding gaven, was dat medewerkers 

onder invloed van het leiderschap overschakelen van universele ethische waarden naar ge-

drag dat wel het bedrijf diende maar niet per se ethisch was. Te denken valt hierbij aan het 

voor klanten verbergen van gebreken in producten, of aan het weergeven van rooskleuriger 

financiële cijfers in het belang van de beurswaarde van de organisatie. In een cross-culturele 

meta-analyse lieten Jiao et al. (2013) zien dat de ‘bereidheid’ om zich in te zetten voor de or-

ganisatie, die kenmerkend is voor commitment, en het verwante organisational citizenship 

behavior (OCB; Cetin, et al. 2015) niet in alle culturen als zo vrijwillig wordt ervaren als de 

definities van commitment en OCB doen vermoeden. In sommige Oost-Aziatische culturen 

bijvoorbeeld, wordt OCB door medewerkers opgevat als een verplicht onderdeel van hun 

werk. 

Ook kwam onderzoek naar het aan commitment verwante verschijnsel van job embed-

dedness op (zie bijvoorbeeld Purba et al., 2016). (On-the-) job embeddedness houdt in dat 

medewerkers het gevoel hebben dat het werk bij hen past (‘fit’), dat zij op het werk goede 
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relaties met anderen ontwikkelen (‘links’) en dat zij de positieve gevoelens en relaties op 

het werk niet willen opgeven (‘sacrifice’). Job embeddedness blijkt de verloopintenties en 

het latere daadwerkelijk verloop van medewerkers (negatief) te voorspellen, zoals werd 

aangetoond door Purba et al. (2016) onder een Indonesische steekproef medewerkers. Ver-

der toonden zij aan dat factoren die te maken hebben met de omgeving waar men woont 

(bijvoorbeeld hoe aangenaam de buurt is waar men woont; off-the-job embeddedness), en 

factoren gerelateerd aan de familie (family embeddedness), een (indirect) effect kunnen 

hebben op iemands vertrek uit de organisatie. Met andere woorden, onderzoek naar job 

embeddedness laat zien dat de bereidheid om bij een organisatie te blijven en niet te ver-

trekken in een breder verband kan worden bezien dan aan de hand van de commitment van 

medewerkers. Al met al is de thematiek van commitment in afgelopen 20 jaar genuanceer-

der komen te liggen door de aandacht die er is ontstaan voor aan commitment verwante 

concepten en ook voor de soms minder positieve implicaties van commitment. 

De persoon en de situatie is het derde thema waar ik bij wil stilstaan. Een niet-aflatende 

algemene thematiek binnen de psychologie is de vraag of de situatie van groot belang is 

voor het gedrag van mensen, of dat de situatie er minder toe doet. In het laatste geval kan 

voor individuele mensen een profiel van karakteristieken worden opgesteld die ongeacht 

de situatie geldig is. Het onderzoeken van het belang van situaties bij het vaststellen van 

individuele verschillen is binnen de selectiepsychologie misschien wel het meest zichtbaar 

in de decennialange discussie onder wetenschappers over de begripsvaliditeit van het as-

sessment center (AC). De vraag daarbij is steeds in welke mate de situaties (opdrachten) die 

in een AC een rol spelen (denk aan een slecht-nieuws gesprek, een team-discussie) bepa-

lend zijn voor iemands assessment center scores en in welke mate de assessment center 

dimensies hiervoor bepalend zijn (denk aan competenties als plannen en organiseren, in-

terpersoonlijke sensitiviteit). Het vele onderzoek dat tot op de dag van vandaag aan deze 

discussie is gewijd lijkt erop te wijzen dat het AC eerder iemands globale vaardigheid in een 

serie opdrachten meet dan dat het AC een profiel oplevert van een individu aan de hand van 

onderscheidbare dimensies (zie bijv. Kuncel & Sackett, 2014; Wirz et al., 2020).

Los van deze archetypische discussie over de rol van de situatie in het AC, hebben ande-

re onderzoekers zich vooral gericht op het ontwikkelen van meetinstrumenten waarin situ-

atiebeschrijvingen werden verwerkt maar die bedoeld waren om specifiekere concepten te 

meten dan de vaak brede waaier aan dimensies in een AC. Voorbeelden hiervan zijn onder-
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zoek door De Leng et al. (2018) waarin een situationele beoordelingstest werd ontwikkeld 

voor het meten van integriteit, en onderzoek door Oostrom et al. (2011), die zich richtten op 

de ontwikkeling van een webcamtest voor interpersoonlijk leiderschap. Uit beide studies 

bleek dat er empirische ondersteuning kon worden gevonden voor de begripsvalidering van 

de beoogde concepten.

In het kader van onze publicatie over fit behandelden ook Paul en ik (Born & Jansen, 

2001) het belang van het in beschouwing nemen van ‘de situatie’. Wij beargumenteerden dat 

in vergelijking met demands-abilities fit, situationele aspecten vermoedelijk veel belangrij-

ker waren voor het streven naar supplies-values fit. Van S-V fit is bijvoorbeeld sprake als de 

waarden van een zeer ambitieus persoon overeenkomen met het ‘aanbod’ van waarden van 

een zeer ambitieuze, agressieve en ondernemende organisatie. In tegenstelling tot D-A fit, 

waarbij geldt hoe meer van een bepaald kenmerk hoe beter, stelden wij dat er ten behoeve 

van het bereiken van S-V fit gezocht moest worden naar een optimale waarde van de ken-

merken van de kandidaat in het licht van een specifieke situatie (organisatie, functie, etc.), 

wat vervolgens tot een hoge commitment zou moeten leiden. 

In lijn met dergelijke gedachten, onderzochten Iyer et al. (2020) een variant van S-V fit, 

namelijk fit die niet was gericht op waarden (values) maar op persoonlijkheid, dat wil zeg-

gen op persoonlijkheids-gebaseerde fit. Hiertoe werd de persoonlijkheid van medewerkers 

(bijvoorbeeld aan de hand van extraversie-adjectieven zoals assertief, energiek, enthousi-

ast) en ook de door hun waargenomen persoonlijkheid van hun organisatie (bijvoorbeeld 

aan de hand van extraversie-adjectieven zoals ondernemend, vol initiatief, durf) vastge-

steld. De verwachting was dat een optimale waarde van de persoonlijkheid in het licht van 

de persoonlijkheid van een specifieke organisatie (een hoge fit) zou moeten leiden tot meer 

werktevredenheid en minder verloop. Iyer et al. demonstreerden dat een op de persoonlijk-

heid gebaseerde fit de twee jaar later gemeten werktevredenheid en de intentie van mede-

werkers om bij de organisatie te blijven kon voorspellen. 

Op het gebied van klassieke persoonlijkheidsmeting kwam er eveneens een tendens op 

gang om situatiekenmerken te introduceren in werkgerelateerde assessments. Dit gebeurde 

door persoonlijkheidsitems te contextualiseren. Een simpele variant daarvan was om aan 

elk persoonlijkheidsitem de woorden ‘op het werk’ toe te voegen - een zogeheten ‘tag’. Com-

plexere varianten betroffen volledige contextualisatie van persoonlijkheidsitems, door elk 

item helemaal aan de werksituatie aan te passen (Robie et al., 2017). Een goede illustratie 
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hiervan is de promovendus-persoonlijkheidsvragenlijst (PPV; Butter & Born, 2012), waarin 

algemene items, zoals ‘ik benader deadlines op een nogal losse manier’, werden veranderd 

in items die betrekking hebben op het werk als promovendus, zoals ‘wat betreft deadlines 

in mijn promotieproject, ben ik een betrouwbaar persoon’. De auteurs rapporteerden incre-

mentele validiteit van PPV-consciëntieusheid boven een klassieke big five vragenlijst voor 

de voorspelling van de door de promotor ingeschatte kans om de promotie binnen de tijd 

af te ronden. De achterliggende aanname bij gecontextualiseerde items is dat deze de per-

soonlijkheid meten in relevante situaties, zodat er minder ruis in de meting wordt meegeno-

men en de voorspellende kracht groter zal zijn. 

Dat de voorspellende kracht niet altijd door contextualisatie verbetert, bleek uit een 

studie van Holtrop et al. (2014) onder apothekersassistenten werkzaam in 33 apotheken 

in de randstad. Ook deze studie hanteerde volledig gecontextualiseerde persoonlijkheid-

sitems, die dus helemaal van toepassing waren op de werksituatie in de apotheek. Alge-

mene consciëntieusheid bleek echter een betere voorspeller van de prestatiebeoordelingen 

door hun leidinggevende apotheker dan gecontextualiseerde consciëntieusheid. De auteurs 

vermoedden dat de contextualisatie van items ertoe hadden geleid dat de deelnemers ant-

woorden gaven die sterk sociaal wenselijk waren, dus volgens hoe er moest worden geant-

woord in plaats van volgens hun authentieke persoonlijkheid. Deze studie illustreert dat het 

toevoegen van situationele kenmerken in een assessment zijn grenzen kent, en dat inge-

voegde situatiebeschrijvingen het meten van daadwerkelijke individuele verschillen niet 

moeten beletten, maar deze eerder zouden moeten activeren. 

Een grondig en veelomvattend onderzoek naar een algemene situatietaxonomie en hoe 

deze samen met big five persoonlijkheid gedrag kan voorspellen is uitgevoerd door Rauth-

mann en collega’s (2014). Zij ontwikkelden de diamonds eight; dit is een taxonomie van acht 

algemeen voorkomende situaties. Het gaat om situaties gekenmerkt door plicht, intellect, 

tegenspoed, aantrekkingskracht (‘mating’), positiviteit, negativiteit, bedrog, en om sociale 

situaties. Het zou interessant zijn om te onderzoeken of deze taxonomie voldoende relevant 

is om te gebruiken in werkgerelateerde assessments. Deze algemene taxonomie kent niet 

het nadeel van veel gecontextualiseerde meetmethoden, namelijk dat het ontwikkelen van 

een aan de werksituatie aangepaste methode veel tijd en kosten vergt voor het leveren van 

maatwerk (situatiespecificiteit) voor de organisatie of functie. Daarnaast kent een algemene 

situatietaxonomie het klassieke probleem niet van specificiteit van een meetmethode, dat 
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wil zeggen het probleem dat een maatwerk-methode niet spaarzaam (parsimonious) is en 

niet kan worden gebruikt in andere contexten. 

Deze discussie is ook herkenbaar bij het gebruik van machine learning algoritmes voor 

personeelsselectie. Het gaat daarbij om het probleem van zogeheten ‘overfitted’ algoritmes, 

die zo goed op maat gesneden zijn voor een specifieke baan en een specifieke groep solli-

citanten dat ze minder goed voorspellen voor net wat andere banen en net wat anders sa-

mengestelde sollicitantengroepen. Dit vraagstuk lijkt overigens sterk op het belang van het 

kruisvalideren van regressieformules (Born, 2019). Al met al illustreren bovenstaande voor-

beelden dat de wetenschappelijke gedachtewisseling over de situatiespecificiteit bij het ‘as-

sessen’ van personen de afgelopen 20 jaar niet was verdwenen en ook niet zal verdwijnen. 

De turnaround-, commitment- en persoon-situatie thema’s hebben betrekking op grote 

tijdloze onderwerpen van verandering en aanpassing aan nieuwe situaties en aan andere 

tijden. Samen met Paul over deze tijdloze zaken te hebben nagedacht en geschreven be-

tekende dat wij discussieerden over heel brede thema’s. Maar het bijzondere was dat het 

daarbij ook ging om het zoeken naar concrete oplossingen voor het assessen en selecteren 

van mensen voor organisaties, en dat daarbij de empirie altijd als houvast gold. 
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Gertjan Schuiling is programmadirecteur actieonderzoek bij de Vrije Universiteit Amsterdam 

en zelfstandig adviseur bij Thierry & Schuiling te Amstelveen. Hij promoveerde in 2001 bij 

Paul Jansen. E-mail: gertjan@tslearning.nl.

Jeroen H. J. J. L. Seegers is Managing Partner Quaestus Executive Leadership, ‘s-Hertogenbosch 

en sinds 2009 als Executive Coach/docent verbonden aan IMD Business School in Lausanne, 
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GITP, daarna 10 jaar als mede-eigenaar van Assessment & Development Consult (ADC) en als 

mede-eigenaar van PiCompany. Na de verkoop van ADC en PiCompany, was hij 9 jaar Practice 

Leader Talent Management Right-Benelux, Amsterdam (onderdeel Manpower Group), 2 jaar 

directeur Talent Management LTP, Amsterdam. Jeroen studeerde Psychologie (MSc; Arbeid & 

Organisatie, cum laude 1977) aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij promoveerde in 2008 

aan de VU Amsterdam op het onderwerp: “Leiders Leren”, een longitudinaal internationaal 

onderzoek naar de voorwaarden waaronder topmanagers hun leiderschap kunnen ontwik-

kelen. Promotoren: Prof. Dr. Paul Jansen en Prof. Dr. Lidewey van der Sluis. Meest recente pu-

blicaties zijn het basisboek ‘Assessment Centers, talenten van vandaag voor organisaties van 

morgen’ (2018, 4e editie) en ‘Leiders leren met vallen en opstaan’ (2020, 2e editie). 

HOOFDSTUK 15



203

Omar N. Solinger is Universitair Hoofddocent aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Zijn on-

derzoek richt zich in brede zin op de dans tussen individuen en organisaties (commitment, 
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mend bezig zijn, is gepromoveerd aan de Universiteit Maastricht en coördinator van de 

Leadership and Change Management master specialisatie op de VU.

Maria Tims is Universitair Hoofddocent aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Maria’s onder-

zoeksinteresses zijn gericht op o.a. work design, proactiviteit (job crafting), team dyna-

mieken en werknemer welzijn. Zij is Associate Editor bij Organizational Psychology Review, 

Director of Doctoral Education van Amsterdam Business Research Institute (ABRI), voorzit-

ter van de opleidingscommissie Master Bedrijfskunde, en geeft onderwijs in HRM/OB en 

kwantitatieve onderzoeksmethoden op Master and post-Master level.

Mandy E. G. van der Velde is als arbeids- en organisatiepsychologe afgestudeerd aan de Rijks-

universiteit Leiden. Zij is in 1994 gepromoveerd aan de Faculteit Psychologie en Pedago-

giek van de Vrije Universiteit Amsterdam. Daarna is zij als UD en UHD verbonden geweest 

aan de Faculteit der Economie en  Bedrijfswetenschappen van de Vrije Universiteit Am-

sterdam. Vanaf 2002 is Van der Velde werkzaam als UHD bij Bestuur- en Organisatiewe-

tenschap aan de Universiteit Utrecht. Per 1 november 2007 is zij benoemd tot bijzonder 

hoogleraar Management van Veranderingsprocessen in Grote Organisaties vanwege het 

Utrechts Universiteitsfonds. Daarnaast doceert, onderzoekt en adviseert Van der Velde 

aan diverse publieke en private organisaties op het gebied van Onderzoeksmethodiek en 

HRM, in het bijzonder recruitment & selection, diversity, zelforganiserende teams en ma-

nagement development. Zij is lid van de Academic Board van NCOI opleidingsgroep.

Claartje J. Vinkenburg is werkzaam als zelfstandig adviseur en onderzoeker op het gebied 

van (gender) diversiteit in loopbanen in organisaties, waarbij ze kijkt naar de impact van 

impliciete bias, normatieve opvattingen en discursieve praktijken op carrièrepatronen en 

uitkomsten. Claartje is in 1997 gepromoveerd bij Paul Jansen, heeft zich 25 jaar bezig ge-

houden met onderzoek en onderwijs naar dit onderwerp aan de Vrije Universiteit Amster-

dam en vele publicaties en presentaties op haar naam staan. Behalve advies over effectie-

ve interventies om bias te bestrijden en diversiteit en inclusie aan de top te bevorderen, 

specialiseert Claartje zich in de bewustwording van bevooroordeeld taalgebruik en hoe 

dit om te buigen. 
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Voor u ligt het Liber Amicorum voor Paul Jansen, geschreven door zijn oud-promovendi, 
collegae en academische vrienden. In 13 hoofdstukken reflecteren zij op de belangrijkste 

thema’s uit de academische loopbaan van Paul: loopbanen, diversiteit, performance 
management, leiderschap, ondernemerschap en assessments. Thema’s waarnaar zij

samen met Paul onderzoek doen of hebben gedaan en waarmee  zij uiteraard een brug
hebben geprobeerd te slaan tussen wetenschap en praktijk.
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