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Inleiding 
________   

 
 

 

 

 

Als studente in de Toegepaste Economische Wetenschappen volg ik ook een 

aanvullende aggregaatsopleiding. Bij het zoeken naar een thesistitel was het daarom 

mijn bedoeling een onderwerp te vinden dat de beide opleidingen overkoepeld. Uit 

mijn stage-ervaringen die horen bij de lerarenopleiding, is mijn interesse gegroeid 

voor hoe leerlingen omgaan met nieuwe leersituaties. Uiteraard kan deze vraag ook 

betrokken worden op managers en leidinggevenden. Men kan zich daarbij de 

volgende vragen stellen: Hoe gaan managers en leidinggevenden om met informele 

leeropdrachten binnen hun job, wat is het effect hiervan op hun persoonlijke 

jobbeleving en bijgevolg, hun loopbaanontwikkeling? Bovendien wint deze topic 

vandaag de dag steeds meer aan belang, daar de hedendaagse revolutionaire vorm 

van kennisverwerving steeds meer op permanent leren aandringt. Het belang van 

kennis in de organisatie van vandaag en morgen mag dus niet uit het oog verloren 

worden. Kennis is een volwaardige vierde productiefactor geworden, naast kapitaal, 

arbeid en natuur.  

 

De onderzoeksvraag die in de thesis wordt behandeld, stelt het volgende: Wat is het 

effect van on-the-job leeropportuniteiten op het loopbaanverloop van 

leidinggevenden en managers? Om hierop een wetenschappelijk antwoord te 

kunnen geven, werd vertrokken van het doctoraatsvoorstel van Karen Wouters. 

Hieruit kon reeds een initieel idee voor de opbouw van de thesis afgeleid worden. 

Vervolgens werd via internet en de catalogus van de universiteitsbibliotheek naar 

bijkomende literatuur gezocht. Deze literatuur kon in enkele grote delen worden 

verdeeld die de basis vormden voor de literatuurstudie van de thesis. Op die manier 

kon een grondig inzicht worden verworven in de topic van on-the-job 

leeropportuniteiten en het verband hiervan met carrièreverloop.  

 

Naast de literatuurstudie werd ook een empirisch onderzoek uitgevoerd, dat zich 

focuste op de banksector en waarvoor contact werd opgenomen met de Belgische  

grootbanken. Op basis van de reacties werd een tweeledig onderzoek opgezet, 
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bestaande uit enerzijds enquêtes die zich richtten naar de leidinggevenden en 

managers zelf, anderzijds interviews die via de personeelsverantwoordelijken peilden 

naar het standpunt van de organisatie met betrekking tot de topic. De resultaten 

hiervan werden statistisch verwerkt en op basis van de conclusies kon een antwoord 

worden geformuleerd op de gestelde onderzoeksvraag.  

 

Hierbij werden evenwel enkele beperkingen ervaren. Zo was de steekproef die voor 

de uitvoering van de enquête werd gebruikt, niet zo omvangrijk, waardoor de 

extrapolatie van de resultaten moet worden beperkt tot de organisatie en de sector 

waaruit de steekproef werd getrokken. Bovendien geven de resultaten van het 

onderzoek wegens de beperkte tijd slechts een momentopname weer, daar waar het 

leren en ontwikkelen uit on-the-job ervaringen eerder een dynamisch proces is. Een 

laatste beperking heeft betrekking op de informatie die verzameld werd. Aangezien 

de gegevens via zelfrapportering van de respondenten werden bekomen, dreigt het 

gevaar van subjectiviteit van de antwoorden. In het onderzoek wordt evenwel 

getracht om aan elk van de beperkingen zoveel mogelijk tegemoet te komen, zodat 

de validiteit en betrouwbaarheid van de bekomen resultaten kunnen gegarandeerd 

worden.  

 

 

Het verdere verloop van de thesis ziet er als volgt uit. Vooreerst wordt de 

probleemstelling geformuleerd die de aanzet geeft voor de verdere bespreking van 

het onderwerp. Hierbij wordt geïllustreerd dat de formele leervorm tot nu toe de 

meeste aandacht heeft gekregen bij het on-the-job leren, en dit zowel vanuit 

wetenschappelijke als praktische invalshoek. In het tweede deel wordt de 

literatuurstudie uitgewerkt in drie hoofdstukken die elk een deel van de 

onderzoeksvraag behandelen. In het eerste hoofdstuk wordt dieper ingegaan op de 

informele manier van leren. Deze vorm van leren wordt benaderd vanuit een 

theoretisch interactiemodel waarvan de verschillende aspecten aan bod komen. In 

het tweede hoofdstuk wordt ingegaan op één van de pijlers van dit model, namelijk 

de on-the-job leeropportuniteiten. Hierbij kunnen verschillende categorieën 

onderscheiden worden, die elk afzonderlijk besproken worden. In het laatste 

hoofdstuk van de literatuurstudie wordt ingegaan op het carrièresucces en 

loopbaanverloop als resultaat van het leren uit on-the-job leeropportuniteiten voor het 

individu. Beide leerresultaten zullen besproken worden. Verder wordt ook nagegaan 

wat, naast deze leeropportuniteiten, het carrièresucces nog kan beïnvloeden. Het 

derde deel is een naslag van het empirisch onderzoek. Daarbij worden vooreerst de 
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te onderzoeken hypotheses gesteld, waarna de methodologie van de twee delen van 

het onderzoek wordt uitgelegd. Vervolgens worden de verzamelende gegevens 

descriptief en conclusief geanalyseerd en worden de resultaten ervan weergegeven 

en geïnterpreteerd. Tenslotte worden de conclusies geformuleerd met betrekking tot 

de gestelde hypotheses, evenals de praktische implicaties en beperkingen van het 

onderzoek. In het vierde en laatste deel wordt een algemeen en samenvattend 

besluit geformuleerd.  
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In dit eerste deel zal de probleemstelling worden geformuleerd die aanleiding heeft 

gegeven tot het schrijven van deze thesis. Vooreerst zal het belang van 

‘management development’ of management ontwikkeling worden aangetoond. 

Vervolgens zal management ontwikkeling worden gedefinieerd en zal formeel leren 

duidelijk worden gecontrasteerd met informeel leren. Bovendien zal ook worden 

gewezen op het overwicht aan belang dat aan de formele leervorm wordt besteed, 

zowel vanuit wetenschappelijke- als vanuit praktijkinvalshoek. Ten slotte wordt het 

belang van informeel leren aangetoond, waaruit een algemene onderzoeksvraag zal 

worden afgeleid die in de volgende delen verder zal worden uitgediept. 

 

 

1.  Belang van management ontwikkeling 
 

Organisaties worden de dag van vandaag geconfronteerd met steeds groeiende 

concurrentie. Die beperkt zich meestal niet tot het gebied binnen de landsgrenzen, 

maar gaat ver daarbuiten, aangezien globalisering en mondialisering een belangrijk 

agendapunt zijn voor vele organisaties. Concurrentie moet dus ruim gezien worden. 

Om het hoofd daarbij boven water te kunnen houden, moet men in alles wat men 

doet, proberen beter, goedkoper en sneller te zijn dan zijn concurrenten (Sanchez en 

Heene, 2003). Men moet proberen te vermijden dat men wordt gezien als ‘één van 

de zo velen’.  

 

Een mogelijke en veel besproken aanpak hiervoor is om permanent bij te blijven bij 

de evolutie van nieuwe technieken en methoden. Dit wordt ook wel ‘levenslang leren’ 

genoemd. De organisatie heeft de taak om evoluties binnen haar omgeving en haar 

sector op de voet te volgen. Belangrijke veranderingen die het concurrentievoordeel 

van de organisatie kunnen versterken, moeten vervolgens worden doorgegeven naar 

de managers en medewerkers van de organisatie zodat zij deze veranderingen in de 

praktijk kunnen omzetten. Opleidingen hebben dus tot doel “te voorzien in mensen 

die technisch beter voorbereid zijn om te managen, waardoor zij beter kunnen 

presteren in de organisatie die hen aanwerft, waardoor deze op haar beurt 

competitiever wordt (Grey, 2002, pg. 498).” 
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2.  Situering van formeel leren 

 

2.1. Definiëring  
 

Een algemene term voor alle processen waarbij individuen leren, groeien en hun 

vaardigheden verbeteren om hun professionele managementtaak beter uit te voeren, 

is management ontwikkeling (Bennett, 1982). Hoewel hier de voorbije decennia al 

heel wat aandacht aan werd besteed, blijft het toch een moeilijk definieerbaar 

onderwerp. De voorgaande definitie kent dan ook veel uiteenlopende interpretaties. 

  

Sommigen spreken over management ontwikkeling als het formeel onderricht in heel 

specifieke management vaardigheden, zoals time management, delegeren, omgaan 

met conflicten. Dit zijn vaardigheden die onmiddellijk toepasbaar zijn in bepaalde 

organisatiesituaties. Management ontwikkeling wordt hier dus gezien als een formele 

opleiding met enge inhoud.  

Anderen hebben het bij management ontwikkeling over de formele opleidingen die 

traditioneel worden ingevuld door scholen en universiteiten. Hier ligt de nadruk op het 

verzamelen van een brede waaier aan managementkennis en het ontwikkelen van 

algemene vaardigheden. Met die kennis en vaardigheden moeten managers in staat 

zijn te kunnen omgaan met een grote variëteit aan taken binnen verschillende 

soorten organisatievormen. Het gaat hier dus om management ontwikkeling vanuit 

een brede en formele opleiding. (Wexley en Baldwin, 1986) 

 

Bovenstaande interpretaties zien leren op een formele manier. Hierna zal worden 

aangetoond dat deze manier van leren zowel vanuit praktisch als wetenschappelijk 

standpunt tot nu toe de meeste aandacht heeft gekregen.  

 

 

2.2. Formeel leren vanuit praktische invalshoek  
 

De meeste organisaties geven een invulling aan het levenslang leren onder de vorm 

van formele opleidingen. Meestal beperkt men zich ook tot dit soort opleidingen. Ze 

worden los van de normale werkplaats georganiseerd, in een klassieke schoolse 

setting en beslaan slechts enkele dagen of uren, waardoor ze duidelijk afgelijnd zijn 

in de tijd. Uit een synthese van Thamhain (1992) over de meest populaire 

leermethoden, kon de meerderheid hiervan worden gecatalogeerd onder de noemer 
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‘formeel leren’. Enkele formele leervormen zijn bijvoorbeeld: formele on-the-job 

opleidingen, het doornemen van literatuur, het volgen van seminaries en workshops, 

voortgezette opleidingen en cursussen. 

 

Organisaties gebruiken formele opleidingen voornamelijk omwille van het gemak van 

organiseren en de grote mate van controleerbaarheid en beheersbaarheid. Toch 

mag de relatief hoge kost die ermee gepaard gaat niet uit het oog verloren worden. 

Enkele richtcijfers worden gegeven door het FORCE onderzoek (De Brier en 

Meuleman, 1993) en de vervolgstudie hierop onder de naam CVTS 2 (Continual 

Vocational Training Survey) (Buyens en Wouters, 1999). Dit longitudinaal onderzoek 

had tot doel het in kaart brengen van de vormingsinspanningen van ondernemingen 

binnen de Europese Unie. Hieruit bleek dat de gemiddelde jaarlijkse vormingskost 

per werknemer bijna €300,00 bedraagt. Voor grote organisaties kan de totale kost 

van vorming en opleiding dus een grote uitgavenpost betekenen.  

 

 

Het gemak is evenwel niet de enige reden waarom formele opleidingen zo populair 

zijn. Het nut van formeel leren kan immers nog vanuit twee extreme standpunten 

benaderd worden. In de praktijk zullen beide standpunten evenwichtig aanwezig zijn 

binnen elke opleiding. 

  

Enerzijds kunnen formele opleidingen op een cynische manier benaderd worden. Er 

wordt dan van uitgegaan dat ze louter een symbolische waarde hebben. De lerende 

is zich bewust van het feit dat de kennis die hij aangereikt krijgt, nutteloos is. Maar 

voor hem is dit niet van belang. Hij is immers enkel gericht op de kwalificatie die het 

diploma of getuigschrift van de opleiding hem bezorgt (Grey, 2002). Formele 

opleidingen hebben dus een zogenaamde kwalificatiefunctie. Watson (1995) spreekt 

hierbij over een “cynisch contract” tussen de lerende en de opleidingsinstelling.  

 

Het nut van opleidingen kan ook vanuit een socialisatiestandpunt worden gezien. De 

opleiding heeft dan niet zo zeer de taak om de juiste kennis aan te reiken, maar wel 

om mensen tot de juiste persoon om te vormen. Dit betekent dat men mensen een 

opleiding geeft zodat zij geschikt zouden zijn voor een leidinggevende functie. De 

opleiding bestaat dan voornamelijk uit het doorgeven van een aantal algemene 

managementwaarden en -vaardigheden waardoor de lerende wordt gesocialiseerd 

binnen de groep van managers. (Grey, 2002). Vanuit dit standpunt hebben formele 

opleidingen een socialisatiefunctie. 
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Dit socialisatieprincipe kan worden opengetrokken naar alle onderwijsvormen. 

Onderwijs is immers ingebed in een maatschappij. Vanuit deze context kunnen de 

maatschappelijke reproductiefuncties van het onderwijs worden afgeleid. (Aelterman, 

2002) 

 

Het spreekt voor zich dat elke opleiding een mengeling van bovenstaande 

doelstellingen heeft: kennis aanreiken, kwalificeren en socialiseren. Op die manier 

lijkt het formeel leren zo goed als de ideaaloplossing voor het leren binnen een 

organisatie. Toch mag dit niet overschat worden, want het formeel leren heeft ook 

een aantal praktische tekortkomingen. Zo wordt door een aantal auteurs 

geargumenteerd dat formele opleidingen teveel gefocust zijn op het aanleren van 

algemene theoretische kennis, terwijl men vergeet “de lerende voor te bereiden op 

de echte wereld (Nirenberg, 2003, pg. 7).” Bovendien wordt ook gewezen op een 

discrepantie tussen de opleiding en de bedrijfswereld. De opleidingen worden 

immers buiten de organisatie gegeven waardoor men te ver af staat van de 

praktische toepassing van de kennis. (Behrman en Levin, 1984; Nirenberg, 2003)  

Deze kritieken moeten evenwel nog weerlegd worden. Het mag immers niet 

uitschijnen dat formele opleidingen en trainingen volledig overbodig zijn. Integendeel, 

zij voorzien in het eerste initiële leren: het aanreiken van basiskennis en elementaire 

vaardigheden, nodig voor elke verdere ontwikkeling van de lerende. (Morrison en 

Brantner, 1992)  

 

 

2.3. Formeel leren vanuit wetenschappelijke invalshoek 
 

Niet enkel in de praktijk wordt het meest gebruik gemaakt van formele 

opleidingsvormen. In het verleden is ook op wetenschappelijk vlak de meeste 

aandacht gegaan naar het formele leren (McCauley en Brutus, 1998; Wexley en 

Baldwin, 1986) dat gekenmerkt wordt door een geïnstitutionaliseerde klassikale 

setting en strikte structuur (Marsick en Watkins, 1997). Enkele betekenisvolle 

onderzoekstopics zullen dit illustreren. 

 

Mathieu, Tannenbaum en Sallas (1992) zijn het effect van individuele en situationele 

factoren via motivatie op de effectiviteit van een formeel trainingsprogramma 

nagegaan. Morrison en Brantner (1992) hebben een soortgelijk onderzoek gedaan 

waarbij ze zich de vraag stelden wat het leren van een nieuwe job kan verhinderen of 

stimuleren. Andere auteurs die de rol van motivatie op de resultaten van het leren 
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van managers hebben onderzocht zijn: Cox en Cooper (1989), Gutteridge (1973), 

Judge en Bretz (1994), Whitely, Dougherty en Dreher (1991). Daarnaast is de inzet 

bij het leren ook afhankelijk van de investeringen die men bereid is te maken in zijn 

carrière en dus van het relatieve belang van het beroepsleven tegenover het privé-

leven (England en Whitely, 1990). 

 

Voorts zijn er ook heel wat auteurs die vanuit onderzoek omtrent formele opleidingen 

gewezen hebben op de tekortkomingen van deze leervorm. Zo zouden formele 

opleidingen te sterk gefocust zijn op algemene theoretische kennis, waardoor de 

praktische toepassing ervan over het hoofd wordt gezien (Behrman en Levin, 1984; 

Davies en Eastery-Smith, 1984; Grey, 2002; Monks en Walsh, 2001; Nirenberg, 

2003; Revans, 1977). Ook de rol van degene die de opleiding geeft, mag daarbij niet 

onderschat worden. In geval van formeel leren leiden zij immers het hele leerproces, 

terwijl men eerder zou moeten evolueren naar een begeleider van het leerproces 

(Monks en Walsh, 2001).  

 

Het bleef uiteraard niet bij het bekritiseren van het formeel leren. Enkele auteurs 

hebben ook een alternatieve benadering geformuleerd. Een voorbeeld hierbij is dat 

van het ‘Action Learning’ of actieleren van Revans (1977). Hoewel dit nog sterk 

formeel georganiseerd werd, was het uitgangspunt toch meer gericht naar het 

vrijwillig leren uit praktische situaties.  

 

 

3. Belang van informeel leren 
 
Uit het voorgaande blijkt enerzijds dat formeel leren in de praktijk heel veel wordt 

gebruikt, voornamelijk omwille van het gebruiksgemak en de controleerbaarheid. 

Anderzijds werd aangetoond dat ook vanuit wetenschappelijke hoek een groot deel 

van het onderzoek gewijd is aan deze formele leervorm. Management ontwikkeling 

zoals het hierboven werd gedefinieerd door Bennett (1982) kan naast de formele 

evenwel ook nog op een andere manier benaderd worden. Zo zijn er enkele 

onderzoekers die management ontwikkeling zien als een synoniem voor 

carrièreplanning en het informele leren uit taakrotaties en werkervaringen (Wexley en 

Baldwin, 1986). Men spreekt hierbij van informeel leren als het leren uit de 

interpretatie van je eigen werkervaringen (Burgoyne, 1995), ook wel natuurlijk leren 

genoemd (Burgoyne en Hodgson, 1983). De aandacht voor deze vorm van leren is 
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sterk aan het toenemen aangezien steeds meer auteurs ervan overtuigd zijn dat de 

ontwikkeling van het individu voornamelijk gebeurt tijdens het uitvoeren van zijn job 

(Davies en Easterby-Smith, 1984; Ellinger en Bostrom, 2002; Hunt, 1991; McCall, 

Lombardo en Morrison, 1988; Mumford, 1997; Wick, 1989). Bovendien heeft 

onderzoek aangetoond dat dit informeel on-the-job leren niet enkel bijdraagt tot de 

ontwikkeling van kennis en vaardigheden bij het individu, maar ook een impact heeft 

op de prestaties van de organisatie (Tesluk en Jacobs, 1998). Dit on-the-job leren is 

de focus van deze thesis.  

 

Het menselijk gedrag werd tot nu toe steeds vanuit twee divergerende standpunten 

bekeken, enerzijds met aandacht voor de persoonlijke determinanten, anderzijds met 

aandacht voor de situationele determinanten (Bandura, 1986; 2001). Ook de theorie 

met betrekking tot het leren van individuen evolueert langs deze twee denklijnen 

(Van der Sluis en Poell, 2002). Zo situeert de cognitieve leertheorie zich in het eerste 

luik van de theorievorming door te stellen dat lerenden als individuele actoren 

informatie verwerken en hun denkstructuren aanpassen, los van hun sociale, 

historische en culturele context (Reynolds, 1997). Deze persoonsgerichte benadering 

van leren benadrukt persoonlijke factoren als determinanten van het leerproces en 

de resultaten ervan. Daarnaast is er de sociaal constructieve theorie die het leren 

ziet als een sociale activiteit binnen een bepaalde context (Gherardi, Nicolini en 

Odella, 1998). Deze situatiegerichte benadering beklemtoont de invloed van deze 

situationele context waarin het leren plaatsvindt.  

 

In de literatuur met betrekking tot leren is recentelijk een tendens waar te nemen in 

de richting van een interactiemodel waarbij de twee bovenstaande theorieën worden 

gecombineerd. De idee dat leren van individuen in organisaties zowel wordt 

beïnvloed door persoonlijke als situationele factoren, heeft al heel wat discussie doen 

ontstaan (zie onder andere: Gherardi et al, 1998; Richter, 1998). Bovendien wordt 

verondersteld dat leren niet enkel een effect heeft op de ontwikkeling van kennis en 

vaardigheden, maar ook op de carrière van het individu (Hoeksema, 1995; Noe, 

1996; Tesluk en Jacobs, 1998). De literatuur met betrekking tot carrièremanagement 

besteedt daardoor ook steeds meer aandacht aan het leren uit on-the-job ervaringen. 

Veel auteurs zijn ervan overtuigd dat permanent leren aan de basis ligt van de 

hedendaagse carrière (Hall, 1996; Rousseau, 1989; Sullivan, 1999). Dit continu 

groeiproces concentreert zich op het on-the-job leren.  
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Het verdere verloop van de thesis zal zich focussen op de situatiegerichte 

benadering van leren, waarbij wordt uitgegaan van de sociaal constructieve theorie. 

De aandacht zal hierbij vooral gaan naar de on-the-job leeropportuniteiten die het 

leren stimuleren. Verder zal het effect van deze ontwikkelmogelijkheden op het 

carrièreverloop en –succes worden nagegaan. Hiertoe wordt in het volgende deel 

eerst een theoretische onderbouw opgezet op basis van een literatuurstudie, waarna 

in het empirische deel het onderzoek en de resultaten worden uitgewerkt.  

 

 

 

De onderzoeksvraag die verder zal worden uitgediept, luidt dus als volgt:  

 

Wat is het effect van on-the-job leeropportuniteiten op het loopbaanverloop  

en carrièresucces bij managers en leidinggevenden? 
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Hoofdstuk 1 
________   

 
Informeel leren van naderbij bekeken 

 
 
 
 

De probleemstelling die in het eerste deel werd geformuleerd, zal in dit tweede deel 

verder worden uitgediept. In dit eerste hoofdstuk wordt dieper ingegaan op de 

informele manier van leren. Eerst wordt informeel leren zo algemeen mogelijk 

gedefinieerd. Er wordt een kort overzicht gegeven van de voornaamste auteurs en 

hun basisideeën met betrekking tot informeel leren en er wordt uitgelegd hoe dit 

leren precies verloopt. Vervolgens wordt informeel leren in een theoretisch model 

gegoten en worden de elementen van dit model nader toegelicht. Ten slotte zal de 

interactionele component van het theoretisch model worden toegelicht. Er zullen 

tevens een aantal concrete voorbeelden van interactie worden aangehaald. 

 

 

1.1. Het ‘informele’ in informeel leren 
 

Formeel leren, zoals dat in het vorige hoofdstuk reeds uitvoerig werd aangehaald, is 

niks meer dan het in zich opnemen van voorgekauwde kennis, zoals bijvoorbeeld uit 

een cursus. Burgoyne (1995) maakt het volgende contrast met informeel leren: 

“Informeel leren is leren uit kennis die je zelf hebt gecreëerd door het interpreteren 

van je eigen ervaringen (Burgoyne, 1995, pg. 61).” Hij noemt dit ‘leren uit ervaring’. 

Dit soort leren vindt bovendien voornamelijk plaats in tijden van verandering of grote 

onzekerheid. Op die momenten verliest vroegere kennis immers een groot stuk van 

haar waarde of kan die zelfs misleidend worden en gevaarlijk om nog verder te 

gebruiken. Men is bijgevolg gedwongen om op een andere manier de dingen aan te 

pakken en te leren. (Burgoyne, 1995) 

 

Deze op het eerste zicht voor de hand liggende vorm van leren, heeft nog maar een 

beperkte wetenschappelijke achtergrond. Er zal worden getracht hiervan een kort 

historisch overzicht te geven door de basisideeën over informeel leren van de 

voornaamste auteurs chronologisch aan te halen.  
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1.1.1. Evolutie van informeel leren 
 

Het denken over informeel leren begint al eind de jaren ’70 als een antwoord op de 

vele kritieken die werden geuit tegenover de formele leervorm. De allereerste 

pogingen om dit te omschrijven werden ondernomen door Revans (1977). Hij had het 

over ‘Action Learing’ of ‘actieleren’: mensen leren enkel uit datgene wat ze 

ondernemen en de ervaringen die ze daarbij hebben (Revans, 1977). Leren werd 

dus voornamelijk vanuit een praktisch oogpunt bekeken. Hoewel hierin reeds een 

eerste meer informele benadering van leren kan worden teruggevonden, moet 

worden opgemerkt dat dit toch nog in een formele setting werd georganiseerd. Dit wil 

zeggen dat het leren nog niet tijdens de dagelijkse bezigheden gebeurde, maar los 

van de werkomgeving.  

 

Het actieleren van Revans (1977) heeft enkele andere onderzoekers verder aan het 

denken gezet. Zo zijn Burgoyne en Hodgson (1983) op zoek gegaan naar hoe 

managers nu precies leren uit hun dagdagelijkse jobervaringen. Tijdens hun 

onderzoek kregen de deelnemende managers de opdracht om bij alles wat ze 

ondernamen luidop te denken en dit in het bijzijn van de onderzoeker die alles 

registreerde. Achteraf werd dit besproken met de manager en werd achterhaald wat 

hij had geleerd en hoe. Op basis van de resultaten van dit onderzoek, hebben beide 

auteurs drie niveaus van ‘natuurlijk on-the-job leren’ zoals zij het noemen, kunnen 

onderscheiden: 

 Het eerste niveau behelst een redelijk oppervlakkige manier van leren. De 

manager leert door enige informatie en gegevens op te zoeken die een 

directe relevantie hebben voor het probleem waarmee hij wordt 

geconfronteerd. Burgoyne en Hodgson (1983) hebben dit omschreven als 

korte termijn-leren omdat deze aanpak geen betekenisvolle invloed heeft op 

het handelen en de denkstructuren van de manager. 

 Het tweede niveau van leren is meer onbewust: de manager leert iets uit zijn 

alledaagse ervaringen wat dan kan worden veralgemeend en worden 

getransfereerd naar gelijkaardige situaties. De manager heeft dus zijn lange 

termijn-visie aangepast aan zijn nieuwe ervaringen en bevindingen: hij heeft 

een duurzame verandering in zijn gedragsmogelijkheden tot stand gebracht. 

Het onbewuste en reactieve is kenmerkend voor deze manier van leren.  

 Bij het derde en hoogste niveau van leren is de manager zich bewust van zijn 

interpretaties van gebeurtenissen en situaties, zodat hij weet hoe hij die kan 

veranderen en hij bewust gaat leren uit ervaringen. 
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Er dient opgemerkt dat gelijkaardige niveaus van leren zoals van Burgoyne en 

Hodgson (1983) ook reeds werden beschreven door Bateson (1973). Het 

bovenstaande is dus een bevestiging van wat reeds eerder was gevonden.  

 

Burgoyne en Hodgson (1983) hebben uit de praktijk ondervonden dat het tweede 

leerniveau het meest dominante is. Deze dominantie is ook realistisch want, zo 

argumenteren ze, in sommige situaties moet men zodanig snel een beslissing 

nemen, dat men geen tijd heeft om nog op zoek te gaan naar nieuwe informatie om 

een oplossing uit te werken. Bijgevolg is men genoodzaakt zich te baseren op 

ervaringen die men bij vroegere beslissingen had en tracht men hetgeen men daaruit 

heeft onthouden, te gebruiken in de nieuwe situatie die zich stelt.  

 

In de onderwijspedagogie wordt dit tweede niveau van leren ook gekenmerkt door 

‘transfer’. Transfer betekent het kunnen toepassen of actualiseren van kennis en 

vaardigheden in nieuwe situaties. Wanneer deze kennis en vaardigheden op lange 

termijn kunnen opgeroepen worden buiten de eigenlijke leersituatie en in andere 

omgevingen, spreekt men van een effectief leerproces. (Aelterman, 2002) 

 
Andere noemenswaardige auteurs die onderzoek hebben verricht naar het informele 

leren zijn McCall, Lombardo en Morrison (1988). Zij zijn nagegaan hoe managers 

leren en tegelijkertijd groeien in hun carrière om te achterhalen welke ervaringen en 

gebeurtenissen belangrijk zijn voor de ontwikkeling van een carrière. De belangrijkste 

veronderstelling die hierbij werd gemaakt, was dat managers ontwikkelen tijdens het 

verloop van hun carrière en dat deze ontwikkeling gedreven wordt door ervaringen.  

 

Hiermee werd het startschot gegeven voor een hele reeks van studies die trachtten 

een inzicht te bieden in de dynamische en ontwikkelende aspecten van een job, met 

als centrale vraag welke ervaringen bijdragen tot de ontwikkeling van de loopbaan. 

Tot voor kort werd hiervoor telkens uitgegaan van twee divergerende denkrichtingen 

(Bandura, 1986): de cognitieve leertheorie en de sociaal constructieve theorie. De 

cognitieve leertheorie legt de nadruk op persoonsgerelateerde factoren als 

determinanten van het leren en de leerresultaten. Leren wordt daarbij gezien als een 

individueel proces van informatieverwerking, los van enige context (Bandura, 2001; 

Reynolds, 1997). Daar tegenover staat de sociaal constructieve theorie. Deze theorie 

benadert het leren als een sociale activiteit die plaatsgrijpt binnen een bepaalde 

sociale, historische of culturele context. Bijgevolg zal het vooral deze situationele 

context zijn die het leren beïnvloedt (Gherardi, Nicolini en Odella, 1998). 
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Recentelijk beschrijft men het menselijk gedrag – en dus ook het leren van individuen 

dat deel uitmaakt van dit menselijk gedrag – steeds meer als een resultaat van de 

interactie tussen persoonlijke en situationele determinanten (Bandura, 1986). De 

basisveronderstellingen van zulk een interactiemodel kunnen als volgt worden 

samengevat:  

(1) Het feitelijk leergedrag is een resultante van de permanente interactie tussen 

individuele en situationele mogelijkheden en beperkingen; 

(2) Het individu is een intentionele en actieve actor in dit interactiemodel; 

(3) Vanuit het persoonlijke luik van het model zijn cognitieve en motivationele 

factoren de essentiële determinanten van het leergedrag; 

(4) Vanuit het situationele luik is de psychologische betekenis van situaties voor 

het individu de belangrijke determinerende factor. (Hofmann, Jacobs en 

Gerras, 1992; Magnusson en Endler, 1977; Van Maanen, 1977) 

 

De literatuur omtrent het leren sluit zich ook steeds meer aan bij deze interactionele 

benadering. Daarbij staat de volgende idee centraal: het leren van individuen in 

organisaties en de leerresultaten hiervan worden zowel beïnvloed door individuele 

als organisationele karakteristieken (onder andere: Gherardi et al, 1998; Richter, 

1998). Dit interactiemodel van leren zal verder in dit hoofdstuk worden toegelicht. 

 

 

Hieruit kan afgeleid worden dat de aandacht voor informeel leren in de literatuur 

gaandeweg toeneemt. Daarbij worden de verschillende invalshoeken gezamenlijk in 

rekening gebracht. In wat volgt zal het informeel leren vanuit een overkoepelende 

theorie worden benaderd, zijnde het ervaringsleren. 

 

 

1.1.2. Leren uit ervaring: de leercylus 
 

In wat vooraf ging, werd reeds aangehaald dat het informele leren kan worden 

gezien als het leren uit praktische ervaringen. Dit betekent niks minder dan dat de 

ervaringen van de lerende primeren op het leren of aanleren zelf (Garrick, 1998). De 

vraag die zich daarbij stelt, is hoe dat leren uit ervaring precies verloopt, wat er 

allemaal gebeurt alvorens men concreet iets geleerd heeft uit een bepaalde ervaring.  

 

Een relevante theorie die hiervoor ter verklaring kan aangewend worden, is deze van 

het ervaringsleren van Kolb (1984). Dit ervaringsleren is ruimer dan het informele 
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leren aangezien het plaatsgrijpt bij elke gebeurtenis of ervaring die men heeft. Het 

gaat hierbij dus niet alleen over informele on-the-job ervaringen, maar over elke vorm 

van interactie waarbij informatie wordt uitgewisseld. (Kolb, 1984) Op die manier is het 

leren in een klassikale situatie ook een vorm van ervaringsleren en wordt informeel 

leren dus overkoepeld door het ervaringsleren. 

 

Kolb (1984) heeft getracht het ervaringsleren theoretisch te benaderen. Hij zag dit 

leren als een repetitieve cyclus, bestaande uit vier opeenvolgende fases, ook wel de 

leercyclus genoemd. De fases die hij daarbij onderscheidt, zijn de volgende: concreet 

ervaren, reflectief observeren, abstract conceptualiseren en actief experimenteren. 

Een niet onbelangrijke opmerking die hierbij moet gemaakt worden, is het feit dat de 

lerende zich tijdens het leren niet bewust is van de verschillende fases die hij daarbij 

doorloopt. Bovendien verlopen de fases in een steeds terugkerende cyclus die als 

volgt kan worden voorgesteld: 

 

 
Concreet 
ervaren 

Reflectief 
observeren 

Actief 
experimenteren 

Abstract 
conceptualiseren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figuur 1.1: Het proces van ervaringsleren: de leercyclus (gebaseerd op: Kolb, 1984). 

 

 

Kolb (1984) beschrijft in zijn werk vervolgens elk van deze vier fases. Onderstaande 

omschrijving is evenwel gebaseerd op de reflectie op dit werk door Holman, Pavlica 

en Thorpe (1997): 

 

Concreet ervaren   De eerste stap in het leerproces is uiteraard de ervaring op zich. 

De lerende is zich bewust van wat er rondom hem gebeurt, ziet en voelt alle 

gebeurtenissen, doet iets en ontdekt dan wat het betekent. Deze ervaringen 

hebben vaak een emotionele ondertoon en zijn nauw verbonden met succes of 
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mislukking. Holman en zijn collega’s wijzen er nog op dat het niet louter gaat om 

de ervaring op zich, maar dat de lerende zich van de ervaring moet bewust zijn. 

Reflectief observeren   Reflecteren wordt beschouwd als het nadenken over de 

waargenomen ervaringen. Dit gaat gepaard met het verzamelen en ordenen van 

bijkomende informatie. Met deze gegevens tracht de lerende de oorzaken en de 

achtergronden van zijn ervaringen te achterhalen en na te denken over de 

mogelijke gevolgen van zijn handelen. Op deze manier vormt men zich een 

kritisch beeld van zijn ervaringen. 

Abstract conceptualiseren   Bij het conceptualiseren tracht de lerende zijn ervaringen 

en gedachten te ordenen. Via logische gevolgtrekking probeert hij modellen en 

theorieën te formuleren vanuit zijn ervaringen. Vanuit deze theorie hoopt de 

lerende dan een zekere voorspelling te kunnen maken met betrekking tot zijn 

toekomstig handelen.  

Actief experimenteren   In een laatste fase test de lerende wat hij uit zijn ervaringen 

uit de echte wereld geleerd heeft. De modellen en theorieën worden aan 

proefondervindelijk onderzoek onderworpen. De abstracte modellen worden 

toegepast op andere soortgelijke situaties. Door te experimenteren zal de lerende 

nieuwe ervaringen opdoen, maar dan op een hoger niveau. Op die manier is de 

leercyclus rond en herhaalt hij zich steeds opnieuw. Er doet zich dus een 

spiraalsgewijze ontwikkeling voor. (Holman et al., 1997; Aelterman, 2002) 
 

Burgoyne en Hodgson (1983) hebben de leercyclus van Kolb op hun theorie van het 

‘natuurlijk leren’ (zie supra) kunnen betrekken. Bij hun onderzoek naar hoe managers 

leren, kwamen ook zij tot de vaststelling dat het leren in vier opeenvolgende stappen 

gebeurt: conceptualiseren, experimenteren, observeren, reflecteren en terug naar 

conceptualiseren. In tegenstelling tot Kolb (1984) bij wie de leercyclus vertrok vanuit 

het concreet ervaren, vertrekken Burgoyne en Hodgson (1983) in hun cyclus vanuit 

het conceptualiseren. Dit betekent dat nieuwe ervaringen niet noodzakelijk zijn om te 

leren, maar dat men ook uit vroegere ervaringen kan leren. De kennis die men 

daaruit haalt, kan men dan in een model gieten, wat vervolgens kan getest worden. 

Hier komen dan nieuwe ervaringen uit voort, die men kan interpreteren en aan de 

bestaande modellen kan toevoegen. 

 

In principe speelt de volgorde van de fases op zich weinig rol, aangezien het proces 

zich telkens herhaalt en elke fase in elk leerproces terugkomt. Meestal zal het zo zijn 

dat de lerende start met die fase die hem het meeste aanspreekt. Het zal ook die 

fase zijn waarmee de lerende zal starten wanneer hij een nieuwe ervaring heeft. Op 
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basis van de voorkeur voor leerfases kan men eveneens verschillende types 

leerstijlen onderscheiden. Zo spreekt men bijvoorbeeld van de typische ‘denker’ of de 

typische ‘doener’. (Aelterman, 2002) Op de leerstijl zal verder in het hoofdstuk nog 

kort worden teruggekomen.  

 

 

Uit wat vooraf ging kan worden besloten dat informeel leren iets is wat onbewust 

gebeurt. Uit het dagdagelijkse handelen draagt men ervaringen mee. Men leert pas 

als men voor zichzelf uit deze ervaringen conclusies kan trekken en men hiermee 

rekening houdt bij zijn toekomstig handelen. Het is deze vorm van leren die verder 

zal worden besproken en onderzocht. 

 

Nu het onderwerp is gesitueerd, kan worden overgegaan naar de theoretische kant 

van het onderwerp. Hierna zal het interactiemodel van informeel leren worden 

weergegeven en zullen de verschillende factoren ervan worden besproken. 

 

 

1.2. Een model voor informeel leren 
 

Verscheidene auteurs hebben reeds gepoogd het informeel leren van managers 

binnen een organisatie in een model te gieten. Daarbij wordt gesteund op twee 

theoretische pijlers: de cognitieve en de sociaal constructieve leertheorie (zie supra). 

De cognitieve theorie focust zich daarbij op de persoonlijke of individuele 

determinanten van het leren (Bandura, 2001; Reynolds, 1997), terwijl de sociaal 

constructieve theorie de nadruk legt op situationele determinanten van het leren 

(Gherardi et al., 1998). De meeste auteurs beperken zich tot slechts één van de 

pijlers, al naargelang hun overtuiging over hoe mensen leren. Het model dat volgt, 

houdt evenwel rekening met de beide invalshoeken en tracht het leren te zien vanuit 

de interactie tussen beide categorieën van determinanten. 

 

Enerzijds kunnen de verschillen in hoe mensen leren worden toegeschreven aan 

situationele karakteristieken. Het gaat hierbij om de kenmerken die eigen zijn aan de 

organisatie en haar omgeving waarin het leren plaatsvindt. Deze pijler behelst onder 

andere: de macro-omgeving waarin de organisatie werkzaam is (Davies en Easterby-

Smith, 1984), de structuur van de organisatie (Hoeksema, van de Vliert en Williams, 

1997), het al dan niet aanwezig zijn van een mentor (Kram, 1988; Kram en Isabella, 
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1995). Tenslotte behoren ook de on-the-job leeropportuniteiten tot deze categorie 

van determinanten. Deze kunnen worden gedefinieerd als ervaringen, die voorkomen 

tijdens het omgaan met on-the-job taken en verantwoordelijkheden, waardoor het 

leren wordt gestimuleerd (Dechant, 1990; McCall et al., 1988; McCauley, Ruderman 

en Ohlott, 1994; Robinson en Wick, 1992). Zo spreekt men van on-the-job 

leeropportuniteiten wanneer iemand in een situatie wordt geplaatst waarin hij de kans 

krijgt om nieuwe informatie op te nemen en te verwerken, kan reflecteren over oude 

informatie en zich andere gedragingen kan aanmeten (McCauley en Young, 1993).  

 

Anderzijds verschillen mensen ook in de manier waarop ze leren. Hierbij gaat het 

bijvoorbeeld om de leermotivatie (Judge en Bretz, 1994; Mathieu, Tannenbaum en 

Salas, 1992; Whitely, Dougherty en Dreher, 1991) of socio-demografische factoren 

(Gattiker en Larwood, 1988; 1989; Gould en Penley, 1984) die het leren en de 

leerresultaten beïnvloeden. Ook de leerstijl situeert zich binnen deze pijler van 

persoonlijke determinanten. Deze bepaalt immers hoe elk individu persoonlijk 

omgaat met de mogelijkheden die hem geboden worden om te leren (Van der Sluis 

en Poell, 2002; Aelterman, 2002). 

 

 Persoonlijke 

karakteristieken: 

Leerstijl 
Leermotivatie 

Socio-demografische 
variabelen 

Situationele 

karakteristieken: 

Leeropportuniteiten 
Organisatieomgeving 
Organisatiestructuur 

Mentoring 

 

 

 

 

 

 

 

Carrièreresultaten  

Extrinsiek carrièresucces
Intrinsiek carrièresucces

 

 

 

 
Figuur 1.2: Theoretisch interactiemodel van informeel leren. 

 

 

Alle elementen van het model zullen nu kort worden gesitueerd en toegelicht. 

Vervolgens zal nog bondig aandacht worden besteed aan de interactionele 

component van het model. Dit zal worden geïllustreerd aan de hand van een aantal 

concrete voorbeelden.  
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1.3. Situationele factoren 
 

1.3.1. On-the-job leeropportuniteiten 
 

Het doel van management ontwikkeling is managers te helpen bij het efficiënter en 

effectiever leren zodat ze beter zouden presteren (Bennett, 1982). Dit werd reeds 

aangehaald in het voorgaande deel. Hoewel het meeste onderzoek werd gedaan 

naar het formele leren, is er een stijgende aandacht voor het leren uit on-the-job 

ervaringen. Het belang hiervan mag zeker niet onderschat worden, daar Wick (1989)  

uit onderzoek heeft gevonden dat niet minder dan 70% van de ervaringen waaruit we 

leren, jobervaringen zijn. We spreken hierbij over het natuurlijke leren, zoals 

Burgoyne en Hodgson (1983) het reeds eerder aanhaalden. 

 

Het is dus belangrijk om zoveel mogelijk nieuwe en uitdagende jobervaringen te 

hebben. Uiteraard hangt dit af van de organisatie en van de karakteristieken van het 

werk zelf: in welke mate worden er mogelijkheden gecreëerd om uit nieuwe 

ervaringen te leren? On-the-job leeropportuniteiten resulteren dus uit praktische 

werkervaringen, waarbij het leren afhankelijk is van de mate waarin de job 

uitdagingen biedt (Van der Sluis en Hoeksema, 2001). Van der Sluis (2000) leent de 

volgende definitie van on-the-job leeropportuniteiten van McCauley: “On-the-job 

leermogelijkheden zijn kenmerken van het werk en de werkomgeving waarin een 

individu een functie vervult en die de omvang van persoonlijke ontwikkeling 

bevorderen (Van der Sluis, 2000, pg. 157).” 

 

McCauley en collega’s (1994) hebben getracht zoveel mogelijk leeropportuniteiten te 

achterhalen. Zij hebben hiervoor succesvolle managers gevraagd om de situaties te 

beschrijven die ervoor gezorgd hebben dat zij hebben kunnen ontwikkelen waardoor 

zij nu zo succesvol zijn. Uit dit onderzoek is gebleken dat voornamelijk 

jobkarakteristieken die mogelijkheden bieden tot ontwikkeling, bijdragen tot de 

persoonlijke ontwikkeling en groei. Deze konden worden geclusterd in 3 categorieën: 

 Jobovergangen 

 Taakgerelateerde kenmerken  

o Verandering creëren 

o Hoge verantwoordelijkheid 

o Relaties zonder autoriteit 

 Moeilijkheden (McCauley et al., 1994) 
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Voor een grondige bespreking van al deze soorten leeropportuniteiten wordt 

verwezen naar het volgende hoofdstuk. Toch wordt hier al een kort overzicht 

gegeven van mogelijke lerende elementen in elk van deze jobkarakteristieken die in 

de literatuur reeds werden aangehaald. Elk van deze elementen wordt gekenmerkt 

door een uitdagende werksituatie. Hierdoor wordt men gedwongen om nieuwe 

gedragingen uit te proberen en de gevolgen hiervan te dragen (cfr. leercyclus van 

Kolb). 

 

Jobcomponent Voorbeeld Kenmerk 
   

Jobovergangen Van lijn- naar staffunctie Jezelf bewijzen 

 Toename in strekking  Nieuwigheid 

 Radicale taakverschuiving Doorbreken van routine 

 Verandering van functie, 

status, werkgever  

 

   

Taakgerelateerde kenmerken  

Verandering creëren Iets nieuws opstarten Vrijheid om te innoveren 

 Iets oplossen Leiderschap tonen 

Hoge verantwoordelijkheid Organisatieniveau Verantwoordelijkheid 

 Grootschalige operaties Zichtbaarheid 

  Invloed kunnen uitoefenen 

Relaties zonder autoriteit Coördineren en deals 

sluiten tussen afdelingen 

Medewerking krijgen 

zonder autoriteit 

 Gewoonten dirigeren  
   

Moeilijkheden Moeilijke baas Psychologisch ongemak 

 Tegenspoed  

 Negatieve ervaringen  

 Ervaring met diversiteit  

 
Tabel 1.1: Voorbeelden en kenmerken van ontwikkelende componenten van een job 

(gebaseerd op: McCauley, Ruderman en Ohlott, 1994). 
 

 

Er dient nog opgemerkt dat de eerste twee categorieën van componenten te maken 

hebben met de job op zich, terwijl de laatste eerder gerelateerd is met de context 

waarin de job wordt uitgeoefend. Er zijn echter nog ruimere contextgebonden 

factoren die eveneens het on-the-job leren beïnvloeden. Ze worden hierna kort 

toegelicht. 
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1.3.2. De omgeving van de organisatie 
  

Naast de on-the-job leeropportuniteiten op zich, zoals ze hiervoor werden besproken, 

kunnen ook nog andere situationele factoren het leren en de leermogelijkheden van 

managers beïnvloeden. Eén daarvan is de macro-omgeving waarin de organisatie 

actief is. Met macro-omgeving wordt bedoeld “alle factoren buiten de organisatie die 

een significante invloed kunnen hebben op het succes van de waardecreërende en –

distribuerende processen van de organisatie (Sanchez en Heene, 2003, pg. 123).” 

 

Het zijn onder andere Davies en Easterby-Smith (1984) die hiernaar onderzoek 

hebben verricht. De managers die deel uitmaakten van hun steekproef, werden 

gevraagd aan te geven of zij een zekere mate van ontwikkeling hadden ondergaan 

tijdens het uitoefenen van hun job. De resultaten hiervan toonden heel duidelijk dat in 

sommige bedrijven er een heel hoge mate van ontwikkeling werd gerapporteerd, 

terwijl dit bij andere bedrijven helemaal niet het geval was. 

 

De oorzaak van dit noemenswaardig verschil werd gevonden in de verscheidenheid 

van de macro-omgeving van de bedrijven. De eerste groep van bedrijven, deze met 

een hoge mate van ontwikkeling, was actief in een turbulente, snel veranderende 

omgeving die werd gekenmerkt door sterke competitiviteit. In dit soort omgevingen 

worden managers verwacht zich snel te kunnen aanpassen aan de veranderingen in 

de omgeving. Dit is ook noodzakelijk voor de organisatie wil ze concurrentieel blijven. 

In dit soort bedrijven ligt de nadruk niet zozeer op hoe een bepaalde job moet 

worden gedaan. Managers zitten niet strikt vast aan een bepaalde rol maar moeten 

daarentegen heel flexibel kunnen reageren. (Davies en Easterby-Smith, 1984) 

 

Daar tegenover staat een groep van bedrijven waarvan de managers heel weinig 

ontwikkeling rapporteerden. Deze groep was actief in een stabiele omgeving. Dit ging 

vaak samen met een dominante marktpositie, zoals in een monopoliesituatie. In dit 

soort omgevingen mist men de aanmoediging om nieuwe werkmethoden te 

proberen. Het is daarentegen eerder aangeraden om vooral te leren uit het 

voorbeeldgedrag van superieuren. (Davies en Easterby-Smith, 1984) 

 

Op basis van deze bevindingen kwamen Davies en Easterby-Smith (1984) tot de 

volgende besluiten. Vooreerst konden zij stellen dat de mate van turbulentie en 

verandering in de omgeving van de organisatie zich reflecteerde in het aantal on-the-

job leermogelijkheden waarmee de managers werden geconfronteerd. Daarnaast 
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konden de verschillen ook worden toegeschreven aan verschillen in de 

organisatiecultuur. In turbulente omgevingen werden managers verwacht hun gedrag 

aan te passen aan de veranderende omgeving, terwijl in stabielere omgevingen 

managers louter moeten handelen naar het voorbeeldgedrag. Deze culturen werden 

respectievelijk als ontwikkelend en niet-ontwikkelend bestempeld.  

 

Er kan dus gesteld worden dat de omgeving van de organisatie kan bijdragen tot of 

afbreuk kan doen aan de creatie van on-the-job leermogelijkheden, al naargelang het 

gaat over een turbulente of stabiele omgeving. Naast deze omgevingsfactor kan ook 

de structuur van de organisatie worden aangehaald als determinerende factor voor 

het leren en de leermogelijkheden. Hier zal nu iets dieper worden op ingegaan.  

 

 

1.3.3. De structuur van de organisatie 
 

Met de structuur van de organisatie wordt bedoeld hoe de organisatie is opgedeeld in 

verantwoordelijkheidscentra, met andere woorden, hoe de verantwoordelijkheden 

werden verdeeld over de organisatie (Bruggeman en Slagmulder, 2001). Ook dit kan 

een effect hebben op de mate waarin er on-the-job leeropportuniteiten zijn en hoe 

het leren vorm krijgt binnen een organisatie. 

 

In hun onderzoek naar deze relatie maakten Hoeksema, van de Vliert en Williams 

(1997) onderscheid tussen drie soorten van organisatiestructuren:  

Specialisatie   In een organisatie die wordt gekenmerkt door een hoge mate van 

specialisatie heeft elke medewerker zijn eigen, nauw afgebakende taak. Bij het 

uitvoeren van die taak is het niet nodig stil te staan bij de betekenis en de 

werkmethode ervan, doordat ‘specialisten’ het denken over de taak hebben 

overgenomen. Bijgevolg zullen het leren en de nieuwe on-the-job 

leermogelijkheden in dit soort organisaties beperkt blijven. 

Centralisatie   Bij een gecentraliseerde organisatiestructuur zullen medewerkers 

weinig autonomie hebben doordat ze extern worden aangestuurd. Om goed te 

presteren hoeft men immers zelf geen beslissingen te nemen, maar moet men 

enkel de instructies opvolgen. Ook hier zullen weinig leermogelijkheden kunnen 

geboden worden.  

Integratie   Een geïntegreerde organisatiestructuur heeft tot doel iedereen te laten 

deelnemen aan het beslissingsproces. Elkeen heeft zijn eigen autonomie en 

verantwoordelijkheden. Het is daarbij belangrijk dat men rekening houdt met 
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elkaar door over de grenzen van zijn eigen leertaak te kijken. Hierbij zal men 

bijgevolg meer met uitdagende situaties worden geconfronteerd die uitmonden in 

nieuwe leermogelijkheden. Hier kan dan ook gesproken worden van een 

stimulerende organisatiestructuur.  

 

Deze bevindingen kunnen worden gebruikt bij het doelgericht structureren van 

organisaties. Indien een organisatie ervoor kiest om de ontwikkeling van haar 

medewerkers te stimuleren, dan moet zij trachten haar structuur hierop af te 

stemmen zodanig dat deze ontwikkeling ook wordt mogelijk gemaakt. Bijgevolg zal 

maar pas van een optimale organisatiestructuur kunnen gesproken worden wanneer 

deze is afgestemd op de te realiseren doelstellingen en strategieën van de 

organisatie (Bruggeman en Slagmulder, 2001). 

 

 

1.3.4. De rol van een mentor 
 
Van mentoring wordt gezegd dat het een situationele variabele is die de ontwikkeling 

en het leren uit on-the-job leeropportuniteiten structureert en verbetert (Kram en 

Isabella, 1985; Tesluk en Jacobs, 1998). Vandaar dat reeds verscheidene auteurs 

gewezen hebben op het belang van sociale relaties bij het ondersteunen van 

individuen tijdens het leren van nieuwe vaardigheden (Hall, 1976; McCall et al., 

1988). Mentoring wordt daarbij meestal omschreven als de ontwikkelende hulp of 

bijstand van een individu die een hogere positie in de organisatie inneemt 

(Fagenson, 1989; Hunt en Michael, 1984; Kram, 1988; Roche, 1979). 

 

Sommige auteurs  zien mentoring als een opeenvolging van korte, weinig intense of 

inclusieve processen (Aryee en Chay, 1994; Whitely en Coetsier, 1993; Whitely, 

Dougherty en Dreher, 1991). Het zou daarbij meer gericht zijn op 

carrièreontwikkeling in plaats van psychosociale ontwikkeling. Anderen zien in 

mentoring meer een langere termijn relatie met vrienden, collega’s of baas (Higgins 

en Kram, 2001; Higgins en Thomas, 2001; Kram en Isabella, 1995). 

 

 

In de volgende paragraaf wordt de tweede pilaar van het interactiemodel van 

informeel leren, de persoonlijke factoren, van naderbij bekeken. Hoewel ook hier 

verschillende determinanten onderscheiden kunnen worden, zal slechts één element 

behandeld worden: de leerstijl. 
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1.4. Individuele factoren 
 
Dezelfde on-the-job leeropportuniteiten kunnen een verschillend impact hebben op 

het leren van een individu, al naargelang de manier waarop hij met die 

mogelijkheden omgaat. De determinerende factoren die hierbij een rol spelen zijn 

onder andere de leerstijl, de leermotivatie en socio-demografische variabelen. In wat 

volgt zal enkel kort worden ingegaan op de leerstijl omdat het verdere verloop van de 

thesis zich zal focussen op de situationele determinanten van het leren, in het 

bijzonder de on-the-job leeropportuniteiten. Leergedrag kan worden gedefinieerd als 

“de lerende benadering tegenover on-the-job ervaringen waardoor het individu in 

staat is om zijn werkgedrag te structuren en te motiveren, om nieuwe gedragingen uit 

te proberen en om de gang van zaken op te volgen (Van der Sluis, 2000, pg. 157; 

Van der Sluis en Hoeksema, 2001, pg. 171).”  

 

Verscheidene auteurs hebben reeds onderzoek gedaan naar de aspecten van het 

leergedrag. Al naargelang de resultaten van hun onderzoek konden zij het leren 

indelen in verschillen categorieën. Enkele voorbeelden zijn: 

 Grondig en oppervlakkig leren (Marton en Saljo, 1976; Hoeksema, 1995); 

 Dromers, denkers, beslissers en doeners (Kolb, 1984; Aelterman, 2002); 

 Intuïtief, incidenteel, retrospectief en prospectief leren (Honey en Mumford, 

1992; Mumford, 1996). 

 

Twee onderzoekers hebben zich in dit soort onderzoek gefocust op het leren van 

managers in het bijzonder. Zowel Hoeksema (1995) als Megginson (1996) hebben 

hiervoor duidelijk afgelijnde concepten ontwikkeld. Hun onderzoeksresultaten zullen 

bondig worden toegelicht. 

 

Hoeksema (1995) maakte het onderscheid tussen grondig en oppervlakkig leren. 

Later werden deze twee termen vervangen door betekenisgericht en instructiegericht 

leren. Betekenisgericht leren wordt omschreven als het leren tijdens het werk waarbij 

de onderliggende processen geanalyseerd worden. Men gaat dus op zoek naar de 

diepere betekenis van de werkervaringen. Bij instructiegericht leren is de manager 

eerder gericht op het correct uitoefenen van zijn functie en het behalen van de 

vooropgestelde prestatiedoelen. Iemand met dit soort leerstijl zal dus eerder op zoek 

gaan naar richtlijnen om beter aan de gestelde verwachtingen te kunnen voldoen. 

(Hoeksema et al., 1997; Van der Sluis, 2000) 

 
Informeel leren van naderbij bekeken    26 



Megginson (1996) concludeerde zijn onderzoek met het onderscheid tussen 

planmatig en gaandeweg leren (‘planned and emergent learning’). Bij planmatig leren 

zal het denken het doen vooraf gaan. Door zichzelf bepaalde leerdoelen voorop te 

stellen, is men tijdens zijn handelen heel bewust bezig met het behalen van deze 

leerdoelen en het bepalen van zijn leermogelijkheden. Gaandeweg leren 

daarentegen betekent dat de manager ervan uitgaat dat hij tijdens het werk 

voldoende leert om te ontwikkelen. Het leren gebeurt vanzelf. (Megginson, 1996; Van 

der Sluis, 2000) 

 

Dit onderscheid van Megginson (1996) stemt voor een groot stuk overeen met dat 

van Mumford (1993; 1996). Hij ziet een verschil in leerstijl tussen prospectief en 

retrospectief leren. Daar waar men bij prospectief leren op voorhand bepaalt wat 

men uit een bepaalde ervaring zal leren (planmatig leren), beseft men bij 

retrospectief leren pas achteraf wat men heeft geleerd (gaandeweg leren). 

 

Van der Sluis (2001) heeft vastgesteld dat deze vier soorten leergedrag 

(betekenisgericht, instructiegericht, planmatig en gaandeweg leren) aan elkaar 

kunnen worden gelinkt op basis van twee dimensies. Een eerste dimensie maakt een 

onderscheid tussen ‘strategisch leren’ en ‘operationeel presteren’. De andere 

dimensie stelt het ‘retrospectief leren’ tegenover het ‘prospectief leren’. (Van der 

Sluis en Hoeksema, 2001; Van der Sluis, 2002) Op basis van deze twee dimensies 

kunnen de vier leerstijlen in een twee bij twee matrix geplaatst worden zoals in de 

onderstaande figuur:  

 
 

Leren 

Instructiegericht 
leren 

Gaandeweg  
leren 

Betekenisgericht 
leren 

Planmatig  
leren 

 
 
 

Prospectief Retrospectief 
 
 
 
 Presteren

 
Figuur 1.3: De vier leerstijlen (gebaseerd op: Van der Sluis en Hoeksema, 2001). 
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Van der Sluis (2000) benadrukt nog dat elk van de vier leerstijlen onafhankelijk van 

elkaar kunnen voorkomen. Dit betekent dat een individu verschillende leerstijlen door 

elkaar kan gebruiken. Zo kan een hoge mate van gepland leren samengaan met een 

hoge mate van instructiegericht leren. Hoeksema (1995) steunt deze 

veronderstelling, maar voegt er nog aan toe dat elk individu wordt gekenmerkt door 

één dominante manier van leren.  

 

 

1.5. Interactie tussen de twee pijlers 
 
Zoals werd weergegeven in het theoretisch interactiemodel van informeel leren 

(figuur 1.2), blijkt dat de situationele en individuele factoren zoals ze hiervoor werden 

besproken, niet onafhankelijk van elkaar staan. Het leren en de leerresultaten onder 

de vorm van carrièresucces zijn daarentegen het resultaat van de interactie tussen 

beide. Eén auteur die hiernaar onderzoek heeft verricht, is Van der Sluis (2000). 

Haar resultaten wijzen op een wederkerige afhankelijkheid tussen leergedrag en 

leeropportuniteiten, hoewel de invloed van deze laatste op leergedrag minder 

uitgesproken is dan omgekeerd. De interactie tussen de twee pijlers van het model 

zal met de volgende twee relaties die statistisch werden bewezen door onder andere 

Van der Sluis en Hoeksema (2001), worden aangetoond. 

 

On-the-job leeropportuniteiten uit de categorie ‘Obstakels’ zijn gerelateerd met 

instructiegericht leren. Dit betekent met andere woorden dat wanneer een individu in 

zijn job wordt geconfronteerd met moeilijkheden (bijvoorbeeld een moeilijke baas of 

een tekort aan steun) (zie tabel 1.1), hij zal op zoek gaan naar instructies om deze 

problemen te elimineren. Omgekeerd is het ook mogelijk dat iemand die een 

instructiegerichte leerstijl vertoont, zal worden gezien als een afhankelijk en onzeker 

iemand. In dit geval zal een instructiegerichte leerstijl in moeilijkheden resulteren.   

Deze situatie is hoe dan ook te vermijden omdat ze de ontwikkeling van de manager 

verhindert. (Van der Sluis en Hoeksema, 2001) 

 

De tweede relatie die werd gevonden bestaat tussen jobovergangen en een 

betekenisgerichte leerstijl. Ook hier is de causaliteit van de relatie niet volledig 

duidelijk. Enerzijds kan een overgang naar een nieuwe functie, afdeling of zelfs 

organisatie aanleiding geven tot het aanwenden van een betekenisgerichte leerstijl: 

men gaat op zoek naar de betekenis van de nieuwe situatie. Het omgekeerde geldt 

 
Informeel leren van naderbij bekeken    28 



evenzeer: door gebruik te maken van een betekenisgerichte leerstijl verwerft men 

een ruimer overzicht en inzicht in de organisatie. Dit maakt het makkelijker om 

overgangen te realiseren binnen de organisatie. (Van der Sluis en Hoeksema, 2001) 

De relaties worden nog eens schematisch voorgesteld in onderstaande figuur: 

 

 

Obstakels 

Jobovergangen 

Instructiegericht leren 

Leeropportuniteiten Leergedrag 

Betekenisgericht leren 

 

 
 
 
 

Figuur 1.4: Interacties tussen situationele en persoonlijke determinanten van het leren: 
Relaties tussen leeropportuniteiten en leergedrag  

(gebaseerd op: Van der Sluis, 2000; 2002). 
 
 
Van der Sluis (2000) vat haar onderzoek als volgt samen: “In het algemeen kan uit 

de onderzoeksresultaten worden geconcludeerd dat individuele managers worden 

beschouwd als actief lerenden waarbij het leergedrag hen in staat stelt hun 

leeromgeving te beïnvloeden (Van der Sluis, 2000, pg. 160).” 

 

 

1.6. Loopbaanverloop 
 

De laatste factor uit het model van informeel leren (zie figuur 1.2) behelst de 

resultaten voor het individu van de interactie tussen zijn leergedrag en de on-the-job 

leeropportuniteiten die hem worden geboden: het loopbaanverloop of carrièresucces. 

Omdat hier verder nog een volledig hoofdstuk aan zal worden gewijd, zal het concept 

hier louter worden ingeleid. 

 

Carrièresucces kan worden gedefinieerd als de geaccumuleerde, positieve 

psychologische en werkgerelateerde resultaten die voortvloeien uit de 

werkervaringen (Bretz en Judge, 1994; Judge, Cable, Boudreau en Bretz, 1995; 

Seibert en Kraimer, 2001). Carrièresucces moet worden onderverdeeld in twee 

soorten: extrinsiek en intrinsiek carrièresucces. Onder extrinsiek carrièresucces 

wordt verstaan de objectief waarneembare elementen van een carrière. Vaak wordt 

dit gerelateerd aan de hoogte van het inkomen of het aantal promoties. (Judge et al., 

1995) Intrinsiek carrièresucces heeft daarentegen betrekking op de subjectieve 
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waarnemingen van carrièresucces, zoals de tevredenheid over de job of over de 

carrière. Dit kan onder andere bepaald worden aan de hand van metingen van 

persoonlijke trots over het werk dat men doet, de tevredenheid en de eigen 

beoordelingen van persoonlijke prestaties. (Judge et al., 1995; Van der Sluis, 2000) 
 

 

Al de determinanten van het theoretisch model van informeel leren werden nu 

besproken. In het verdere verloop van de thesis zal slechts één pijler van dit model 

dieper worden uitgewerkt, namelijk de situationele factoren en hun effect op 

carrièresucces. Vooreerst zal een hoofdstuk gewijd worden aan leeropportuniteiten in 

het bijzonder. Vervolgens zal een overzicht worden gegeven van wat in de literatuur 

geweten is met betrekking tot carrièresucces. Tenslotte zal de link gelegd worden 

tussen beide en zullen hypotheses worden afgeleid over het effect van on-the-job 

leeropportuniteiten op het carrièresucces van managers. Deze hypotheses zullen in 

het derde empirische deel worden onderzocht.  
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Hoofdstuk 2 
________   

 
On-the-job leeropportuniteiten 

 
 
 
 
Daar waar het voorgaande hoofdstuk zich focuste op het informele leren, zal dit 

hoofdstuk zich toeleggen op een specifieke manier waarop dit kan gebeuren: on-the-

job leeropportuniteiten. Na een herhaling van de voornaamste kenmerken van 

informeel leren in de inleiding, zal het onderscheid worden gemaakt tussen de drie 

soorten informele ontwikkelmogelijkheden. Hieruit zullen dan de on-the-job 

leeropportuniteiten geselecteerd worden om dieper op in te gaan. Vervolgens zullen 

de categorieën van on-the-job leeropportuniteiten besproken worden. Een laatste 

deel is gewijd aan het effect van het geslacht op on-the-job leermogelijkheden. 

 

 

2.1. Inleiding 
 
Gherardi, Nicolini en Odella (1998) hebben de traditionele visie op leren met de 

volgende beeldspraak omschreven: “Kennis wordt gezien als voedsel voor het 

geheugen. De student gaat op zoek naar het juiste voedsel om zijn behoeften te 

bevredigen (Gherardi et al., 1998, pg. 273).” Dit lijkt een heel plausibele omschrijving 

van leren, maar Gherardi wees toch op het beperkte toepassingsgebied hiervan. 

Leren gebeurt immers niet enkel buiten de organisatie, maar vooral tijdens de 

dagelijkse activiteiten en tijdens het uitvoeren van zijn job. Men zou kunnen zeggen 

dat leren zit geworteld in dagdagelijkse ervaringen (Kolb, 1984). Een tweede luik van 

de te beperkte visie op leren, behelst de veronderstelling dat leren iets volledig 

individueel is. Net zoals in de sociaal constructieve theorie (Gergen, 1992), haalt 

Gherardi (1998) aan dat de stelling haaks staat op het uitgangspunt dat je door te 

leren probeert deel uit te maken van een groep, probeert te socialiseren (zie supra). 

Leren is bijgevolg iets wat gebeurt met en tussen mensen.  

 

Het is duidelijk dat het leren hier vanuit een ander dan het traditionele standpunt 

wordt benaderd: leren moet worden aanzien als een sociale activiteit. Het feit dat 

Gherardi (1998) evenals een aantal andere auteurs hierbij verwijzen naar de sociaal 
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constructieve theorie, heeft voor gevolg dat leren sterk wordt beïnvloed door 

omgevingsfactoren. Enkele van deze omgevingsfactoren werden reeds in het vorige 

hoofdstuk toegelicht: de omgeving en structuur van de organisatie, de rol van een 

mentor, de aanwezigheid van on-the-job leeropportuniteiten. In dit hoofdstuk worden 

deze leeropportuniteiten in het bijzonder, daar uit gelicht. Immers, wetenschappelijk 

onderzoek heeft zich tot nu toe vooral op deze ontwikkelervaringen gefocust. In wat 

volgt zullen on-the-job leeropportuniteiten gesitueerd worden binnen de soorten van 

informele ontwikkelmogelijkheden die zich tijdens het werk kunnen voordoen.  

 

 

2.1.1. Situering 
 

Wanneer men de verschillende mogelijkheden tot het ontwikkelen van zijn persoon 

tijdens het uitvoeren van de job op een rijtje zet, kunnen hier volgens McCauley en 

Hezlett (2001) drie categorieën in onderscheiden worden (zie tabel 2.1). Vooreerst 

zijn er de opdrachten die je krijgt tijdens het uitvoeren van je job en die een zekere 

uitdaging in zich dragen (Davies en Easterby-Smith, 1984; Kelleher, Finestone en 

Lowy, 1986; McCall, Lombardo en Morrison, 1988; Wick, 1989). Dit zijn met andere 

woorden alle leermogelijkheden die direct gerelateerd zijn aan de job en de 

uitvoering daarvan: on-the-job leeropportuniteiten. 

 

Vervolgens is er ook de categorie van de sociale relaties die je de mogelijkheid tot 

ontwikkelen bieden (Kram, 1988). Jobcomponenten zijn immers niet de enige factor 

die een invloed hebben op het on-the-job leren. Ook de mate waarin de manager 

feedback en steun krijgt van anderen is van belang. (McCauley, Ohlott en Ruderman, 

1999) Een eerste belangrijk voorbeeld hierbij is het sociaal kapitaal. Sociaal kapitaal 

is een heel ruim begrip, maar kan gedefinieerd worden als “elk onderdeel van een 

sociale structuur die waarde creëert en die het ageren van sociale agenten in die 

structuur vergemakkelijkt (Coleman, 1990, pg. 15).” Seibert, Kraimer en Liden (2001) 

hebben aangetoond dat het hebben van sociaal kapitaal kan bijdragen tot 

carrièresucces. Immers, door contacten te leggen met andere mensen uit 

gelijkaardige of hogere functies binnen de organisatie, of zelfs met mensen van 

buiten de organisatie, wordt de toegang geopend naar nieuwe informatie en 

middelen. Hierdoor zal men beter in staat zijn zijn job uit te voeren en zal men onder 

andere meer mogelijkheden tot promoties aangeboden krijgen. Deze promoties 

hebben dan hun effect op het carrièreverloop (zie infra). 
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Een ander voorbeeld dat het effect van sociale relaties op on-the-job 

leeropportuniteiten illustreert, is dat van de mentor. Mentors moeten daarbij gezien 

worden als een unieke bron van informatie die noodzakelijk is in een complexe en 

snel veranderende omgeving (Lankau en Scandura, 2002). Het coachen door een 

mentor kan vanuit twee visies benaderd worden. Ofwel staat de mentor centraal: hij 

geeft instructies aan de lerende, hij heeft de macht en autoriteit in handen. In 

contrast hiermee staat de veronderstelling waarbij de lerende centraal staat. Hierbij 

wordt gefocust op het meewerken en het zelf ontdekken door de lerende. De mentor 

kan hierbij twee rollen aannemen. Hij kan de lerende meer verantwoordelijkheid 

geven voor zijn daden en beslissingen. Zo kan de mentor bijvoorbeeld een vraag van 

de lerende met een wedervraag beantwoorden en zo de lerende aanmoedigen zelf 

op zoek te gaan naar het antwoord. Daarnaast kan de mentor het de lerende ook iets 

makkelijker maken door hem directe hulp te bieden bij het stellen van zijn daden of 

door samen met hem oplossingen voor problemen te formuleren. (Ellinger en 

Bostrom, 1999; 2002) 

 

Een derde soort van ontwikkelmogelijkheden zijn de zogenaamde ‘hardships’ of 

momenten van tegenspoed. Er is reeds gesteld dat managers vooral leren uit 

uitdagende situaties. Deze ‘hardships’ vallen ook onder deze noemer, maar hebben 

wel een duidelijk negatieve bijklank. Voorbeelden zijn: ontslagen of gedegradeerd 

worden, een demotiverende job uitoefenen, een faillissement meemaken. Aangezien 

dit buiten het bestek van de thesis valt, zal hier verder niet worden op ingegaan.  

 

     Soorten ontwikkelmogelijkheden  
 

     1. On-the-job leeropportuniteiten   
     2. Sociale relaties  

      Sociaal kapitaal 

      Mentor 

     3. ‘Hardships’  

 
Tabel 2.1: Overzicht van de on-the-job ontwikkelmogelijkheden (McCauley en Hezlett, 2001). 
 

 

Van deze drie categorieën van ontwikkelmogelijkheden zal de eerste er worden 

uitgelicht. In wat volgt zal dus worden gefocust op leermogelijkheden die rechtstreeks 

verband houden met het uitoefenen van de job. Hierna zal gesproken worden over 

de zogenaamde on-the-job leeropportuniteiten.  
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2.1.2. Definiëring  
 

Het begrip on-the-job leeropportuniteiten werd reeds in het voorgaande hoofdstuk 

geïntroduceerd, meer bepaald in het kader van het model voor informeel on-the-job 

leren. De leeropportuniteiten konden daarbij gesitueerd worden onder de pijler van 

de situationele factoren. Een groot deel van onderzoek dat hieraan werd gewijd, is 

afkomstig van McCauley en haar collega’s van het Center for Creative Leadership. 

De meeste aandacht hierbij gaat naar on-the-job ervaringen als mogelijkheden om uit 

te leren en zichzelf verder te ontwikkelen. McCauley (1986) stelde dat on-the-job 

uitdagingen de performantie van managers stimuleert, doordat zij op die manier leren 

omgaan met stress en problemen. Bijgevolg zullen managers meer leren en 

ontwikkelen naarmate ze meer met deze uitdagende jobsituaties worden 

geconfronteerd. Hoe meer leermogelijkheden er door de werkomgeving aan het 

individu geboden worden, hoe meer het leerproces van het individu wordt 

gestimuleerd. Immers, volgens McCauley, Ruderman, Ohlott en Morrow (1994) 

zetten deze uitdagende situaties managers ertoe aan problemen op te lossen en 

keuzes te maken, en dit in een dynamische omgeving, gekenmerkt door risico en 

onzekerheid. Leeropportuniteiten kunnen dus omschreven worden als kenmerken 

van het werk en de werkomgeving waarin een individu een functie vervult die de 

omvang van persoonlijke ontwikkeling bevorderen of als ontwikkelingsbevorderende 

kenmerken van de werkomgeving die bijdragen tot de persoonlijke ontwikkeling. 

 

De vraag kan gesteld worden waarom deze uitdagende jobsituaties tot leren en 

ontwikkeling van managers aanzetten. Hiervoor kunnen twee redenen aangehaald 

worden. Enerzijds bieden dit soort uitdagende situaties de mogelijkheid om te leren: 

je krijgt de kans om nieuwe gedragingen uit te proberen en om de oude manier van 

denken en handelen aan te passen. Er wordt hierbij van de lerende verwacht dat hij 

zelfstandig conclusies trekt uit zijn eigen ervaringen en dat hij de lessen die hij hieruit 

leert in de toekomst ook zal aanwenden. (McCauley et al., 1994; Van der Sluis, 

2000) Hier kan de link worden gelegd met het ‘natuurlijke leren’ van Burgoyne en 

Hodgson (1983). Deze leeropportuniteiten kunnen voorkomen in bijvoorbeeld nieuwe 

of dubbelzinnige situaties, wanneer onverenigbare eisen aan de lerende gesteld 

worden… (McCauley et al., 1994; Van der Sluis, 2000) 

 

Anderzijds geven dit soort situaties naast de mogelijkheid om te leren, ook de 

motivatie om te leren. Nieuwe vaardigheden moeten geleerd worden en oude 

aangepast teneinde effectiever en efficiënter te kunnen presteren. De motivatie 
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resulteert dus vanuit de wil om de kloof tussen het huidige en het gewenste 

prestatieniveau te dichten, om iets te bereiken waar een beloning aan vasthangt, om 

een negatieve afloop te vermijden of om het ongemak van een mislukking uit de weg 

te gaan. Een ontwikkelende component van een job voorziet dus in een uitdaging die 

de lerende de mogelijkheid en de motivatie bieden om te leren. (McCauley et al., 

1994; Van der Sluis, 2000) 

 

McCauley (1994) heeft getracht zoveel mogelijk soorten van deze ontwikkelende 

jobcomponenten of on-the-job leeropportuniteiten te vatten. Hiervoor heeft zij een 

onderzoek gevoerd waarbij aan succesvolle managers gevraagd werd uit welke 

werkomstandigheden en -situaties zij iets geleerd hadden. Uiteindelijk konden alle 

mogelijke situaties die werden aangegeven, worden onderverdeeld in drie 

categorieën, namelijk jobovergangen, taakgerelateerde kenmerken en obstakels 

(McCauley et al., 1994). Ook andere auteurs hebben met gelijkaardige studies deze 

zelfde factoren als on-the-job leeropportuniteiten teruggevonden. Een auteur die hier 

als voorbeeld kan aangehaald worden, is Van der Sluis (2000; 2002). 

 

Het uiteindelijke doel van het onderzoek van McCauley (1994) was om een 

instrument te ontwikkelen dat kan worden gebruikt om na te gaan in welke mate een 

job uitdagend is en dus leer- en ontwikkelmogelijkheden biedt aan de manager. In de 

literatuur staat dit instrument bekend onder de naam ‘Developmental Challenge 

Profile’ (DCP). Later heeft McCauley (1999) dit instrument hervormd en omgedoopt 

tot de ‘Job Challenge Profile’ (JCP). Zo werden onder andere de 130 originele items 

herleid tot 50 items en waren er enkele verschuivingen in de benaming van de on-

the-job leeropportuniteiten. Voor de concrete invulling van de soorten on-the-job 

leeropportuniteiten wordt verwezen naar de volgende paragraaf, waarin deze 

grondiger besproken en gedefinieerd worden.  

 

 

2.1.3. Belang 
 

Waar ligt nu het belang van het benutten van informele on-the-job 

leeropportuniteiten? Welke argumentering kan organisaties ertoe aanzetten hier 

meer gebruik van te maken? Arnold (1997) schuift hiervoor een aantal redenen naar 

voor. De voordelen die hieraan kunnen verbonden worden, doen zich zowel voor op 

het niveau van de werkgever en van de werknemer, alsook op het niveau van de 

organisatie in haar geheel.  
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Vooreerst worden de vaardigheden en ervaringen uitgebreid en dieper ontwikkeld 

terwijl men zijn job kan blijven uitoefenen. Dit betekent voor de organisatie enerzijds 

dat er geen extra budget dient besteed te worden aan ex-muros trainingen en 

opleidingen. Anderzijds is er ook geen verlies aan werkkrachten tijdens het leren. De 

organisatie kan blijven verder genieten van de toegevoegde waarde van haar 

lerende werknemers en heeft bovendien een verhoging van deze toegevoegde 

waarde in het vooruitzicht. Het leren beoogt immers ook een positief effect op de 

werkprestaties van de managers. (Arnold, 1997) 

 

Ook voor de lerende zelf zijn er positieve factoren verbonden aan informele on-the-

job leeropportuniteiten. Hij kan immers zijn werkprestaties verbeteren terwijl hij 

verder geld blijft verdienen. (Arnold, 1997) Dit komt de motivatie en bijgevolg ook de 

inzet van de lerende tijdens het uitvoeren van zijn job en het leren zelf zeker ten 

goede.  

 

Een voordeel voor het geheel van de organisatie doet zich voor op sociaal vlak. Door 

te worden geconfronteerd met uitdagende on-the-job leeropportuniteiten, wordt 

immers het contact tussen collega’s gestimuleerd waar dit anders minder het geval 

zou zijn. (Arnold, 1997) Men zal sneller naar een collega toestappen om advies of 

hulp te vragen bij het oplossen van een bepaald probleem. Op die manier kunnen 

ideeën uitgewisseld worden en kunnen meer sociale relaties gelegd worden, 

waardoor het sociaal kapitaal van de lerende verder wordt uitgebreid. (Seibert et al., 

2001) Een belangrijke opmerking die hierbij nog dient gemaakt te worden, is dat het 

leren op zich zoals het hier wordt besproken, zich voordoet op het niveau van het 

individu en niet op het niveau van de organisatie. Het is immers het individu die de 

mogelijkheid om nieuwe kennis te vergaren en te verspreiden in zich draagt, 

waardoor de organisatie voor haar leren afhankelijk is van het leren van haar 

werknemers (Dixon, 1994; Dogson, 1993). 

 

 

In deze uitgebreide inleiding werden vooreerst de on-the-job leeropportuniteiten 

gesitueerd binnen het geheel van de ontwikkelmogelijkheden. Daarna werd het 

begrip van leeropportuniteiten nader toegelicht om ten slotte het belang van het 

informele on-the-job leren enige praktische motivering mee te geven. In de volgende 

en mede ook de belangrijkste paragraaf van dit hoofdstuk, zullen de verschillende 

soorten on-the-job leeropportuniteiten grondig besproken worden. 
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2.2. Soorten on-the-job leeropportuniteiten 
 

In deze paragraaf zullen de verschillende soorten on-the-job leeropportuniteiten 

besproken worden. Het overzicht is gestoeld op de bevindingen uit het onderzoek 

van McCauley en collega’s (1994) dat als doel had de ontwikkelingscomponenten 

van een managementfunctie te vatten. Later werden deze leermogelijkheden in een 

instrument omgezet dat kon gebruikt worden om na te gaan in welke mate een 

bepaalde managementtaak leeropportuniteiten biedt. McCauley (1994) heeft dit 

instrument het ‘Developmental Challenge Profile’ genoemd. Zoals reeds eerder werd 

aangehaald, kunnen deze on-the-job leeropportuniteiten in drie categorieën worden 

onderverdeeld: jobovergangen, taakgerelateerde kenmerken en obstakels. De 

taakgerelateerde kenmerken kunnen verder worden opgesplitst in drie 

subcategorieën: verandering creëren, hoge verantwoordelijkheden en relaties zonder 

autoriteit. (McCauley et al., 1994) Bijgevolg kan het volgende overzicht van de 

soorten on-the-job leeropportuniteiten geboden worden: 

 

     Soorten on-the-job leeropportuniteiten 
 

     1. Jobovergangen 

     2. Taakgerelateerde kenmerken 

      Verandering creëren 

      Hoge verantwoordelijkheden 

      Relaties zonder autoriteit 

     3. Obstakels 

 

Tabel 2.2: Soorten leeropportuniteiten (gebaseerd op: McCauley et al., 1994). 

 

Hierna zal elke categorie van leeropportuniteiten gedefinieerd worden, als ook met 

enkele voorbeelden geïllustreerd worden. Bovendien zal, waar mogelijk, de 

theoretische achtergrond worden onderbouwd met bijkomende literatuur. 

 

 

2.2.1. Jobovergangen 
 

Jobs die de manager de mogelijkheid op een overgang bieden, worden door 

verscheidene auteurs als ontwikkelend gezien (McCall et al., 1988; Stewart, 1984). 

Een jobovergang kan gedefinieerd worden als een verandering in werkrol of 
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verantwoordelijkheid, zoals een verandering van taakinhoud, status of locatie 

(Nicholson, 1984). Voorbeelden van jobovergangen die ontwikkelend kunnen 

genoemd worden, zijn: een manager blijft in dezelfde functie, maar zijn 

verantwoordelijkheden nemen aanzienlijk toe; de manager wordt naar een ander 

functionele domein overgeplaatst (horizontale promotie), of hij stijgt op de ladder van 

de hiërarchie binnen de organisatie (verticale promotie); de manager maakt de 

overstap naar een functie binnen een andere organisatie (McCauley et al., 1994; 

McCauley et al., 1999). 

 

De vraag stelt zich waarom jobovergangen uitdagend zijn en als on-the-job 

leeropportuniteit kunnen beschouwd worden. Een eerste reden die hiervoor kan 

aangehaald worden, is dat managers door de jobovergang uit een oude vertrouwde 

situatie worden weggehaald en in een nieuwe, onbekende omgeving terechtkomen. 

Hun vroegere routines en gedragingen zijn inadequaat geworden, waardoor het van 

de manager vereist wordt zich een nieuw en aangepast gedrag aan te meten, wil hij 

in zijn nieuwe opdracht succesvol zijn. (Davies en Easterby-Smith, 1984; Feldman en 

Brett, 1983; McCauley et al., 1994; Van der Sluis, 2000; Wick, 1989)  Bovendien zijn 

jobovergangen ook uitdagend omdat bij een drastische verandering van functie 

managers vaak van dichtbij worden gevolgd, waardoor ze gemotiveerd zijn om 

zichzelf opnieuw te bewijzen tegenover collega’s, ondergeschikten en superieuren. 

(Bauer en Green, 1998; McCauley et al., 1994; Stewart, 1984; Van der Sluis, 2000) 

De mate waarin de nieuwe functie uitdagend is voor de manager varieert naargelang 

de problemen, verantwoordelijkheden en keuzes waarmee hij wordt geconfronteerd, 

onbekend zijn voor de manager. Zo zal een zelfde jobovergang een grotere uitdaging 

vormen voor iemand die met een totaal nieuwe en onbekende opportuniteit wordt 

geconfronteerd, dan voor iemand die in het verleden al gelijkaardige ervaringen heeft 

gehad.  

 
Louis (1982) heeft getracht jobovergangen te situeren binnen een tijdsdimensie. Zij 

stelde dat iemand zijn carrièreontwikkeling vanuit twee tijdsperspectieven kon 

benaderen. Enerzijds kan men op korte termijn-denken door zich af te vragen hoe 

men de huidige job succesvol kan uitoefenen. Anderzijds kan men zijn job ook op 

een langere termijn bekijken. Hierbij zal het individu trachten een carrièrepad te 

vinden tussen verscheidene jobs die aansluiten bij zijn interesses en mogelijkheden. 

Tussen deze twee tijdsdimensies kunnen de jobovergangen gesitueerd worden. Op 

middellange termijn zal men zich meermaals de vraag stellen naar welke job men 

kan evolueren en hoe die beweging het beste gebeurt. (Louis, 1982)  

 
On-the-job leeropportuniteiten    38 



 

Schematisch kan dit als volgt worden voorgesteld: 

 

 

 
 

  

 
 
Figu
 

 

In e

van

gec

een

groe

mog

vera

wer

herd

bes

train

men

imm

 

Het

Zo 

gev

maa

ond

in d

Sed

afsl

Coa

prom

jobo

naa

 
On-
KORTE TERMIJN: 
de job 
ur 2.1: Jobovergangen gesitu

en onderzoek van Feldma

 job veranderen versch

onfronteerd met een gelijk

 aantal opmerkelijke versc

pen hiermee omgingen. 

elijkheid hebben om hu

nderen. Zij zullen dit doen

ken, ofwel door meer c

efiniëren en verantwoord

chikken hiervoor niet over

ing en sociale steun va

sen die van job verandere

ers veel hoger gespannen

 is opmerkelijk dat soorten

kon worden vastgesteld d

estigd op horizontal jobove

r op hetzelfde niveau in

erzoekers hiervoor aanha

ie periode volop aan de ga

ert de laatste recessie 

anking van vele organisa

tings… Deze tendens

otiemogelijkheden binnen

vergangen zich zullen voo

r verricht kunnen worden. 

the-job leeropportuniteiten   
MIDDELLANGE TERMIJN:
de jobovergang 
eerd binnen een tijdsdimensie (ge

n en Brett (1983) werd nageg

illen van nieuwkomers. Beid

aardige situatie, namelijk een n

hillen worden vastgesteld in d

Zo zullen mensen die van jo

n nieuwe werkomgeving te

 door ofwel zelf meer te prest

ontrole uit te oefenen over 

elijkheden te delegeren. Nie

 de nodige autoriteit en zullen 

n anderen. Dit hoort niet tot 

n. De verwachtingen die men t

. 

 jobovergangen vaak gecluste

at tijdens de jaren negentig d

rgangen, waarbij de manager e

 de organisatie blijft. De vo

alden, was de afvlakking van o

ng was (Linden, 1992; Murrell,

van 2001 heeft zich een nie

ties. De voorbeelden zijn tal

 zou voor gevolg kunn

 de organisatie beperkt worde

rdoen tussen organisaties. Hie

 

 

LANGE TERMIJN:  

de loopbaan 
baseerd op: Louis, 1982). 

aan waarin mensen die 

e worden ze immers 

ieuwe job. Toch konden 

e manier waarop beide 

b veranderen, meer de 

 herstructureren of te 

eren en langere uren te 

anderen door jobs te 

uwkomers daarentegen 

zich meer beroepen op 

de mogelijkheden van 

egenover hen heeft, zijn 

rd in de tijd voorkomen.  

e aandacht vooral was 

en andere functie krijgt, 

ornaamste oorzaak die 

rganisatiestructuren die 

 Frieze en Olson, 1996). 

uwe trend ingezet: de 

rijk: Ford Genk, Sigma 

en hebben dat de 

n, waardoor de meeste 

r zou verder onderzoek 

39 



2.2.2. Taakgerelateerde kenmerken 
 

In tegenstelling tot de jobovergangen die hiervoor werden besproken en die 

persoonsafhankelijk zijn, zijn de taakgerelateerde kenmerken meer objectief. Deze 

on-the-job leeropportuniteiten hangen immers samen met problemen en dilemma’s 

verbonden met de job op zich. (McCauley et al., 1994) De manager wordt hierdoor in 

een situatie geplaatst waarin hij op een andere manier moet handelen, de gevolgen 

van dit handelen moet ondervinden en hieruit moet leren. (Ohlott, Ruderman en 

McCauley, 1994) 

 

Binnen de categorie van taakgerelateerde kenmerken kan het onderscheid gemaakt 

worden tussen drie subcategorieën van leeropportuniteiten: het creëren van enige 

vorm van verandering, taken die veel verantwoordelijkheid met zich meedragen en 

taken die met weinig gezag moeten uitgevoerd worden. Elk van deze subcategorieën 

zal hierna worden toegelicht. 

 

 

2.2.2.1. Verandering creëren 

 

Een nieuw project uit het niets opstarten, problemen die je voorganger heeft 

nagelaten oplossen, problemen met ondergeschikten… Al deze taken vergen van de 

manager dat hij beslissingen neemt en daden stelt in een heel onzekere en 

dubbelzinnige omgeving. Vaak heeft de taak een duidelijke doelstelling waarnaar 

moet gewerkt worden, maar de manier waarop de manager dit moet bereiken, is niet 

verduidelijkt. Zo heeft de manager de volledige vrijheid om te bepalen hoe hij naar dit 

doel toewerkt. In tijden van verandering echter verliezen oude gedragingen en 

praktijken hun effectiviteit en dringen nieuwe zich aan. Deze druk wakkert bij de 

manager de bereidheid aan om te innoveren en om nieuwe handelingen en attitudes 

uit te proberen (Davies en Easterby-Smith, 1984; Kelleher et al., 1986; Lowy, 

Kelleher en Finestone, 1986). De resultaten van de nieuwe manier van handelen 

zullen deze ofwel bevestigen ofwel tot herziening en aanpassing dwingen. 

(McCauley et al., 1999) 

 

De combinatie van een duidelijk doel voor ogen hebben en ambiguïteit over hoe dat 

doel te bereiken, zorgen ervoor dat dit soort uitdagende situaties de manager dus 

zowel de opportuniteit als de motivatie bieden om te leren (McCauley et al., 1994). 
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2.2.2.2. Hoge verantwoordelijkheden 

 

Het niveau van verantwoordelijkheid is een andere taakgerelateerde bron van leer- 

en ontwikkelopportuniteiten. Kelleher en collega’s (1986) en McCall en collega’s 

(1988) hebben uit onderzoek aangetoond dat hoge verantwoordelijkheidsniveaus 

kenmerkend zijn voor lerende situaties. Hoge managementfuncties worden 

gekarakteriseerd door een hoge omvang, visibiliteit en complexiteit (Steward, 1984). 

De overstap naar een job met hogere verantwoordelijkheid gaat meestal gepaard 

met een uitbreiding van de strekking van de job: grotere budgetten om te beheren, 

meer mensen die moeten geleid worden, uiteenlopende opdrachten… De bredere en 

complexere problemen waarmee de manager wordt geconfronteerd, voorzien in een 

uitdaging om verschillende perspectieven te integreren, een lange termijn-visie aan 

te nemen, prioriteiten te stellen en afwegingen te maken. Meer verantwoordelijkheid 

betekent ook een hogere inzet en een groter belang voor de organisatie in haar 

geheel van de beslissingen die genomen worden. (McCauley et al., 1994) 

 

De combinatie van een groot belang en hoge zichtbaarheid van de beslissingen naar 

superieuren toe, zet de manager ertoe aan zijn vaardigheden en capaciteiten aan te 

scherpen. Bovendien zullen succesvolle beslissingen het informeel leren van de 

manager nog meer aanmoedigen. (Kelleher et al., 1986; McCauley et al., 1999; 

Wick, 1989) 

 

 

2.2.2.3. Relaties zonder autoriteit 

 

Strategieën ontwikkelen om anderen te beïnvloeden kan ook gezien worden als een 

taakgerelateerde uitdaging. Dit bleek onder anderen uit een onderzoek van McCall 

en collega’s (1988) waarin managers rapporteerden dat het omgaan met situaties 

waarin men weinig of geen autoriteit heeft, bijzonder lerend en ontwikkelend zijn.  

 

De overgrote meerderheid van de managers is vertrouwd met het leiden van 

ondergeschikten. Wanneer ze echter horizontale relaties moeten beheren, zij het 

binnen de organisatie of over de grenzen van de organisatie, komen ze oog in oog te 

staan met mensen over dewelke zij geen feitelijk gezag hebben. In zulke situaties 

wordt van de manager gevraagd de koppeling of interface tussen de organisatie en 

externe groepen (bijvoorbeeld: klanten, sociale partners, leveranciers, overheden…) 

of tussen zijn eigen afdeling en andere interne afdelingen van de organisatie 

 
On-the-job leeropportuniteiten    41 



(bijvoorbeeld: groepen op een andere locatie, een ander functioneel departement, 

managers op andere niveaus…) te beheren. Bijgevolg wordt de manager in dit soort 

situaties blootgesteld aan nieuwe perspectieven en wordt hij uitgedaagd om de 

conflicterende belangen van alle partijen met elkaar te verenigen. Op die manier leert 

de manager relaties op te bouwen, te negotiëren, om te gaan met conflicten en 

oprecht te zijn tegenover collega’s en externen (Dechant, 1990). (McCauley et al., 

1999) 

 

 

2.2.3. Obstakels 

 
Daar waar alle voorgaande categorieën van on-the-job leeropportuniteiten betrekking 

hadden op de job op zich, hebben obstakels meer te maken met de context waarin 

de job moet worden uitgevoerd (Van der Sluis en Poell, 2002). Onder andere McCall 

en collega’s (1988) en Valerio (1990) hebben moeilijke werksituaties verbonden aan 

significante leermogelijkheden. Het leren komt daarbij vooral voort uit de wil van de 

manager om het ongemak dat gepaard gaat met dit soort werksituaties te vermijden. 

De manager wordt dus uitgedaagd om organisatiegerelateerde of 

persoonsgerelateerde obstakels te overwinnen. Door hierin te slagen krijgt de 

manager een gevoel van zelfzekerheid en volharding. Obstakels die het werken 

bemoeilijken en die reeds aan wetenschappelijk onderzoek werden onderworpen, 

zijn onder andere: het werken met een moeilijke baas (Lombardo en McCall, 1984; 

Wick, 1989), een tekort aan steun van collega’s of superieuren (Valerio, 1990), een 

moeilijke macro-economische omgeving (zie tabel 1.1). (McCauley et al., 1994; Van 

der Sluis, 2000) 

 

Er dient nog opgemerkt te worden dat de hardships, waarvan reeds eerder sprake 

was bij de soorten ontwikkelmogelijkheden (zie tabel 2.1), aanvankelijk ook bij deze 

categorie van leeropportuniteiten werden gevoegd. Na verloop van tijd werd dit 

echter steeds meer als aparte categorie beschouwd. De voornaamste oorzaak die 

hiervoor kan aangehaald worden, is het feit dat hardships een stochastisch of 

toevalsbepaald karakter hebben. Zo kan een manager een ontslag of faillissement 

niet voorkomen noch voorzien. Voor bijkomende literatuur kan onder andere 

verwezen worden naar Lombardo en McCall (1984), McCauley en collega’s (1994), 

Moxley (1998), Valerio (1990), Wick (1989). Deze ontwikkelmogelijkheid valt evenwel 

buiten het bestek van deze thesis en zal hier dan ook niet verder behandeld worden. 
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2.2.4. Besluit 
 

In onderstaande tabel worden de verschillende categorieën van on-the-job 

leeropportuniteiten samengevat. Voor elke categorie worden de verschillende 

dimensies aangegeven die de manager de opportuniteit tot leren en ontwikkelen 

bieden. Voor elk van deze dimensies heeft McCauley een aantal items ontworpen en 

vervolgens deze samengebracht in het ‘Developmental Challenge Profile’ of DCP. Dit 

instrument kan onder andere gebruikt worden om te meten in welke mate een job 

leermogelijkheden en dus een ontwikkelperspectief biedt aan degene die de job 

uitvoert. In een later stadium van haar onderzoek heeft McCauley (1999) de DCP 

omgevormd tot ‘Job Challenge Profile’ of JCP. Hierdoor veranderde niks aan het 

concept op zich, enkel de categorieën van leermogelijkheden werden verschoven. Zo 

werden onder andere de drie subcategorieën taakgerelateerde kenmerken als 

zelfstandige leeropportuniteit aanzien. Verder werd de categorie van de obstakels 

vervangen door een categorie van leeropportuniteiten uit het omgaan met diversiteit, 

en dit tussen internen onderling als tussen de organisatie en externen. Dit instrument 

zal bij de uitwerking van het empirisch onderzoek nader worden toegelicht.  

 

15 dimensies van leren en ontwikkeling 
  

 JOBOVERGANGEN 
1. Onbekende 

verantwoordelijkheden 

De manager moet omgaan met verantwoordelijkheden die 

nieuw, verschillend of breder zijn dan de voorgaande.  

2. Jezelf bewijzen De manager wil aan anderen tonen dat hij de job aankan. 
  

 TAAKGERELATEEDE KENMERKEN 
Managen van veranderingen 

3. Nieuwe wegen inslaan De manager is verantwoordelijk om nieuwe projecten op te 

starten, strategische veranderingen te doen, te reorganiseren, of 

respons te bieden op snelle omgevingsveranderingen.  

4. Geërfde problemen  De manager moet problemen van voorgangers of van 

ondergeschikten op zich nemen en oplossen. 

5. Afslankingsbeslissingen Er dienen beslissingen genomen te worden m.b.t. het sluiten 

van afdelingen of afslanking van het personeelsbestand. 

6. Problemen met 

ondergeschikten  

De ondergeschikten waarmee de manager moet werken, 

hebben een tekort aan ervaring of zijn incompetent. 

 
Hoge verantwoordelijkheden 
7. Hoge inzet Duidelijke deadlines, druk van bovenuit, hoge visibiliteit en 
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verantwoordelijkheid voor belangrijke beslissingen, maken het 

slagen of falen bijzonder evident. 

8. Omgaan met diversiteit De job is breed geformuleerd: je bent verantwoordelijk voor 

diverse functies, producten, klanten, markten… 

9. Overbelasting De job vergt een grote investering van tijd en energie. 

10. Omgaan met externe 

druk 

De manager moet omgaan met externe factoren die een invloed 

kunnen hebben op de organisatie (vb. vakbonden, overheid…). 

 
Taken die met weinig gezag moeten uitgevoerd worden 

11. Beïnvloeden zonder 

autoriteit 

Om de job gedaan te krijgen moet de manager invloed. 

uitoefenen op collega’s, hogere managers en externe partijen 

over dewelke de manager geen directe autoriteit heeft. 
  

 OBSTAKELS 
12. Economische 

problemen 

De afdeling waar de manager moet in werken, heeft te kampen 

met financiële problemen of moeilijke economische toestand. 

13. Tekort aan steun van 

hoger management 

Het hoger management staat afkerig tegenover het geven van 

richting, steun of middelen. 

14. Tekort aan 

persoonlijke steun 

De manager is uitgesloten van netwerken en krijgt weinig steun 

of aanmoediging van anderen. 

15. Moeilijke baas De stijl van de manager is tegengesteld aan deze van zijn baas. 

 
Tabel 2.3: De 15 lerende dimensies van een job (DCP) (McCauley et al., 1994). 

 

Samengevat kan gesteld worden dat leeropportuniteiten aanzetten tot leren op de 

volgende manieren: bij jobovergangen worden managers verwacht de kloof te 

dichten tussen hun huidige vaardigheden en capaciteiten en deze nodig in de nieuwe 

situatie; taakgerelateerde uitdagingen vergen van de manager een antwoord of 

oplossing voor de problemen of dilemma’s verbonden aan de job; obstakels tenslotte 

motiveren managers om pijnlijke situaties te voorkomen. (Ohlott et al., 1994) 

 

Naast deze positieve kanten van leeropportuniteiten, dragen deze uitdagende taken 

evenwel ook nog een negatieve implicatie in zich. Het gevaar gaat schuil in het 

aanbieden van leermogelijkheden, zonder aandacht te schenken aan de manier 

waarop daaruit kan geleerd worden. De lerende komt in een ‘alles-of-niets’-situatie 

waarbij zijn slagen grotendeels aan het lot wordt overgelaten. Het is dus niet 

voldoende om leeropportuniteiten aan te bieden. Er moet ook aandacht geschonken 

worden aan het leergedrag van de manager, de manier waarop hij met de 

uitdagende situaties kan omgaan. (Hoeksema, van de Vliert en Williams, 1997) 
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Met betrekking tot de ontwikkeling van managers uit de hiervoor vermelde on-the-job 

leeropportuniteiten, vestigen Van der Sluis en Hoeksema (2001) nog de aandacht op 

twee overkoepelende bedenkingen. Vooreerst stellen zij dat een manager zich niet 

mag focussen op één categorie van on-the-job leermogelijkheden. Hij moet 

daarentegen het hele aanbod van on-the-job leeropportuniteiten benutten. Immers 

hoe ruimer de ervaringen die de manager opdoet, hoe groter zijn multi-inzetbaarheid 

zal zijn. Daarnaast werpen Van der Sluis en Hoeksema (2001) ook het licht op de 

beheersbaarheid van het leren uit informele on-the-job leeropportuniteiten. Uiteraard 

hangt dit in grote mate af van de manier waarop de organisatie staat tegenover deze 

vorm van leren van haar managers en hoe zij hier invulling aan geeft.  

 

Tot slot dient nog opgemerkt te worden dat on-the-job leeropportuniteiten vaak 

gepaard gaan met een bedreiging van de effectiviteit van oude gewoonten en 

routines. Dit brengt vaak heel wat stress en onzekerheid met zich mee voor de 

manager. Hoe men hiermee omgaat hangt af van persoon tot persoon. Sommigen 

zullen proberen dit soort uitdagingen uit de weg te gaan om zo de stress en 

onzekerheid die het met zich meebrengt, te omzeilen. Vanuit het perspectief om de 

leer- en ontwikkelmogelijkheden die een job biedt maximaal te benutten, mag dit 

evenwel niet de bedoeling zijn. Een manager moet immers in staat zijn het hoofd te 

kunnen bieden aan zulke situaties door op zoek te gaan naar nieuwe gedragingen en 

routines waardoor hij opnieuw controle over de situatie kan verwerven en zekerheid 

krijgt over de prestaties die hij levert. (Feldman en Brett, 1983)  

 

 

2.3. Effect van het geslacht 
 

“De uitspraak ‘Als vrouw moet je denken als een man, waardig zijn 
als een dame, er uit zien als een meisje en werken als een paard’ 

klopt nog altijd.” 
Fabienne Bister, gedelegeerd bestuurder, Bister 

Uit: Trends (13/11/2003); in Job@ (22/11/2003) pg. 1. 
 

De laatste decennia beginnen vrouwen steeds meer hun plaats te vinden in het 

bedrijfsleven. Alle functies staan open voor zowel mannen als vrouwen. Toch wordt 

vastgesteld dat er minder vrouwen worden gepromoveerd naar hogere 

managementfuncties. Je zou kunnen zeggen dat er een soort van ‘glazen plafond’ is 

wat de doorstroom van vrouwen naar deze hogere functies tegenhoudt. Reeds 

verschillende mogelijke oorzaken werden aan onderzoek onderworpen: verschillen in 
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persoonlijkheid, de aanpak van het werk, of de discriminatie gebaseerd op 

biologische of sociale verschillen. Geen enkel bleek echter voldoende significant te 

zijn. Een andere mogelijke verklaring die kan aangehaald worden, is het feit dat 

mannen en vrouwen in verschillende mate en met verschillende soorten on-the-job 

leeropportuniteiten worden geconfronteerd. Dit heeft voor gevolg dat vrouwen minder 

goed voorbereid zijn op een hogere functies dan mannen. Uit voorgaand onderzoek 

konden reeds een aantal conclusies getrokken worden met betrekking tot deze 

verschillen tussen mannen en vrouwen. Zo zijn mannen eerder geneigd een 

uitdagende job aan een man te geven in plaats van aan een vrouw (Mai-Dalton en 

Sullivan, 1981). Rosen, Templeton en Kichline (1981) tonen aan dat vrouwen vaak 

jobs krijgen die minder zichtbaar zijn (zogenaamde backoffice functies) en die minder 

kansen bieden tot sociale contacten. Gold en Pringle (1988) voegen hier nog aan toe 

dat vrouwen eerder staffuncties krijgen in plaats van een functie binnen de 

kernactiviteiten van de organisatie. Door een discriminerende organisatiestructuur 

krijgen vrouwen bovendien vaak jobs toegewezen met minder groeimogelijkheden en 

macht in vergelijking met hun mannelijke collega’s (Kanter, 1977). Een laatste 

belangrijke bevinding gaat erover dat vrouwen minder jobs krijgen die de 

mogelijkheid bieden om in de toekomst naar hogere niveaus door te stromen (Van 

Velsor en Hughes, 1990). 

 
Ohlott en collega’s (1994) zijn deze onderzoeksbodem verder gaan uitspitten. Zij 

hebben getracht een vergelijking te maken tussen het soort on-the-job 

leeropportuniteiten waarmee mannen geconfronteerd worden en deze waarmee 

vrouwen geconfronteerd worden. Wat betreft de jobovergangen werden weinig 

verschillen vastgesteld. Mannen en vrouwen ervaren beide situaties waarmee ze 

moeten omgaan met nieuwe, onbekende verantwoordelijkheden. Ook werd er weinig 

verschil geconstateerd wat betreft taakgerelateerde leeropportuniteiten. 

 

Op basis hiervan zou bijna kunnen gesteld worden dat mannen en vrouwen zo goed 

als op gelijke voet staan. Toch zijn er een aantal kleine verschillen die als verfijnde 

vormen van discriminatie zouden kunnen omschreven worden. Zo heeft het 

onderzoek aangetoond dat er wel aanzienlijke verschillen waren als het gaat om 

hoge mate van verantwoordelijkheid. Mannen en vrouwen zouden zo wel dezelfde 

functie kunnen uitoefenen, maar vrouwen zullen daarbij ‘gespaard’ blijven van de 

taken binnen deze functie waarmee een hoge verantwoordelijkheid gepaard gaat. 

Deze vaststelling kan gebruikt worden om het ‘glazen plafond’-fenomeen te 

verklaren. Mannen en vrouwen mogen dan wel dezelfde jobs uitgeoefend hebben 
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gedurende hun loopbaan, vaak blijkt dat vrouwen daarbij niet dezelfde 

verantwoordelijkheden krijgen als mannen. Het kunnen omgaan met deze hogere 

verantwoordelijkheden blijkt evenwel een noodzakelijke competentie voor hogere 

managementfuncties. Doordat vrouwen systematisch worden geweigerd hun 

capaciteiten op dit vlak te oefenen of te tonen, zullen zij ook automatisch worden 

geëlimineerd als kandidaat voor een hogere functie. Als men dan toch overweegt 

een bepaalde hogere functie aan een vrouw toe te wijzen, zal snel blijken dat zij hier 

niet voor geschikt is. Doordat haar altijd hogere verantwoordelijkheden werden 

ontzegd, heeft ze nooit de nodige vaardigheden voor een hogere functie kunnen 

verwerven. De vooroordelen met betrekking tot haar onbekwaamheid zullen 

bevestigd worden, waardoor men nog meer de neiging krijgt vrouwen te 

‘beschermen’ van hogere functies. Door dit pygmalion-effect zal het glazen plafond in 

realiteit worden omgezet. (Ohlott et al., 1994) 

 

Een andere opmerkelijke onderzoeksbevinding deed zich voor op het vlak van 

leeropportuniteiten uit persoonlijke steun. Veel vrouwen ervaren een tekort aan steun 

tijdens het uitvoeren van hun job: ze voelen zich uitgesloten van sociale netwerken, 

vinden moeilijk een luisterend oor en voelen dat ze permanent moeten vechten om 

erkend te worden voor het werk dat ze doen. Doordat vrouwen deze tekorten 

ervaren, zal dit ook een negatief effect hebben op de manier waarop ze omgaan met 

en leren uit uitdagende opportuniteiten. Steun en feedback, het tegengestelde van de 

obstakels die vrouwen ervaren, worden immers erkend als belangrijke stimulerende 

factoren van het leren (McCauley, Ohlott en Ruderman, 1989; Morrison, 1992). 

Managers die worden geconfronteerd met obstakels rapporteren achteraf evenwel 

enige ontwikkeling of vooruitgang, ondanks de moeilijkheden die ermee gepaard 

gingen. Op het moment van de uitdaging echter brengt dit obstakel heel wat stress 

en demotivering met zich mee (McCauley et al., 1994). (Ohlott et al., 1994) 

 

 

 

In dit hoofdstuk werden de on-the-job leeropportuniteiten van dichtbij bekeken. 

Hiermee is het eerste luik van het onderzoeksmodel ontsluierd. Het volgende 

hoofdstuk zal zich toespitsen op het loopbaanverloop. Achteraf zal dan de link 

worden gelegd tussen beide luiken. In het empirische gedeelte zal nagegaan worden 

wat het effect van de on-the-job leeropportuniteiten op het loopbaanverloop is.  
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Hoofdstuk 3 
________   

 
Carrièresucces als leerresultaat 

 
 
 
 
De twee voorgaande hoofdstukken hebben zich toegelegd op het informele leren en 

de on-the-job leeropportuniteiten als bron van informeel leren. In dit laatste hoofdstuk 

van het literatuuronderzoek zal dieper worden ingegaan op de resultaten van dat 

informele leren, meerbepaald het carrièresucces of loopbaanverloop. In een 

inleidende paragraaf zullen deze leerresultaten worden gesitueerd in het geheel van 

de thesis. Bovendien zal een overzicht worden geboden waarop de opbouw van de 

rest van het hoofdstuk is gebaseerd. In een tweede deel worden de te onderscheiden 

elementen van carrièresucces toegelicht en het loopbaanverloop uiteengezet. 

Vervolgens zal worden nagegaan wat, naast on-the-job leeropportuniteiten, het 

carrièresucces nog kan beïnvloeden. Tenslotte wordt een theoretische verklaring 

geboden voor de relatie tussen carrièresucces en leeropportuniteiten. Deze relatie 

zal dan verder worden uitgespit in het empirische onderzoek dat hierop volgt.   

 

 

3.1. Inleiding 
 

Tot op de dag van vandaag heeft onderzoek op on-the-job leren zich voornamelijk 

gefocust op kennis en ontwikkeling van vaardigheden als resultaatsvariabelen van dit 

soort leren (Morrison en Brantner, 1992). Toch zijn er een aantal auteurs die stellen 

dat het informeel on-the-job leren ook een impact heeft op carrièreresultaten (Noe, 

1996; Tesluk en Jacobs, 1998). Bovendien besteedt ook de literatuur rond 

carrièreontwikkeling steeds meer aandacht aan het leren uit on-the-job ervaringen. 

Sommige auteurs stellen dat de bron van hedendaagse carrièreontwikkeling te 

vinden is in het permanent leren (Sullivan, 1999). Dit proces van continu ontwikkelen 

en groeien is precies gebaseerd op het on-the-job leren. Er kan dus wel gesteld 

worden dat de aandacht voor carrièresucces of loopbaanverloop als resultaat van 

informeel on-the-job leren sterk aan het aanwakkeren is. Dit hoofdstuk zal hier dan 

ook volledig aan gewijd worden, aangezien dit het tweede luik van de 

onderzoeksvraag van de thesis behelst. 
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Het volgende theoretisch model geeft weer wat in de rest van het hoofdstuk zal 

worden behandeld. Er zal eerst een onderscheid gemaakt worden tussen objectief 

en subjectief carrièresucces. Vervolgens zullen de determinanten van carrièresucces 

worden aangehaald. Uiteraard staan de on-the-job leeropportuniteiten hier op de 

eerste plaats aangezien er onderzocht wordt wat het effect van deze 

leermogelijkheden op het loopbaanverloop is. Vervolgens zullen nog een aantal 

verklarende variabelen die in de literatuur reeds uitgebreid aandacht hebben 

gekregen, worden behandeld. Het zal hierbij gaan om de persoonlijkheid van het 

individu, de structuur van de organisatie en de mate van overeenstemming tussen 

het individu en de organisatie. Elk van deze determinanten heeft noemenswaardige 

implicaties voor het managen van het carrièreverloop. Bijgevolg ziet het schema dat 

verder zal worden besproken, er als volgt uit: 

 

ca s 
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soort expliciete maatstaven zijn observeerbaar voor derden en kunnen bijgevolg 

beoordeeld worden op basis van de carrièreresultaten van een referentiegroep. Men 

kan bij dit soort variabelen met andere woorden nagaan of men succesvol is door zijn 

eigen leerresultaten te vergelijken met deze die in het algemeen als succesvol 

worden aanzien. (Gattiker en Larwood, 1988) 

 

Omdat iemand als succesvol wordt beschouwd, betekent dat nog niet dat die 

persoon zich ook voldaan voelt over de mate van succes die hij ervaart. Vandaar dat 

carrièresucces ook nog een subjectief karakter heeft. Bij subjectief of intrinsiek 

carrièresucces gaat het om de gevoelens van het individu tegenover datgene wat hij 

bereikt heeft en de voldoening omtrent zijn carrière. (Judge et al., 1995). Dit soort 

carrièresucces verwijst dus naar factoren die inherent zijn aan de job zelf. Bovendien 

is dit intrinsiek succes afhankelijk van een subjectieve evaluatie van de carrière door 

de medewerker zelf en dit op basis van de doelstellingen en verwachtingen die hij 

voor zichzelf voorop heeft geplaatst (Judge et al., 1995).  

 

Deze subjectieve variabele wordt meestal gemeten in termen van jobtevredenheid en 

carrièretevredenheid. Jobtevredenheid kan daarbij gedefinieerd worden als het 

positieve welbevinden dat resulteert uit de ervaringen van de huidige job. 

Carrièretevredenheid daarentegen omvat naast de tevredenheid over de huidige job 

ook het welbevinden verbonden aan de carrière in haar geheel, dus zowel intrinsieke 

als extrinsieke aspecten en over verschillende jobs heen. In die zin is 

carrièretevredenheid dus een ruimer begrip in vergelijking met jobtevredenheid en 

zal dit eerder gebruikt worden als meetvariabele (Greenhaus, Parasuraman en 

Wormley, 1990).  

 

Bovendien dient ook nog het onderscheid gemaakt te worden tussen carrièresucces 

en jobperformantie. Jobperformantie is een maatstaf voor de effectiviteit waarmee 

een specifieke job wordt uitgeoefend (Greenhaus en Parasuraman, 1993). 

Carrièresucces daarentegen is een weerspiegeling van de resultaten hiervan en dit 

over een periode waarin verschillende jobs elkaar opvolgen (Judge et al., 1995). 

Beide mogen niet met elkaar verward worden.  

 

Carrièreverloop wordt bepaald door keuzes. Men kan zich de vraag stellen wat het 

effect is van vrije carrièrekeuzes op carrièresucces. Wanneer een individu een 

carrièrekeuze maakt, dan is die gebaseerd op de overtuiging dat dìe keuze tot een 

maximale of hogere return zal leiden (Locke, 1976). Of het individu dan ook de juiste 
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keuze heeft gemaakt, zal sterk afhangen van zijn of haar perceptie van de omgeving. 

Als gevolg van de menselijke cognitieve beperking om informatie op te nemen en te 

verwerken, zal men zich bij het maken van een keuze immers focussen op de 

informatie die men zelf het meest belangrijk vindt (Simon, 1979). Bijgevolg is de 

mens beperkt in zijn rationaliteit en zal hij niet de perfecte keuze maken, maar wel de 

meest bevredigende keuze (Sanchez en Heene, 2003). Vanuit dit perspectief kunnen 

carrièrekeuzes niet altijd carrièresucces verklaren, omdat de rechtvaardiging van de 

keuze pas na het waarnemen van de resultaten kan gebeuren. (Gattiker en Larwood, 

1988) 

 

Hoewel van deze twee componenten van carrièresucces kan verwacht worden dat 

ze positief met elkaar verbonden zijn (Judge en Bretz, 1994), moet toch opgemerkt 

worden dat ze niet noodzakelijk met elkaar covariëren. Een manager die extrinsiek 

succesvol is omdat hij een hoog salaris heeft en reeds veel promoties heeft 

gekregen, is daarom niet noodzakelijk meer tevreden over zijn carrière dan iemand 

met een lager inkomensniveau en een veel beperktere ervaring wat betreft 

jobovergangen (Korman, Wittig-Berman en Lang, 1981). Veel hangt immers af van 

de eigen doelstellingen en verwachtingen van die persoon ten aanzien van zijn job 

en zijn carrière. Bijgevolg is het belangrijk om zowel objectieve als subjectieve 

evaluaties van carrièresucces in beschouwing te nemen (Gattiker en Larwood, 1989; 

Judge et al., 1995). 

 

 

3.3. Fases in het loopbaanverloop 
 

Nu bekend is wat carrièresucces precies omvat, kan de vraag gesteld worden hoe 

een carrière of loopbaan wordt gecreëerd. In de opbouw van een carrière kunnen 

een aantal fases of periodes worden onderscheiden die zich telkens herhalen. 

Onderzoek dat hiernaar werd verricht, dateert reeds van de jaren zestig. Super 

(1963) conceptualiseerde ‘carrière’ als een opeenvolging van een stabilisatiefase, 

een consolidatiefase en een vooruitgangsfase. Crites (1982) heeft dit verder 

uitgediept door voor elk van deze periodes van carrièreontwikkeling twee typerende 

taken ter ontwikkeling van het individu in die fase te definiëren. Bovendien hebben 

Dix en Savickas (1995) getracht om voor elke ontwikkeltaak tijdens het 

loopbaanverloop een passend gedrag te omschrijven. Dit gedrag beschrijft hoe elke 

fase het best wordt aangepakt om ze succesvol te kunnen doorlopen. 
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De volgende tabel geeft een schematisch overzicht weer van de verschillende fases 

en de bijhorende ontwikkeltaken van de carrièreontwikkeling: 

 

Loopbaanfase Ontwikkeltaken 
  

Stabilisatie Jezelf aanpassen aan de cultuur van de organisatie 

 Een bevredigend prestatieniveau bereiken 

Consolidatie Relaties leggen met collega’s 

 Productieve werkmethodes onderhouden 

Vooruitgang Naar een volgende promotie binnen de organisatie 

 Toekomstige carrièrestappen plannen 

 
Tabel 3.1: De loopbaanfases en hun bijhorende ontwikkeltaken (gebaseerd op: Dix en 

Savickas, 1995). 
 

 

3.3.1. Stabilisatiefase 
 

Tijdens de stabilisatiefase, de eerste periode die volgt op het binnenkomen in een 

organisatie of het aannemen van een nieuwe functie, is het aan de nieuwe 

medewerker om zichzelf aan te passen aan de cultuur van de organisatie. Om dit op 

een adequate manier te volbrengen, is het de medewerker geboden zich als 

teamspeler te profileren, evenals zich kennis en expertise over de job eigen te 

maken. Bovendien is het noodzakelijk dat hij leert over de informele processen en de 

cultuur van de organisatie. Eens de nieuwkomer zich volledig heeft ingewerkt in de 

organisatie en de job, heeft hij de opdracht om op een gepaste wijze de taken voor 

de job uit te voeren, met als doel een bevredigend performantieniveau te bereiken. 

Dit vergt van de werknemer dat hij voor zichzelf hoge standaarden en doelen 

vooropstelt. Het is daarenboven aangewezen zichzelf te evalueren door feedback te 

vragen van collega’s of superieuren. (Dix en Savickas, 1995) 

 

 

3.3.2. Consolidatiefase 
 

De fase die hierop volgt is de consolidatiefase. Tijdens deze fase wordt de positie 

van het individu in zijn job binnen de organisatie duurzaam gemaakt. Ook hier 

onderscheidt Crites (1982) weer twee ontwikkeltaken. Vooreerst dient het individu 

bewijs te leveren van een positieve jobhouding en effectieve werkmethodes. Hiervoor 
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is het nodig dat hij georganiseerd werkt en perfectie nastreeft. Bovendien is het ook 

aangewezen elke mogelijkheid tot open communicatie te grijpen. Dit helpt immers bij 

het verzamelen van informatie en vereenvoudigt het nemen van beslissingen. De 

medewerker getuigt met andere woorden van een verantwoordelijkheid om zijn 

vaardigheden nodig voor de job permanent te onderhouden en te verbeteren. Een 

tweede ontwikkeltaak vereist dat het individu goede interpersoonlijke relaties 

onderhoudt met zijn collega’s. Concreet betekent dit: tijd maken om naar elkaar te 

luisteren, aandacht hebben voor de behoeften van anderen, collega’s respecteren, 

de sterktes en zwaktes van anderen erkennen. (Dix en Savickas, 1995) Er dient 

opgemerkt te worden dat de eerste ontwikkeltaak vooral betrekking heeft op het 

uitvoerende gedeelte van een job, terwijl de tweede meer aanleunt bij het affectieve 

aspect van een job.  

 

 

3.3.3. Vooruitgangsfase 
 

Eens een individu zich heeft gevestigd in een bepaalde job, kan die beginnen denken 

aan vooruitgang. Dit is dan ook de volgende fase in het loopbaanverloop. De eerste 

ontwikkeltaak die hierin kan worden gesitueerd, vereist dat het individu streeft naar 

enige beweging langs het carrièrepad in de organisatie door op zoek te gaan naar 

promotiemogelijkheden. Om deze stap tot een vruchtbaar einde te kunnen brengen, 

kan het individu vooreerst zelf nieuwe uitdagingen zoeken binnen zijn huidige job. 

Voorts is het ook aangewezen om op de hoogte te blijven van wat er gebeurt in het 

werkveld, om op die manier zicht te krijgen op mogelijke promotie- of 

doorstroomkansen. Bovendien is het altijd nuttig om contacten te leggen met 

sleutelfiguren in de organisatie, om zo een netwerk van sociaal kapitaal rondom zich 

te creëren. Het is niet voldoende om een zicht te hebben op de 

promotiemogelijkheden binnen de organisatie. De medewerker moet ook voor 

zichzelf uitmaken waar hij naartoe wil evolueren. Hij zal dus zijn toekomstige 

carrièrestappen moeten plannen door voor zichzelf lange termijn-doelen voorop te 

stellen. In deze fase hebben Dix en Savickas (1995) de meest uiteenlopende 

gedragingen waargenomen. Zo waren er enerzijds medewerkers die planden om in 

dezelfde positie te blijven tot aan hun pensionering. Anderen zagen in de nabije 

toekomst een verandering van positie. Wat ze ook weze, ieder heeft voor zichzelf 

specifieke carrièredoelen vooropgesteld. Uiteraard moet men dan ook plannen 

formuleren en strategieën bedenken, wil men deze doelen daadwerkelijk bereiken. 

(Dix en Savickas, 1995) 
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3.3.4. Het cyclische verloop van een loopbaan 
 

Er dient opgemerkt te worden dat deze fases geen eenmalig verloop weergeven. 

Integendeel, de cyclus herhaalt zich telkens opnieuw: een individu komt in een 

organisatie binnen, probeert zichzelf te profileren binnen zijn job en tracht om op een 

duurzame wijze een plaats in de organisatie in te nemen. Daarna kan het individu op 

zoek gaan naar promotiemogelijkheden binnen de organisatie en zo in een nieuwe 

functie terechtkomen. De medewerker bevindt zich opnieuw in de uitgangspositie van 

zijn carrièreontwikkeling, maar dan op een hoger niveau. Loopbaanontwikkeling 

wordt dus gekenmerkt door een spiraalsgewijze evolutie. 

 

Een algemeen carrièreverloop zoals het hiervoor werd geschetst, is praktisch  

toepasselijk voor iedereen in een organisatie. Dit bleek ook uit het onderzoek van Dix 

en Savickas (1995). De respondenten die deelnamen aan het onderzoek varieerden 

sterk in werkervaring en opleidingsniveau. Op die manier werd zowel het uitvoerende 

personeel als het hoger management betrokken in de studie. Toch stelde men vast 

dat iedereen in zijn loopbaan gelijkaardige fases doorloopt, zoals ze hierboven 

werden beschreven. Het enige verschil dat zich kan voordoen, heeft betrekking op de 

tijd die elk individu doorbrengt in elke fase. (Dix en Savickas, 1995) Zo zullen de 

fases elkaar sneller opvolgen bij iemand in een managementfunctie. Hij zal sneller 

doorgroeien naar de hogere niveaus van de organisatie. Iemand die een meer 

operationele taak uitvoert daarentegen, zal minder snel bewegen langs de spiraal 

van de loopbaanontwikkeling.  

 

 

3.4. Beïnvloedende factoren 
 

De identificatie van variabelen die carrièresucces beïnvloeden, heeft al heel wat 

wetenschappelijke aandacht gekregen. Verschillende modellen van carrièresucces 

maken het onderscheid tussen individuele en organisationele factoren (onder 

andere: Ferris en Judge, 1991; Judge en Bretz, 1994; Judge et al., 1995). Deze 

modellen wijzen op individueel niveau op een relatie tussen carrièresucces en 

demografische variabelen of motivatie. Ook organisationele variabelen zoals de 

grootte of de sector vertonen enige covariantie met carrièresucces. De on-the-job 

leeropportuniteiten kunnen in deze categorie worden gesitueerd. Achtereenvolgens 

zullen van beide categorieën een aantal beïnvloedende factoren worden bekeken.  
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3.4.1. Individuele factoren en carrièresucces 
 

Vroeger onderzoek naar carrièresucces heeft getracht een aantal beïnvloedende 

factoren te identificeren. Een aantal topics die individueel zijn van aard, zijn de 

volgende: demografische variabelen zoals geslacht, leeftijd en burgerlijke staat 

(onder andere: Dreher, Dougherty en Whitely, 1985; Pfeffer, 1977), human capital 

variabelen zoals opleiding en ervaring (onder andere: Mills, 1985; Pfeffer, 1977; 

Whitely, Dougherty en Dreher, 1991), motivationele variabelen zoals het aantal uren 

dat wordt gewerkt (onder andere: Whitely et al., 1991). De relatie van elkeen van 

deze variabelen met carrièresucces zal hierna kort worden toegelicht. Daarna zal ook 

het effect van persoonlijkheid op carrièresucces worden aangehaald.  

 

 

3.4.1.1. Socio-demografische variabelen 

 

Persoonlijke factoren die reeds meermaals werden aangehaald als determinant van 

carrièresucces, zijn demografische kenmerken (Gattiker en Larwood, 1988; 1989; 

Gould en Penley, 1984). Eén van de meest voor de hand liggende bevindingen is dat 

leeftijd positief gerelateerd is met objectief carrièresucces, omdat extrinsieke 

carrièreresultaten aangroeien over de tijd (Cox en Nkomo, 1991; Gattiker en 

Larwood, 1988; 1989; Gutteridge, 1973; Jaskolka, Beyer en Trice, 1985). Een andere 

consistente bevinding is dat gehuwde individuen hogere niveaus van carrièresucces 

bereiken dan ongehuwden (Judge en Bretz, 1994; Pfeffer en Ross, 1982). Pfeffer en 

Ross (1982) wijzen erop dat het huwelijk een signaal kan zijn dat het individu 

georganiseerd, stabiel en verantwoordelijk is en dat zich dat ook zal weerspiegelen in 

de uitoefening van zijn job.  

 

 

3.4.1.2. Human Capital 

 

Een tweede categorie van individuele persoonlijke variabelen is het zogenaamde 

‘human capital’. Hieronder wordt verstaan de geaccumuleerde opleidingen, 

persoonlijke en professionele ervaringen die de waarde van het werk van het individu 

tegenover de werkgever nog verhoogt (Judge et al., 1995). De human capital theorie 

neemt aan dat de investeringen die een individu maakt in zichzelf, worden beloond 

door de arbeidsmarkt (Becker, 1964). Bijgevolg bestaat er een positieve relatie 
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tussen het opleidingsniveau en carrièresucces evenals tussen de kwaliteit van de 

opleiding en de opleidingsinstelling en carrièresucces. (Judge et al., 1995) 

 

 

3.4.1.3. Motivatie 

 

Whitely, Dougherty en Dreher (1991) wezen op de invloed van motivatie op 

carrièresucces. Twee indicatoren van motivatie werden daarvoor in rekening 

gebracht: het aantal uren dat per week gewerkt wordt en het relatief belang van het 

beroepsleven tegenover het privé-leven. Heel wat onderzoek ondersteunt de 

positieve relatie tussen het aantal uren dat men per week werkt en carrièresucces 

(Cox en Cooper, 1989; Gutteridge, 1973; Judge en Bretz, 1994; Whitely et al., 1991). 

Verder lijkt het logisch dat het belang dat werken heeft in de identiteit van een 

individu eveneens positief gerelateerd is met carrièresucces. Mensen waarbij werken 

een centrale rol inneemt in hun leven, zullen immers meer bereid zijn investeringen 

te maken in hun werk en carrière (England en Whitely, 1990). 

 

 

3.4.1.4. Persoonlijkheid 

 

In de laatste jaren gaat steeds meer aandacht naar het effect van de persoonlijkheid 

van het individu op carrièresucces. Persoonlijkheid kan gezien worden vanuit het ‘Big 

Five’-model. Dit model heeft aan de hand van persoonlijkheidstests de vijf algemene 

dimensies van persoonlijkheid vastgesteld (onder andere: Costa en McCrae, 1988; 

Mount en Barrick, 1995). Deze dimensies zijn de volgende:  

 

Extraversie  Een extravert persoon kan omschreven worden als iemand sociaal, 

warm, assertief en actief. Een introvert iemand is daarentegen eerder 

gereserveerd, sober en afzijdig. 

Aangenaamheid  Deze dimensie geeft aan in welke mate iemand sociaal en 

interpersoonlijk georiënteerd is. Dit kan variëren van goedaardig en betrouwbaar 

aan het ene extreem, tot cynisch, onbeschoft en achterdochtig aan het andere. 

Openheid  Openheid is de mate waarin iemand nieuwsgierig is en zelf op zoek 

gaat naar nieuwe ervaringen en ideeën. Dit weerspiegelt dus de interesse en 

intelligentie van het individu. 

 
Carrièresucces als leerresultaat   56 



Betrouwbaarheid  Dit facet van de persoonlijkheid beklemtoont de zin voor 

organisatie, persistentie en motivatie om zijn doel te bereiken. Belangrijke 

factoren hierbij zijn doelgerichtheid, afhankelijkheid en plichtsbewustheid. 

Emotionele stabiliteit  Deze laatste dimensie geeft aan in welke mate een 

individu emotionele ups en downs kent. Individuen die hierop laag scoren, 

worden gekenmerkt door een hoge mate van bezorgdheid, vijandigheid en 

depressie. (Seibert en Kraimer, 2001) 

 

Elk van deze dimensies van persoonlijkheid beïnvloeden het gedrag van een individu 

en bijgevolg ook zijn werkprestaties en carrièresucces. Enkele bevindingen uit een 

onderzoek van Seibert en Kraimer (2001) illustreren deze relatie. Extraversie bleek 

het meest gerelateerd te zijn aan de factoren van carrièresucces. Een hoger niveau 

van dominantie en activiteit helpen extraverten bij het bereiken van hun doelen in om 

het even welke omgeving, waardoor ze extra beloond worden. Aangenaamheid bleek 

een belangrijk aspect in organisaties die sterk mensgeoriënteerde zijn en waar 

menselijke vaardigheden belangrijk zijn. Er werden ook aanwijzingen gevonden dat 

te aangenaam zijn het carrièresucces negatief kan beïnvloeden, vermoedelijk 

doordat men te inschikkelijk is naar de wensen van anderen en dat men zijn eigen 

ideeën niet kan doordrijven. Dit bevestigt de resultaten van voorgaande studies van 

onder andere Salgado (1997) en Judge, Higgins, Thoresen en Barrick (1999). Met 

betrekking tot openheid konden geen significante besluiten genomen worden. De 

positief veronderstelde relatie tussen betrouwbaarheid en carrièreresultaten werd 

niet bevestigd in de studie. Verder onderzoek moet uitwijzen waarom. Emotioneel 

instabiele individuen tenslotte evalueren hun carrière als meer negatief. Ze worden 

immers meer gekenmerkt door negatief affectieve reacties op omstandigheden. 

(Seibert en Kraimer, 2001) 

 

Als gevolg van de hoge consistentie tussen de onderzoeksresultaten van Seibert en 

Kraimer (2001) en deze van voorgaande studies kan gesteld worden dat de 

persoonlijkheidstrekken zoals ze gedefinieerd worden door het ‘Big Five’-model een 

significant deel van de variantie van carrièresucces verklaren. 

 

Door alle positieve aspecten van de persoonlijkheidsfactoren uit het ‘Big Five’-model 

samen te brengen, bekomt men wat Seibert, Crant en Kraimer (1999) hebben 

omschreven als een proactieve persoonlijkheid. Concreet gaat het om iemand die 

onafhankelijk staat van situationele factoren en zijn omgeving zelf in de hand heeft. 

Dit soort mensen identificeren zelf on-the-job leer- en groeiopportuniteiten, tonen 
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initiatief en volharden tot er resultaat is. Daarbij selecteren ze enkel die situaties die 

tot de hoogste jobperformantie zullen leiden. (Crant, 1995) Proactieve 

persoonlijkheid zal dus ook een voorspeller zijn voor carrièresucces. Immers wie zijn 

omgeving goed in de hand heeft, zal sneller kunnen anticiperen op veranderingen en 

hierop gepaster kunnen reageren (Bateman en Crant, 1993). Men is zich beter 

bewust van zijn zelfwerkzaamheid en effectiviteit (Greenberger en Strasser, 1986; 

Greenberger, Strasser en Lee, 1988). Bovendien zal men meer moeite doen om op 

zoek te gaan naar een werkomgeving die aansluit bij de persoonlijke noden en 

waarden (Super, 1963; Bretz en Judge, 1994). (Seibert, Crant en Kraimer, 1999) 

 

 

3.4.1.5. Beïnvloedingsgedrag 

 

Een ander element van persoonlijkheid dat ook reeds aan onderzoek werd 

onderworpen, is het beïnvloedingsgedrag van individuen. Beïnvloedingsgedrag wordt 

als volgt gedefinieerd: een sociaal beïnvloedingsproces waarbij je je gedrag zodanig 

strategisch stelt dat je je eigen belang op korte en langere termijn tracht te 

maximaliseren (Ferris, Russ en Fandt, 1989). Judge en Bretz (1994) maakten een 

onderscheid tussen twee soorten van dit gedrag. Enerzijds heb je 

beïnvloedingsgedrag dat vooral gericht is naar de leidinggevende. Het individu wil 

goed staan bij zijn overste door zoveel mogelijk bij hem in de gunst te dringen. 

Anderzijds heb je ook beïnvloedingsgedrag dat gericht is naar de job die men 

uitvoert. Typisch voor dit soort gedrag is dat men zichzelf zo goed mogelijk tracht 

voor te stellen en te verkopen door zijn eigen kwaliteiten en karakteristieken in het 

daglicht te brengen. De bedoeling is dat anderen je als competent zullen 

beschouwen voor de job. Beide gedragingen hebben een invloed op 

selectieresultaten, performantiemetingen en loonsverhogingen. Aangezien deze 

resultaten gerelateerd kunnen worden aan carrièresucces, kan ook de link gelegd 

worden tussen beïnvloedingsgedrag en carrièresucces.  

 

Het onderzoek van Judge en Bretz (1994) leidde tot de volgende resultaten: 

beïnvloedingsgedrag dat gericht is naar de leidinggevende heeft een positief effect 

op carrièresucces. De verklaring ligt voor de hand: door strategieën aan te wenden 

die de beslisser over het loopbaanverloop gunstig stemmen tegenover het individu, 

zal deze persoon eerder beslissingen nemen in het voordeel van het individu 

waardoor deze succesvoller wordt. Door jezelf in de gunst van de juiste persoon te 

dringen, heb je dus meer kansen op carrièresucces (Ferris en Judge, 1991). Wie 
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daarentegen zijn carrière een duwtje in de rug probeert te geven door zichzelf te 

verkopen, bekomt het tegengestelde effect. Als immers wordt verondersteld dat 

beïnvloedingsgedrag enkel via het ‘graag hebben van iemand’ carrièresucces kan 

beïnvloeden (Ferris en Judge, 1991; Wayne en Ferris, 1990), dan zal zelfpromotie 

leiden tot lager carrièresucces aangezien dit de affectiviteit tegenover het individu 

verlaagt. Het is dus aangewezen voor iemand die zijn carrière op een politieke 

manier wil beïnvloeden, dat hij de juiste wapens kiest alvorens ten strijde te trekken. 

 

 

3.4.2. Organisationele factoren en carrièresucces 
 

Naast het individuele niveau dat hiervoor reeds werd besproken, kunnen ook op 

organisationeel niveau een aantal variabelen onderscheiden worden die een effect 

hebben op carrièresucces. Enkele van deze prominente variabelen zijn onder 

andere: socialisatie (Feldman, 1981; Reichers, 1987), de positie die men inneemt in 

de organisatie (Whitely et al., 1991), de carrièresystemen die gebruikt worden in de 

organisatie (London en Stumpf, 1982). Ook on-the-job leeropportuniteiten maken 

deel uit van deze categorie van variabelen. Hun effect op carrièresucces wordt 

evenwel in de volgende paragraaf afzonderlijk behandeld, aangezien zij het centrale 

onderwerp van de thesis uitmaken.  

 

 

3.4.2.1. Grootte van de organisatie 

 

Pfeffer (1991) beklemtoonde de invloed van organisationele variabelen op individuele 

carrièreresultaten. Verschillende van deze variabelen bleken voor onderzoek 

vatbaar. Eén daarvan is de grootte van de organisatie. Studies hebben aangetoond 

dat grotere bedrijven een hoger salaris kunnen betalen in vergelijking met kleinere 

bedrijven (Brown en Medoff, 1989).  Bovendien kan een groter bedrijf meer 

vacatures aanbieden waardoor er intern ook meer promotiemogelijkheden zijn. 

(Dalton en Kesner, 1985; Whitely et al., 1991). Dit laatste moet evenwel gerelativeerd 

worden, want in een grote organisatie zullen er ook meer mensen zijn die voor 

dezelfde promotie met elkaar concurreren (Stewman en Konda, 1983). Bijgevolg 

wijzen Judge en collega’s (1995) zowel op een positieve als negatieve relatie tussen 

de grootte van de organisatie en carrièresucces onder de vorm van promoties. Het 

zal afhangen van organisatie tot organisatie wat het saldo is van beide effecten. 

 

 
Carrièresucces als leerresultaat   59 



3.4.2.2. Succes van de organisatie  

 

Vervolgens kan er ook een link gevonden worden tussen het succes van de 

organisatie en het carrièresucces van het individu in die organisatie. Zo zal het 

performantieniveau van de organisatie positief gerelateerd zijn aan de verdiensten 

voor het individu (Murphy, 1985). Bovendien is het performantieniveau ook 

gerelateerd aan het al dan niet publiek genoteerd zijn van de aandelen van de 

organisatie. Zo zouden publieke organisaties succesvoller zijn dan private, wat voor 

het individu grotere kansen op carrièresucces impliceert (Gomez-Meija en Balkin, 

1992). (Judge et al., 1995) 

 

 

3.4.2.3. Organisatiestructuur 

 

Naast deze ruimere organisationele variabelen, zijn carrièremogelijkheden en –

succes ook afhankelijk van de structuur van de organisatie. Deze structuur is immers 

bepalend voor de mogelijke carrièrestromen binnen de organisatie. Gunz, Jalland en 

Evans (1998) hebben getracht hier een overzicht van te geven, waarbij ze het 

onderscheid maakten tussen drie soorten van organisatieopzetten. De eerste 

categorie die ze daarbij erkennen zijn de vlakke of gecentraliseerde organisatie 

waarbij men beschikt over een ruim aanbod van gelijkaardige jobs. Een carrière 

bestaat hierbij dus uit bewegingen tussen deze soortgelijke jobs, waarbij de enige 

verschillen zich situeren op het niveau van de omvang van de functie en de 

verantwoordelijkheden die eraan verbonden zijn. Het voorbeeld dat de auteurs hierbij 

aanhalen is dat van een keten van retailbanken. In dit soort organisaties beweegt 

men meestal van een klein lokaal kantoor, via een kleinstedelijk, naar een stedelijk 

kantoor. Men blijft dus dezelfde functie bekleden maar telkens in een andere setting. 

 

In andere organisaties spreekt men over carrière als ware het opgebouwd uit een 

ruime waaier van uiteenlopende ervaringen. In dit soort van organisatieculturen geldt 

de wet dat men carrière maakt door zoveel mogelijk verschillende functies te 

bekleden in zoveel mogelijk verschillende afdelingen van de organisatie. Dit soort 

geïntegreerde organisaties worden dan ook gekenmerkt door ‘innovatieve’ 

jobovergangen. Dit vindt men vooral terug in grote organisaties die opgebouwd zijn 

uit veel verschillende afdelingen. Gevolg van dit soort carrièrevorming is dat men na 

verloop van tijd een volledig beeld heeft van de organisatie en dat men een nuttig 

netwerk van sociale contacten heeft opgebouwd. Mensen die zich met dit soort 
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organisaties identificeren, zijn vooral bang om in één specifieke job verzeild te 

geraken. (Gunz, Jalland en Evans, 1998) 

 

Naast deze structurele factoren die carrièrestromen bepalen, kan er nog een derde 

categorie van organisaties worden aangehaald, namelijk de evolutionaire organisatie.  

Dit soort organisaties is opgebouwd uit verschillende projecten. Het individu wordt 

daarbij toegewezen aan een project en evolueert hiermee mee. Het meest 

onderscheidende kenmerk van organisaties die op deze manier zijn opgebouwd, is 

het ongeplande groeipatroon. Er is bijgevolg ook geen vast groeipatroon te 

herkennen. Carrièrebewegingen bestaan enkel uit een toevoeging van 

verantwoordelijkheden of verandering van de functierol. In die zin kan gesteld 

worden dat de job – en bijgevolg ook het individu – vanzelf evolueren. (Gunz, Jalland 

en Evans, 1998) 

 

De link kan gelegd worden met de indeling van organisatiestructuren zoals ze in het 

eerste hoofdstuk reeds werden aangehaald. Gespecialiseerde en gecentraliseerde 

organisaties worden daarbij gekenmerkt door een vlak carrièreverloop. Hierdoor 

wordt het effect van leren op carrièresucces afgezwakt aangezien 

doorgroeimogelijkheden enkel variëren naargelang de verantwoordelijkheden en de 

omvang van de job. Geïntegreerde organisaties kunnen gelinkt worden aan de 

tweede categorie van carrièreverloop, namelijk deze gekenmerkt door een aanbod 

van heel uiteenlopende vacatures. In dit soort organisaties zijn dan ook heel ruime 

carrièremogelijkheden aan de orde. (Hoeksema, van de Vliert en Williams, 1997) 

 

 

3.4.2.4. Fit tussen het individu en de organisatie 

 

De ‘Theory of Work Adjustment’ (TWA) veronderstelt dat individuen die passen in 

een organisatie, daar ook succesvoller zullen zijn (Dawis en Lofquist, 1984). Een 

persoon past in een organisatie wanneer er een congruentie is tussen de kenmerken 

van het individu en deze van de organisatie. Het carrièresucces dat hieruit 

voortvloeit, is vooral subjectief of intrinsiek van aard. Het gaat hierbij dan vooral om 

jobtevredenheid die weergeeft in welke mate de vereisten van het individu worden 

voldaan door zijn werkomgeving. Dit weerspiegelt zich onder ander in een 

langdurige, stabiele relatie tussen het individu en de organisatie. Resultaten van 

vroeger onderzoek geven aan dat wie in overeenstemming is met de organisatie er 

zich toe aangetrokken zal voelt, positief zal geëvalueerd worden en bijgevolg nog 
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meer motivatie zal tonen en beter zal presteren (Blau, 1987; Caldwell en O’Reilly, 

1990; Judge en Bretz, 1992; Smart, Elton en McLaughlin, 1986). (Bretz en Judge, 

1994). 

 

In een onderzoek van Bretz en Judge (1994) waarin andermaal wordt aangetoond 

dat overeenstemming tussen het individu en de organisatie bijdraagt tot 

jobtevredenheid en carrièresucces, worden een aantal belangrijke implicaties hiervan 

naar voor geschoven. Zo zal deze congruentie niet enkel bijdragen tot het succes 

van het individu, maar ook en als gevolg hiervan, tot het succes van de organisatie 

(Olian en Rynes, 1984). Bovendien zijn de gevolgen van een gebrek aan 

overeenstemming voor de organisatie zeker niet te negeren. Een medewerker die 

zichzelf niet kan identificeren met de organisatie zal zich minder betrokken voelen 

(Blau, 1987) en zal minder toewijding tonen (Meglino, Ravlin en Adkins, 1989). De 

organisatie zal hiermee dus rekening moeten houden tijdens het selectie- en 

recruteringsproces. Ook als individu moet men hiermee rekening houden bij het 

zoeken naar een job, aangezien men meer bredere carrièremogelijkheden zal krijgen 

wanneer ze zich inzetten voor een job waar men volledig achter staat (Judge en 

Bretz, 1992; Rynes, Bretz en Gerhart, 1991). 

 

 

Deze paragraaf kan besloten worden met te stellen dat carrièresucces meer is dan 

een combinatie van organisationele carrièresystemen en human capital 

karakteristieken. De realiteit zit complexer in elkaar, er moet met veel meer factoren 

rekening gehouden worden. Zo is het bijvoorbeeld belangrijk om ook het 

beïnvloedingsgedrag van het individu in rekening te brengen bij het voorspellen van 

carrièresucces, evenals de fit tussen het individu en de organisatie. Elk van deze 

factoren heeft immers belangrijke implicaties voor het carrièrebeheer binnen een 

organisatie en mogen bijgevolg niet over het hoofd gezien worden.  

 

 

3.5. Relatie on-the-job leeropportuniteiten – carrièresucces  
 
On-the-job leeropportuniteiten werden in het voorgaande hoofdstuk reeds uitvoering 

besproken. Ze werden gedefinieerd als “kenmerken van het werk en de 

werkomgeving waarin een individu een functie vervult die de omvang van 

persoonlijke ontwikkeling bevorderen (Van der Sluis, 2000, pg. 157)”. Ze maken dus 
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deel uit van de omgeving waarin gewerkt wordt en horen bijgevolg thuis in de 

categorie van organisationele factoren. Het effect van leeropportuniteiten op 

carrièresucces wordt hier evenwel apart behandeld, aangezien dit precies het 

onderzoekstopic van de thesis behelst.  

 

Het is algemeen aanvaard dat meer on-the-job leermogelijkheden de ontwikkeling 

van persoonlijke vaardigheden en kennis stimuleren. Dit zal de inzetbaarheid van het 

individu in de organisatie verruimen en zal daardoor resulteren in meer 

carrièreontwikkeling en hogere competitieve voordelen, zoals een hoger salaris. De 

invloed van leeropportuniteiten op het leren en ontwikkelen van managers werd 

aangetoond in een studie van Wick (1989). Hij bemerkte dat 70% van alle 

ontwikkelende ervaringen konden verklaard worden door on-the-job ervaringen. 

Gelijkaardig vonden Lowy, Kelleher en Finestone (1986) dat de meerderheid van het 

leren van managers informeel gebeurd en meer bepaald gebaseerd is op 

ontwikkelende on-the-job leeropportuniteiten. Uit deze bevindingen kan dus worden 

afgeleid dat het leren van managers wordt verhoogd wanneer deze managers met 

uitdagende situaties worden geconfronteerd.  

 

De relatie tussen leeropportuniteiten en carrièresucces werd reeds onderzocht in een 

studie van Berlew en Hall (1966) waarbij ontwikkelingsprocessen werden benadrukt. 

Zij vonden dat de mate van uitdaging waarmee een individu werd geconfronteerd in 

zijn beginnende carrière, voorspellend was voor de effectiviteit en het succes dat met 

zijn latere carrière gepaard ging. Recentelijk hebben een aantal studies bijkomende 

bewijzen geleverd voor de relatie tussen on-the-job leeropportuniteiten en 

carrièresucces (Keys en Wolfe, 1988; Wexley en Baldwin, 1986). 

 

Uit de voorgaande veronderstelling dat leeropportuniteiten de performantie 

stimuleren, kan afgeleid worden dat leeropportuniteiten zullen gepaard gaan met 

hogere verloning. De positieve relatie tussen beide werd reeds aangetoond door 

Gerhart en Milkovich (1992). Bovendien brengt een werkomgeving met 

leeropportuniteiten meer moeilijkheden en complexiteiten met zich mee dan een 

omgeving met minder uitdagende situaties. Deze moeilijkheden worden 

gecompenseerd door een hogere vergoeding. Daarnaast bestaat er ook een relatie 

tussen een uitdagende leeromgeving en subjectief carrièresucces. Op de 

hedendaagse arbeidsmarkt is elkeen de beheerder van zijn eigen ontwikkeling 

(Weick, 1996). Vandaar dat de meeste interesse uitgaat naar jobs waar men de kans 

krijgt om te leren en zijn vaardigheden en kennis verder te ontwikkelen. Zulke 
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omgevingen bevorderen immers de persoonlijke ontwikkeling. Men zal bijgevolg 

meer gemotiveerd zijn wanneer men het gevoel heeft aan zijn persoonlijke 

ontwikkeling en carrière te werken. Tannenbaum (1997) heeft hiervoor de nodige 

empirische bewijzen geleverd. Hij heeft aangetoond dat in geval van 

werkomgevingen waar leeropportuniteiten worden geboden of waar superieuren de 

training en ontwikkeling ondersteunen, individuen meer tevreden zijn over hun 

jobperformantie en carrièreontwikkeling.  

 

Deze relaties tussen on-the-job  leeropportuniteiten en carrièresucces kunnen vanuit 

twee perspectieven verklaard worden. Enerzijds is er het psychologische perspectief. 

De auteurs die dit aanhangen, zijn ervan overtuigd dat alles begint bij de 

bekwaamheid van het individu. Leeropportuniteiten oefenen het individu in de 

bekwaamheid om om te gaan met nieuwe kennis en helpen hem bij het ontwikkelen 

van zijn vaardigheden. Door deze bekwaamheid zal men in een vroeg stadium van 

zijn carrière reeds goede resultaten boeken. Deze eerste succeservaringen zijn 

noodzakelijk voor de ontwikkeling van sterke toekomstverwachtingen. Vanuit 

motivatie zullen deze het toekomstig gedrag van het individu sturen in het zoeken 

naar nieuwe uitdagende situaties wat opnieuw zijn effect op de carrièreresultaten 

heeft. (onder andere: Dreher en Bretz, 1991; Hunter, 1986; Porter en Lawler, 1968) 

 

Het sociologische perspectief biedt alternatieve verklaringen voor de rol van 

leeropportuniteiten in carrièresucces. Hierbij wordt uitgegaan van steun en 

begeleiding tijdens het vroege stadium van de carrière. De bedoeling hiervan is om 

het individu een duwtje in de rug te geven, onder ander door hem te introduceren in 

sociale netwerken of hem te coachen bij het omgaan met onbekende of uitdagende 

situaties. Op die manier zal men vroeger tot succes komen in zijn carrière. Dit kan 

gezien worden als een veelbelovend signaal voor bekwaamheid waardoor men deze 

personen extra gaat stimuleren om zich te ontwikkelen door hem meer promoties te 

bieden. (onder andere: Rosenbaum, 1984; Dreher en Bretz, 1991) 

 

 

Met deze laatste paragraaf zijn alle theoretische aspecten, nodig om het empirisch 

onderzoek uit te voeren en de resultaten ervan te interpreteren, bekend. De 

onderzoeksvraag die hierbij centraal staat, is: Wat is het effect van on-the-job 

leeropportuniteiten op objectief en subjectief carrièresucces bij managers en 

leidinggevenden?
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Het doel van dit derde empirische deel is een zo volledig mogelijk antwoord te 

proberen geven op de onderzoeksvraag die in het begin van de thesis bij de 

probleemstelling werd geformuleerd: “Wat is het effect van on-the-job 

leeropportuniteiten op het loopbaanverloop en carrièresucces bij managers en 

leidinggevenden?” 

 

Op basis van de bevindingen uit de voorgaande literatuurstudie zullen vooreerst 

enkele hypotheses worden gesteld. Vervolgens zal de methodologie van het 

onderzoek worden uitgelegd. Hierin wordt de steekproef en de procedure van 

informatieverzameling beschreven. Ook de meetinstrumenten die werden 

aangewend voor de informatieverzameling worden voorgesteld. Daarna worden de 

gegevens descriptief en conclusief geanalyseerd en worden de resultaten ervan 

weergegeven en geïnterpreteerd. Tenslotte worden de conclusies geformuleerd met 

betrekking tot de hypotheses, evenals de praktische implicaties en beperkingen van 

het onderzoek. 

 

 

1. Hypotheses 
 

Wat is het effect van on-the-job leeropportuniteiten op het loopbaanverloop en 

carrièresucces bij managers en leidinggevenden? Om op deze onderzoeksvraag een 

antwoord te kunnen geven, dient deze eerst te worden uitgesplitst in kleinere 

deelvragen. Hierna zullen de te onderzoeken deelhypotheses worden geformuleerd. 

Bovendien zal op basis van vroegere onderzoeksresultaten die werden weergegeven 

in de literatuurstudie al een mogelijk antwoord worden gesuggereerd. Het onderzoek 

dient uit te wijzen of deze antwoorden al dan niet kunnen gesteund worden.  

 

De hypotheses kunnen in drie categorieën worden opgedeeld. Deze opsplitsing is 

gebaseerd op de veronderstelde relaties tussen de soorten gegevens die werden 

verzameld aan de hand van de enquête (zie bijlage 1): leeropportuniteiten die de job 

van de respondent kenmerken, gegevens met betrekking tot het carrièresucces van 

de respondent en tenslotte zijn persoonlijke socio-demografische gegevens.  
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1.1. Leeropportuniteiten  Carrièresucces 
 

Zoals in het derde hoofdstuk reeds werd aangehaald, is het algemeen aanvaard dat 

meer on-the-job leeropportuniteiten de ontwikkeling van persoonlijke vaardigheden 

en kennis stimuleren. Doordat dit de inzetbaarheid van het individu binnen de 

organisatie verruimt, zal dit zijn effect tonen op de carrièreontwikkeling en de 

objectieve en subjectieve voordelen die hieraan verbonden zijn: het salaris, kansen 

op promoties en tevredenheid over de carrière en de job. 

 

Vooreerst zullen on-the-job leeropportuniteiten een effect tonen op het objectief 

carrièresucces van het individu (onder andere: Gerhart en Milkovich, 1992). Wie met 

meer leeropportuniteiten geconfronteerd wordt tijdens zijn job, zal kunnen rekenen 

op een hogere verloning. Enerzijds is dit een vergoeding voor de beter ontwikkelde 

capaciteiten van de medewerker. Anderzijds brengen leeropportuniteiten heel wat 

moeilijkheden en obstakels met zich mee. Deze moeten gecompenseerd worden 

door een competitiever salaris.  

 

Een gelijkaardige relatie doet zich voor met betrekking tot de kansen op promoties. 

Individuen die vaak met uitdagende werksituaties worden geconfronteerd en veel 

leeropportuniteiten te verwerken krijgen, zullen immers hun inzetbaarheid binnen de 

organisatie verhogen. Bijgevolg hebben zij meer kansen op promoties dan hun 

collega’s die hiermee minder of niet in aanraking komen.  

 

De eerste hypotheses luiden dus als volgt: 

 

Hypothese 1(a): Er zal een positief verband zijn tussen on-the-job 

leeropportuniteiten en salaris.  

 

Hypothese 1(b): Er zal een positief verband zijn tussen on-the-job 

leeropportuniteiten en kansen op promoties.  

 

Daarnaast zullen on-the-job leeropportuniteiten ook een effect vertonen op het 

subjectief carrièresucces, meer bepaald het persoonlijk welbevinden over de carrière 

en de job (Tannenbaum, 1997). Op de hedendaagse krappe arbeidsmarkt is elkeen 

zelf verantwoordelijk voor zijn persoonlijke ontwikkeling. Mensen gaan automatisch 

op zoek naar de job die hen het meeste aanspreekt. In het bijzonder zullen 

hooggeschoolden uitkijken naar die jobs waar ze de kans krijgen te leren en hun 
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vaardigheden en kennis verder te ontwikkelen. Een werk waarbij men het gevoel 

krijgt dat men werkelijk aan zijn persoonlijke ontwikkeling en carrière werkt, zal hen 

bijgevolg het meest motiveren. Bovendien werd aangetoond dat in werkomgevingen 

die leeropportuniteiten bieden en waar superieuren de training en ontwikkeling 

nauwgezet ondersteunen, individuen meer tevreden zijn over hun jobperformantie en 

carrièreontwikkeling. 

 

De hypothese die hieruit kan worden afgeleid, luidt dus als volgt: 

 

Hypothese 1(c): Er zal een positief verband zijn tussen on-the-job 

leeropportuniteiten en  carrièretevredenheid.  

 

 

1.2. Socio-demografische gegevens  Leeropportuniteiten 
 

Hoewel voor deze hypothetische relatie nog weinig directe onderzoekresultaten 

werden gevonden, kunnen hieromtrent toch een aantal veronderstellingen gemaakt 

worden. Oudere medewerkers of mensen die langer in de organisatie werkzaam zijn, 

zullen zich reeds voldoende hebben ingewerkt en dus meer ontwikkelmogelijkheden 

ervaren dan hun jongere of nieuwere collega’s. (McCauley et al., 1994)  

 

Uit de literatuurstudie kon met betrekking tot de relatie tussen geslacht en on-the-job 

leeropportuniteiten worden afgeleid dat mannen en vrouwen met andere 

leeropportuniteiten worden geconfronteerd. Vrouwen zouden daarbij wel dezelfde 

leidinggevende functies uitoefenen als hun mannelijke collega’s, maar zij zullen 

daarbij minder hoge verantwoordelijkheden toegewezen krijgen. Op die manier 

worden aan vrouwen systematisch ontwikkelmogelijkheden geweigerd, waardoor er 

een glazen plafond ontstaat dat hen ervan weerhoudt door te groeien. Bovendien 

ervaren veel vrouwen een tekort aan steun bij het uitvoeren van hun werk. Ook dit 

zal een effect hebben op de manier waarop zij omgaan met uitdagende 

leeropportuniteiten. (McCauley et al., 1994; Ohlott et al., 1994) 

 

Op basis van deze bevindingen dienen volgende hypotheses te worden nagegaan: 

 

Hypothese 2(a): Er zal een positief verband zijn tussen de leeftijd van managers 

en on-the-job leeropportuniteiten.  
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Hypothese 2(b): Er zal een positief verband zijn tussen de anciënniteit van 

managers en on-the-job leeropportuniteiten.  

 

Hypothese 2(c): Er zal een verband zijn tussen het geslacht van managers en on-

the-job leeropportuniteiten.  

 

 

1.3. Socio-demografische gegevens  Carrièresucces 
 

Naast on-the-job leeropportuniteiten kunnen ook nog andere variabelen, zoals socio-

demografische gegevens, naar voor worden geschoven als determinanten van 

carrièresucces. Een voor de hand liggend verband is dat objectief carrièresucces 

positief gerelateerd is met leeftijd. Extrinsieke carrièreresultaten zoals salaris en 

kansen op promoties groeien immers aan over de tijd dat men werkzaam is in een 

organisatie. Deze relatie is dus zeker waar voor wie op jonge leeftijd begint in een 

organisatie en daar zijn verdere carrière probeert uit te bouwen. Op die manier kan 

men zijn anciënniteit zien groeien, en daarmee ook de extrinsiek carrièreresultaten.  

 

Wat betreft het geslacht van de medewerker zou er eigenlijk niet veel verschil mogen 

zijn. Onderzoek stelt nochtans vast dat minderheidsgroepen nog altijd een lagere 

evaluatie krijgen wat betreft hun kwalificaties en prestaties, een relatief lager salaris 

en minder kansen op promoties. De wereld van de leidinggevenden en managers 

wordt nog altijd voornamelijk bevolkt door mannen, waardoor vrouwen hier een 

‘minderheidsgroep’ gaan vormen. Daarentegen werd ook door enkele andere studies 

aangetoond dat in sommige situaties vrouwen eerder een voorkeursbehandeling 

krijgen, ten nadele van hun mannelijke collega’s. (onder andere: Judge et al., 1995) 

 

Volgende hypotheses zullen dus aan onderzoek worden onderworpen: 

 

Hypothese 3(a): Er zal een positief verband zijn tussen de leeftijd van managers 

en hun carrièresucces.  

 

Hypothese 3(b): Er zal een positief verband zijn tussen de anciënniteit van 

managers en hun carrièresucces.  
 

Hypothese 3(c): Er zal een verband zijn tussen het geslacht van managers en 

hun carrièresucces.  
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2. Methodologie 
 

2.1. Onderzoeksopzet en steekproeftrekking 
 

De algemene onderzoeksvraag die zich stelde bij aanvang van de thesis, stelde het 

effect van on-the-job leeropportuniteiten op het objectief en subjectief carrièresucces 

bij managers en leidinggevenden in vraag. Om dit na te gaan werd een onderzoek 

georganiseerd dat zich richtte naar deze categorie van mensen binnen de 

banksector. Er werd bewust gekozen voor één specifieke sector, zodat dit een 

gecontroleerde variabele zou zijn die geen invloed meer kon uitoefenen op de 

verdere onderzoeksresultaten. De voorkeur ging uit naar de banksector vanuit de 

veronderstelling dat dit een bijzonder ‘lerende’ sector is. In dit soort organisaties is 

het vanuit concurrentieoogpunt immers noodzakelijk dat de medewerkers zich 

aanpassen aan elke verandering binnen de organisatie of in haar omgeving. 

 

De basisidee was om een enquête te voeren binnen verschillende Belgische 

grootbanken, telkens bij een groep van leidinggevenden of managers. Hiervoor  werd 

contact opgenomen met Fortis, Dexia, KBC en ING, telkens via een centraal 

contactcenter. Van daaruit werd het verzoek doorgestuurd naar de bevoegde 

personen. Enkel van Fortis Bank kwam een positief antwoord om deel te nemen aan 

de enquête. De overige kredietinstellingen bleven weigerachtig als gevolg van het 

risico voor overbevraging of omdat er geen geschikte dienst was die de vragen kon 

beantwoorden. Wel werd telkens een gesprek aangeboden met een 

personeelsverantwoordelijke of iemand die verantwoordelijk is voor Vorming, 

Training en Opleiding. Bijgevolg werd van het basisidee afgestapt en werd het 

onderzoek in twee delen opgedeeld: enerzijds een kleinschalige enquêtes bij Fortis, 

anderzijds interviews bij Fortis en de andere gecontacteerde grootbanken.  

 

Voor de enquêtes werd contact opgenomen met Mr. Johan Ceuppens, HRM-

verantwoordelijke voor Training, Management Development en Skills binnen Fortis 

Bank België. Hij was bereid de enquête intern te verspreiden over 50 medewerkers 

van Fortis. Deze steekproef werd samengesteld op basis van de volgende criteria: 

 Leeftijd: tussen 28 en 40 jaar; 

 Pas aangesteld in een eerste leidinggevende functie (als kantoordirecteur of 

over een ploeg in een binnendienst, telkens over 4 tot 15 medewerkers); 

 Recent een opleiding in managementvaardigheden gevolgd.  
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De enquête werd via e-mail naar de 50 respondenten verstuurd. In een begeleidende 

brief (zie bijlage 1) werd uitgelegd hoe deze elektronisch kon worden ingevuld en 

teruggezonden. Daarnaast werd ook de mogelijkheid gebonden om de vragenlijst af 

te drukken, schriftelijk in te vullen en per post terug te sturen. Slechts 7 respondenten 

opteerden voor deze laatste manier. Na een eerste verspreiding van de enquête 

werden er 17 ingevuld terug ontvangen. Een eerste herinnering spoorde nog eens 12 

mensen aan deel te nemen. Na de tweede en laatste herinnering werd een totaal van 

40 enquêtes ontvangen, wat een responsgraad van 80% impliceerde.  

 

De groep van respondenten bestond voor 67% uit mannen. Dit is geen 

verwonderlijke vaststelling, aangezien de bankwereld nog steeds een sterk 

mannelijke wereld is. Bovendien ging de focus uit naar leidinggevende functies. Ook 

hier is de aanwezigheid van een vrouw nog niet volledig gelijkgesteld aan deze van 

een man. Het feit dat vrouwen toch al één derde van deze functies op zich nemen, 

wijst op een trage maar zekere sensibilisering.  

 

Wat betreft de leeftijd van de respondenten konden twee grote groepen worden 

onderscheiden: een groep dertigers (25 tot 35 jaar) en een groep veertigers (36 tot 

45 jaar). Het feit dat er weinig jongere deelnemers waren, is waarschijnlijk te wijten 

aan de aard van de functies. Om over een ploeg van 4 tot 15 mensen de leiding te 

kunnen nemen, is immers al wat ervaring en leidinggevende vaardigheid vereist. 

Bijgevolg weerspiegelt de leeftijd zich ook in de anciënniteit van de respondenten: de 

groep van dertigers heeft een anciënniteit die varieert tussen 6 en 10 jaar; de 

veertigers hebben een anciënniteit die schommelt tussen 15 en 20 jaar.  
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Figuur 4.1: Demografische gegevens:  Leeftijd en anciënniteit van de respondenten
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Wat betreft de functies die de respondenten bekleden, werd voldaan aan de 

selectiecriteria: het ging voornamelijk om leidinggevende functies over een ploeg van 

4 tot maximum 15 medewerkers. Een typische functie binnen de banksector die 

hieraan voldoet, is deze van kantoordirecteur. Ongeveer de helft van de 

respondenten stond aan het hoofd van een kantoor. De andere helft had een meer 

ondersteunende functie in een binnendienst, gaande van assistant audit manager tot 

projectleider en systeem engineer. Bovendien hadden de respondenten naar 

aanleiding van hun eerste leidinggevende functie recentelijk een opleiding in 

managementvaardigheden achter de rug. Er kan dus gesteld worden dat de 

steekproef was samengesteld uit jonge of pas benoemde people managers, die zich 

situeren op het niveau van het junior en middle management. 

 

Voor de aanvullende interviews bij Fortis, Dexia, KBC en ING werd in eerste instantie 

contact opgenomen met een verantwoordelijke van de personeelsdienst. Wanneer 

niemand van deze dienst beschikbaar was, werd contact opgenomen met iemand die 

bevoegd is voor Vorming, Training en Opleiding. De bedoeling van deze interviews 

was eerder complementair. Daar waar de enquêtes trachtten te peilen naar on-the-

job leeropportuniteiten vanuit het standpunt van de medewerker zelf, gaven de 

interviews hierover een beeld vanuit het standpunt van de organisatie.  

 

 

2.2. Instrumenten voor gegevensverzameling 
 

Aangezien het onderzoek noodzakelijkerwijs in twee onderdelen werd opgedeeld, 

werden twee verschillende instrumenten gebruikt voor de gegevensverzameling. 

Enerzijds werd gebruik gemaakt van een enquête (zie bijlage 1), anderzijds werden 

de interviews ondersteund door een lijst van richtvragen die het gesprek in de juiste 

richting moesten sturen (zie bijlage 2). Beiden worden hierna kort toegelicht. 

 

Zoals reeds eerder werd vermeld, bestaat de enquête die werd opgesteld voor het 

onderzoek uit drie grote delen. Vooreerst wordt gepeild naar de mate waarin de 

respondenten worden geconfronteerd met on-the-job leeropportuniteiten, vervolgens 

wordt het carrièresucces in beeld gebracht en tenslotte worden nog een aantal 

algemene socio-demografische gegevens gevraagd. Voor deze laatste categorie van 

gegevens werden meerkeuzevragen gebruikt om de leeftijd en het geslacht van de 

respondent te achterhalen. Aan de hand van open vragen werden de functie en 

anciënniteit nagegaan.  
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Om de on-the-job leeropportuniteiten van de respondenten na te gaan, werd gebruik 

gemaakt van de Job Challenge Profile (JCP), ontworpen door McCauley, Ohlott en 

Ruderman (1999) van het Center for Creative Leadership. Dit instrument is 

gebaseerd op de Developmental Challenge Profile (DCP) van dezelfde auteurs. De 

Developmental Challenge Profile kan daarbij beschouwd worden als het prototype 

van de Job Challenge Profile. Het oorspronkelijke doel van dit instrument was om 

managers te helpen bij het beter benutten en begrijpen van hun on-the-job leer- en 

groeimogelijkheden. Het zijn immers deze opportuniteiten die hen naar succes 

kunnen leiden.  

 

De DCP is ontstaan uit een bezorgdheid van enkele organisaties tijdens de jaren ’80. 

Zij wilden een antwoord op de vraag hoe zij konden weten dat hun huidige managers 

de leidinggevende posities van de toekomst succesvol zouden kunnen invullen. 

Vanuit deze probleemstelling werd een onderzoek opgezet dat aan de hand van 

diepte-interviews met succesvolle managers trachtte na te gaan welke on-the-job 

ervaringen hebben bijgedragen tot het succes van deze mensen. Hieruit werden 16 

types items afgeleid die konden worden ingedeeld in drie categorieën (zie tabel 2.1): 

taken en opdrachten, sociale contacten en momenten van tegenspoed of hardships. 

Onder taken en opdrachten werd verstaan: het leren uit de uitdagingen waarmee 

men wordt geconfronteerd tijdens het volbrengen van verantwoordelijkheden en 

taken verbonden aan de job. Niet minder dan 56% van de antwoorden konden in 

deze categorie worden ondergebracht, vandaar de verdere focus op on-the-job 

ontwikkelmogelijkheden. (McCauley, Ohlott en Ruderman, 1999) 

 

In het tweede hoofdstuk van de literatuurstudie werd de DCP reeds aangehaald toen 

dieper werd ingegaan op leeropportuniteiten. De 15 ontwikkelende componenten van 

een job (zie tabel 2.3) konden toen worden ingedeeld in drie categorieën, zijnde: 

 

     Soorten leeropportuniteiten 
 

     1. Jobovergangen 

     2. Taakgerelateerde kenmerken 

      Verandering creëren 

      Hoge verantwoordelijkheden 

      Relaties zonder autoriteit 

     3. Obstakels 

 

Tabel 4.1: Soorten leeropportuniteiten (DCP) (gebaseerd op: McCauley et al., 1994). 
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Er werd geopteerd om de JCP te gebruiken in plaats van de DCP. De reden hiervoor 

is praktisch van aard: doordat er slechts 50 in plaats van 130 items zijn, is het 

instrument conceptueel aantrekkelijker, wat de responsgraad positief beïnvloedt. 

Bovendien zijn er steeds meer onderzoekers die van dit instrument gebruik maken.  

 

Bij het herwerken van de DCP tot de JCP werden naar aanleiding van verder 

onderzoek de categorieën van leeropportuniteiten gewijzigd. De 15 ontwikkelende 

componenten van managementfuncties werden daarbij herleid tot 10 die in vijf 

clusters konden worden ondergebracht: jobovergangen, verandering creëren, hoge 

verantwoordelijkheden, grenzen managen en omgaan met diversiteit. Er kunnen 

hierbij twee verschillen met de DCP worden opgemerkt: 

(1) Daar waar taakgerelateerde kenmerken in de DCP werden onderverdeeld in 

drie subcategorieën, worden in de JCP deze subcategorieën als zelfstandige 

categorieën van on-the-job leeropportuniteiten gezien; 

(2) De categorie van obstakels werd in de JCP vervangen door ‘diversiteit’. Dit 

kan worden gezien als een specificatie van de categorie ‘obstakels’.  

 

Bijgevolg kan het volgende overzicht gegeven worden van de leeropportuniteiten en 

hun omschrijving, zoals die worden gemeten door de Job Challenge Profile: 

 

Componenten van een ontwikkelende job 
  

Jobovergangen  
Onbekende verantwoordelijkheden Je moet omgaan met verantwoordelijkheden die nieuw 

of sterk verschillend zijn van de voorgaande. 
  

Verandering creëren  
Nieuwe richtingen  Je bent verantwoordelijk om iets nieuws op te starten of 

strategische veranderingen te maken in de organisatie.  

Geërfde problemen Je moet problemen van je voorganger of problemen die 

reeds bestonden toen je de job aannam, oplossen. 

Problemen met werknemers Je ondergeschikten hebben een tekort aan ervaring, zijn 

incompetent of verzetten zich tegen verandering.  
  

Hoge verantwoordelijkheden   
Hoge inzet Duidelijke deadlines, druk van het hoger management, 

hoge zichtbaarheid en de verantwoordelijkheid over 

kernbeslissingen maken het succes en falen in je job 

heel duidelijk.  
  

 
Empirisch onderzoek  74 



  

Scope en schaal De omvang van je job is breed, je bent verantwoordelijk 

voor verscheidene functies, groepen, producten… 
  

Grenzen managen  
Externe druk Je beheert de interface met belangrijke groepen buiten 

de organisatie, zoals klanten, vakbonden of overheid. 

Beïnvloeden zonder autoriteit Je job uitoefenen betekent dat je collega’s, superieuren 

of anderen waar je geen direct gezag over hebt, moet 

beïnvloeden.  
  

Omgaan met diversiteit  
Werken overheen culturen  Je moet samenwerken met mensen van verschillende 

culturen of met instituties in andere landen. 

Groepsdiversiteit Je bent verantwoordelijk voor het werk van mensen met 

uiteenlopende socio-demografische achtergronden.  

 
Tabel 4.2: Componenten van een ontwikkelende job (JCP) (McCauley et al., 1999). 

 

De enquête is op deze indeling van leeropportuniteiten gebaseerd. Om de specifieke 

items van de JCP te kennen, werd contact opgenomen met Cindy McCauley van het 

Center for Creative Leadership. Zij heeft de originele versie van de JCP aan mij 

overgemaakt. Uiteraard moest deze nog worden vertaald naar het Nederlands. Om 

de correcte betekenis van de verschillende items daarbij te garanderen, werd de 

vertaling ter nazicht voorgelegd aan Katrien Verhofstadt, een licentiate Germaanse 

talen. Per categorie van leeropportuniteiten waren er vier tot vijf items. De in totaal 49 

items werden door elkaar gehaald alvorens in de enquête te worden opgenomen. Er 

werd de respondenten gevraagd deze items te beoordelen op een 5-punt 

Likertschaal, gaande van ‘niet beschrijvend voor mijn job’, tot ‘uitermate 

beschrijvend’.  

 

Om de samenhorigheid van de items per categorie van leeropportuniteiten na te 

gaan, werd de interne consistentie van elk van de constructen gemeten. Dit gebeurt 

aan de hand van de Cronbach’s alfa’s die gebaseerd zijn op de correlatie tussen elk 

item dat het construct meet en alle andere mogelijke items die dat construct meten. 

Deze alfa is een getal gelegen tussen 0 en 1, waarbij 0,60 de minimale ondergrens 

van aanvaardbaarheid is (De Pelsmacker en Van Kenhove, 2002). De Cronbach’s 

alfa’s werden voor elk van de 10 categorieën van leeropportuniteiten uit het JCP 

nagegaan. De resultaten wijzen op één na op een voldoende tot goede consistentie. 
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Construct per leeropportuniteit Cronbach’s alfa 
  

Onbekende verantwoordelijkheden  0,6141 

Nieuwe richtingen 0,7144 

Geërfde problemen 0,8254 

Problemen met werknemers 0,6526 

Hoge inzet 0,6211 

Scope en schaal 0,5116 

Externe druk 0,5992 

Beïnvloeden zonder autoriteit 0,7313 

Werken overheen culturen 0,7945 

Groepsdiversiteit 0,6287 

 
Tabel 4.3: Interne consistentie tussen de items per leeropportuniteit. 

 

Het laatste deel van de enquête tracht het carrièresucces van de respondenten in 

beeld te brengen. Voor het subjectief carrièresucces werd hetzelfde instrument 

gebruikt dat Van der Sluis (2000) voor haar onderzoek heeft aangewend. Dit 

instrument is gebaseerd op een studie van Emans en Radstaak (1990). Daar waar 

andere auteurs gebruik maken van items waarbij de respondent een direct oordeel 

moet geven over zijn functioneren en succes, maakt dit instrument gebruik van items 

die een beschrijving geven van toestanden die de kwaliteit van het functioneren 

aangeven. Daardoor wordt vermeden dat de respondent zijn eigen kunnen en succes 

zelf moet beoordelen. Dit zou immers een gevaar voor vertekening door sociale 

wenselijkheid impliceren. De respondenten geven op een 7-punt Likertschaal aan in 

welke mate ze akkoord gaan met elk van de 8 uitspraken. De interne consistentie 

van dit construct bedraagt α=0,8015. 

 

Objectieve carrièreresultaten tenslotte werden door de respondenten zelf 

gerapporteerd. Omdat salaris een redelijk vertrouwelijk en persoonlijk gegeven is, 

werd hier gebruik gemaakt van een meerkeuzevraag waarbij van de respondenten 

werd gevraagd aan te duiden in welke categorie hun salaris zich situeerde. De 

antwoordcategorieën werden daarbij voldoende ruim genomen, zodat de vraag 

minder bedreigend zou overkomen. Om het aantal promoties tot nu toe na te gaan, 

werd een open vraag gebruikt. Het begrip promoties werd hierbij als volgt 

verduidelijkt: een trapje hoger op de hiërarchische ladder, horizontale jobverbreding 

of loonsverhoging. De begeleidende brief en de volledige enquête zijn terug te 

vinden in bijlage 1. 
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Voor het deel van het onderzoek waarvoor de interviews werden afgenomen, werd 

een gestructureerde lijst van richtvragen opgesteld die het gesprek in de juiste 

richting moesten sturen (zie bijlage 2). Ook hier konden drie onderdelen worden 

onderscheiden. Vooreerst werd gevraagd naar de organisatiecultuur met betrekking 

tot carrièreontwikkeling. Zo werd nagegaan binnen welke context het on-the-job leren 

moest worden gesitueerd en geïnterpreteerd. Op die manier kon de 

organisatiecontext als verklarende variabelen worden geëlimineerd.  

 

Vervolgens werden een aantal vragen gesteld met betrekking tot het klassieke 

formele leren en het informele leren bij leidinggevenden en managers. De combinatie 

van beide leervormen was noodzakelijk omdat er van de veronderstelling werd 

uitgegaan dat het informele leren vanuit praktische invalshoek nog maar weinig 

aandacht heeft gekregen (zie ook probleemstelling). De vragen over formeel leren 

hadden voornamelijk betrekking op specifieke opleidingsprogramma’s die worden 

georganiseerd voor verschillende doelgroepen. Ook werd het verband tussen de 

opleidingen en de persoonlijke en professionele ontwikkeling van het personeel 

nagegaan. Met betrekking tot het informele leren werd voornamelijk gepeild naar het 

besef binnen de organisatie van deze manier van leren. Ook werd nagegaan wat het 

effect van de informele leer- en ontwikkelmogelijkheden is op de carrièreontwikkeling 

van de leidinggevenden.  

 

Tenslotte werd nog gepeild naar de investering die werd gemaakt in vorming, training 

en opleiding in het algemeen. De bedoeling hiervan was om het belang van 

personeelsontwikkeling binnen de banksector na te gaan. 

 

 

Hierna volgt de bespreking van de resultaten van de enquêtes en de interviews. 

Daarbij werd een onderscheid gemaakt tussen enerzijds een descriptieve en 

anderzijds een conclusieve analyse. De descriptieve analyse wil daarbij de 

verzamelde gegevens uit de enquête beschrijven evenals een aantal verbanden 

tussen deze gegevens verkennen. Ook de bevindingen uit de interviews zullen hier 

worden uiteengezet. In het conclusieve onderzoek zal aan de hand van statistische 

tests de significantie van de causale verbanden tussen de variabelen die werden 

gesuggereerd in de hypotheses en in de descriptieve analyse, worden nagegaan. De 

uiteindelijke bedoeling hierbij is om een antwoord te formuleren op de algemene 

onderzoeksvraag.  
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3. Resultaten  
 

3.1. Descriptieve  analyse 
 

In deze descriptieve analyse zullen de gegevens, verzameld uit de enquêtes, worden 

geanalyseerd. Voor de beschrijving van de resultaten van de enquêtes zal zowel een 

univariate als multivariate analyse worden uitgevoerd: vooreerst zal elke variabele 

afzonderlijk worden onderzocht, vervolgens wordt naar verbanden gezocht tussen de 

verschillende variabelen. De statistische verwerking en meer gedetailleerde tabellen 

zijn in bijlage 3 en 4 terug te vinden. 

 

 

3.1.1. Univariate analyse van de enquêtes 

 

Voordat de gegevens uit de enquêtes konden worden geanalyseerd, moesten 

sommige variabelen eerst in constructen worden samengevoegd. Dit was zowel het 

geval voor de items die betrekking hadden op de 10 soorten leeropportuniteiten als 

voor de 8 items die het subjectieve carrièresucces nagingen. Verder werd ook de 

interne consistentie van deze constructen bepaald aan de hand van de Cronbach’s 

alfa’s (zie supra). Voor sommige variabelen was het bovendien nog nodig ze te 

hercoderen, door verschillende antwoordcategorieën in één enkele klasse samen te 

brengen. Op die manier worden de gegevens overzichtelijker en gemakkelijker te 

interpreteren.  

 

Net zoals er in de enquête drie delen onderscheiden konden worden, zo kan ook de 

beschrijvende univariate analyse van de afzonderlijke variabelen in drie categorieën 

worden onderverdeeld: socio-demografische gegevens (zie bijlage 3 – deel 1), 

carrièresucces en loopbaanontwikkeling (deel 2), en de leeropportuniteiten (deel 3).  

 

De socio-demografische gegevens werden reeds beschreven bij de uiteenzetting van 

het onderzoeksopzet. Er werd vastgesteld dat alle respondenten een leidinggevende 

functie uitoefenden, waarvan ongeveer de helft als directeur van een kantoor. Twee 

derden van de respondenten waren mannen, wat niet verwonderlijk is binnen de 

banksector. Bovendien konden de respondenten in twee leeftijdsgroepen worden 

ingedeeld: een groep dertigers en een groep veertigers. Deze twee categorieën 

weerspiegelden zich ook in de anciënniteit van de respondenten. 
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Wat betreft het carrièresucces van de respondenten, werd dit nagegaan op basis van 

drie variabelen. Objectief of extrinsiek carrièresucces werd daarbij beschreven aan 

de hand van het salaris en het aantal promoties dat men tot nu toe achter de rug 

had. Met  betrekking tot het salaris was weinig variantie vast te stellen (Var = 0,459). 

65% van de respondenten rapporteerden een inkomen tussen € 1.250,00 en € 

2.500,00. Binnen de mobiliteit van de respondenten was wel een ruimere variantie 

waar te nemen (Var = 2,508). 95% gaf aan dat ze één tot vijf promoties achter de rug 

hadden. Enkele uitzonderingen hadden het over zes tot acht promoties. Er kan dus 

gesproken worden over een hoge interne mobiliteit. Volgende grafieken illustreren 

deze bevindingen: 
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Figuur 4.2: Objectief carrièresucces: Salaris en aantal promoties van de respondenten
ubjectief of intrinsiek carrièresucces werd geanalyseerd aan de hand van een 

onstruct van acht items. Enkele voorbeelden van deze items zijn: ‘Ik denk dat ik 

oede referenties zou krijgen indien ik de organisatie zou verlaten’, ‘Ik ben trots op 

ijn job’, ‘Mijn overste is tevreden over mijn werk’, ‘Mijn werk betekent veel voor mij’. 

e resultaten voor de afzonderlijke items verschilden weinig (Var = 0,336) en 

arieerden van neutraal en eerder tevreden tot helemaal tevreden. Twee items die 

en weinig afweken van deze vaststelling, waren ‘Mijn werk betekent veel voor mij’ 

n ‘Ik realiseer mee de ondernemingsdoelen’. Met betrekking tot dit laatste item kan 

orden gesteld dat het antwoord dat hierop wordt gegeven, waarschijnlijk afhangt 

an de functie die men vervult. Er kan dus besloten worden dat men over het 

lgemeen redelijk tevreden is over zijn job en carrière.  
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De leeropportuniteiten worden geanalyseerd per cluster waarin ze werden 

ondergebracht (zie tabel 4.2). Op die manier kan zowel iets gezegd worden over de 

opportuniteiten afzonderlijk als over de overkoepelende groepen.  

 

Jobovergangen   90% van de respondenten stelt dat taakovergangen hun job weinig 

of niet beschrijven. Toch werd eerder vastgesteld dat bijna elke ondervraagde 

tussen de één en vijf promoties gedurende zijn loopbaan tot nu toe heeft gekend. 

Bovendien werd bij de selectie van de steekproef vooropgesteld dat de 

respondenten gedurende het voorbije half jaar een nieuwe en eerste 

leidinggevende functie moesten opgenomen hebben. Bijgevolg zou worden 

verondersteld dat taakovergangen heel wat meer beschrijvend zouden zijn voor de 

job aangezien een eerste leidinggevende functie vaak veel onbekende 

verantwoordelijkheden met zich meebrengt. Een mogelijke verklaring voor deze 

tegenstrijdigheid zou kunnen zijn dat de respondenten deze nieuwe functie niet als 

een taakovergang beschouwen, maar eerder als een uitbreiding van hun 

verantwoordelijkheden of een verdere verdieping van hun vaardigheden. Er dient 

nog opgemerkt te worden dat er tussen de antwoorden weinig variantie op te 

merken is (Var = 0,395). 

 

Verandering creëren   Ook deze tweede categorie van leeropportuniteiten blijkt 

weinig beschrijvend voor de ondervraagden, aangezien meer dan 50% een 

antwoord in deze richting aangeeft. Deze trend zet zich ook door in het 

afzonderlijke verloop van de leeropportuniteiten die tot deze categorie behoren. Zo 

worden er weinig problemen van voorgangers of met ondergeschikten 

gerapporteerd. Ook het opstarten van nieuwe projecten blijkt weinig relevant voor 

de job. Een verklaring voor deze vaststelling is te vinden in de specifieke functies 

die de ondervraagden uitoefenen. Eén ondervraagde op twee is directeur van een 

kantoor en deze functies worden weinig of niet gekenmerkt door verandering. 

  

Hoge verantwoordelijkheden   In vergelijking met de voorgaande leeropportuniteiten 

worden hoge verantwoordelijkheden als matig tot goed beschrijvend aangegeven. 

Dit wordt niet zozeer verklaard vanuit een brede omvang van de job, maar eerder 

vanuit de hoge inzet bij de beslissingen die moeten genomen worden. Deze 

vaststelling is weinig verrassend. Als leidinggevende is men immers 

verantwoordelijk voor de prestaties van zijn ploeg van ondergeschikten. Bij de 

samenstelling van de steekproef werd er bovendien rekening mee gehouden dat 

elke respondent tussen de 4 tot 15 mensen onder zich zou hebben.  
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Grenzen managen   Het managen van de interface van de organisatie werd door de 

respondenten als matig beschrijvend voor hun job bevonden. Dit impliceert dat 

men contact moet leggen met belangrijke groepen buiten de organisatie, zoals 

klanten of overheidsinstanties. Voor de banksector is dit zeker het geval, 

aangezien zij niet alleen financiële diensten verleent aan een ruim cliënteel, maar 

ook deel uitmaakt van het monetair beleid van een land. Voor de ondervraagden 

van deze enquêtes zullen vooral klantengroepen de externe partijen zijn waarmee 

wordt onderhandeld. Het beïnvloeden van externe partijen zonder enige directe 

autoriteit als leeropportuniteit bleek volgens de respondenten minder beschrijvend.  

 

Omgaan met diversiteit   Deze laatste categorie van leeropportuniteiten wordt door 

85% van de respondenten als weinig beschrijvend aangegeven. De weinige 

diversiteit waarmee zij worden geconfronteerd in hun job situeert zich daarbij niet 

op cultureel of etnisch vlak, maar eerder op socio-demografische vlak. De ploegen 

waarmee men moet samenwerken zijn dus samengesteld uit zowel mannen als 

vrouwen van verschillende leeftijden en met uiteenlopende sociale achtergronden.  

 

Wanneer een gemiddelde score over alle opportuniteiten samen wordt berekend, kan 

worden vastgesteld dat deze varieert tussen 2 en 3 (weinig tot matig beschrijvend). 

Deze gemiddelde score moet volgens McCauley en haar collega’s (1999) als volgt 

worden geïnterpreteerd: “Dit soort jobs heeft ontwikkelende componenten zoals elke 

gemiddelde managementfunctie. De factoren die daarbij in vorige jobs minder 

werden ervaren, zullen in de huidige functie een grotere opportuniteit vormen 

(McCauley et al., 1999, pg. 25).” 
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Figuur 4.3: Totale gemiddelde score over alle categorieën van leeropportuniteiten.  
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Tot nu toe werd enkel nog maar een univariate analyse uitgevoerd waarbij elke 

variabele afzonderlijk werd bekeken. Op basis hiervan konden reeds een aantal 

vaststellingen worden gedaan. Voor meer gedetailleerde tabellen en figuren bij deze 

analyse kan verwezen worden naar bijlage 3 (deel 1, 2 en 3). 

 

 

3.1.2. Multivariate analyse van de enquêtes  

 

Een tweede deel in de descriptieve analyse is de multivariate analyse. Hierbij worden 

verschillende variabelen tegelijk geanalyseerd en worden er verbanden tussen 

gezocht. Statistisch wordt dit uitgevoerd aan de hand van kruistabellen. Hierna zullen 

de meest noemenswaardige verbanden worden weergegeven. Ook zal bij elk 

verband de contingentiecoëfficiënt C worden berekend. Deze associatiemaat met 

een waarde gelegen tussen 0 en 1 geeft de sterkte van het verband weer. 

 

De analyse die volgt, kan opnieuw in drie grote delen worden opgesplitst. Vooreerst 

kunnen verbanden tussen leeropportuniteiten en carrièresucces worden gezocht. 

Vervolgens kan het effect van socio-demografische gegevens op leeropportuniteiten 

en carrièresucces worden nagegaan. Er zal tevens de link worden gelegd met de te 

onderzoeken hypotheses. Voor de statistische verwerking en meer gedetailleerde 

tabellen wordt naar bijlage 4 verwezen. 

 

(1) Leeropportuniteiten  Carrièresucces 

 

De hypotheses die voor deze relatie werden vooropgesteld, werden aanvankelijk 

nogal ruim geformuleerd, als gevolg van het schaarse onderzoek dat hiervan aan de 

basis ligt. In deze analyse zal evenwel ook worden toegespitst op de verschillende 

categorieën van on-the-job leeropportuniteiten zoals ze door McCauley werden 

gedefinieerd (zie tabel 4.2).  

 

Aan de hand van de kruistabellen die werden opgesteld tussen de variabelen van de 

leeropportuniteiten en deze van het carrièresucces (zie bijlage 4 – deel 1), kan 

worden vastgesteld dat de vijf categorieën van leeropportuniteiten vooral een positief 

effect hebben het objectieve carrièresucces, in het bijzonder op de 

promotiemogelijkheden. De sterkte van deze verbanden varieert tussen C = 0,410 en 

C = 0,659. Sommige opportuniteiten hebben ook een positieve invloed op het salaris, 

maar de contingentiecoëfficiënten geven aan dat dit veel zwakker is (tussen 0,164 en 
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0,455). Het verband tussen de leeropportuniteiten en het subjectief carrièresucces is 

minder uitgesproken. Respondenten die meer leeropportuniteiten ervaren, zijn 

daarom dus niet meer tevreden over hun job of hun carrière. Dit zou erop kunnen 

wijzen dat de respondenten zich niet echt bewust zijn van hun persoonlijke 

ontwikkeling uit de leeropportuniteiten. Verdere analyse zal hier meer duidelijkheid 

moeten scheppen. 

 

Deze bevindingen geven reeds een vermoeden aan over het al dan niet moeten 

verwerpen van de hypotheses die werden gesteld met betrekking tot deze relaties 

(zie hypothese 1(a), (b) en (c)). De verbanden die werden gevonden, steunen daarbij 

vooral hypothese 1(b): een job met meer leeropportuniteiten impliceert meer kansen 

op promoties.  

 

(2) Socio-demografische gegevens  Leeropportuniteiten  

 

Om na te gaan wat de invloed van socio-demografische kenmerken op het ervaren 

van leeropportuniteiten is, werden kruistabellen met betrekking tot deze variabelen 

berekend (zie bijlage 4 – deel 2). De meest uitgesproken relatie is deze tussen 

anciënniteit en on-the-job leeropportuniteiten. Hier halen de contingentiecoëfficiënten 

de hoogste waarden (tussen 0,297 en 0,579). Mensen die langer in de organisatie 

actief zijn, ervaren dus beduidend meer ontwikkelmogelijkheden dan hun jongere 

collega’s. Deze relatie weerspiegelt zich uiteraard ook in het verband tussen leeftijd 

en leeropportuniteiten. Het gaat in het bijzonder om het creëren van verandering en 

het managen van relaties met externe groepen, zoals klanten. De logische verklaring 

voor dit verband is te vinden in de ervaring die nodig is om met sommige van deze 

leeropportuniteiten om te gaan.  

 

De link van leeropportuniteiten met het geslacht is minder eenduidig en zwakker. De 

contingentiecoëfficiënten situeren zich hierbij tussen 0,165 en 0,282. Mannen 

rapporteren meer taakovergangen en situaties waarbij ze moeten omgaan met 

diversiteit, terwijl vrouwen meer geconfronteerd worden met hogere 

verantwoordelijkheden. Dit laatste is in strijd met wat vroeger onderzoek heeft 

aangetoond (zie hoofdstuk 3). Hieruit bleek dat vrouwen wel dezelfde functies 

bekleden als hun mannelijk collega’s, maar dat zij daarbij ‘gespaard’ blijven van de 

taken die met een hogere verantwoordelijkheid gepaard gaan. Dit zou voor gevolg 

hebben dat vrouwen minder talrijk aanwezig zijn in de hogere niveaus van de 

hiërarchie. Verder onderzoek moet hier meer duidelijkheid brengen.  
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Op basis van deze bevindingen kunnen hypotheses 2(a) en 2(b) aanvaard worden: 

oudere en meer ervaren managers ervaren meer leeropportuniteiten dan hun jongere 

en minder ervaren collega’s. Met betrekking tot hypothese 2(c) (er is een verband 

tussen het geslacht van managers en de on-the-job leeropportuniteiten) kan nog 

geen eenduidig standpunt worden ingenomen.  

 

(3) Socio-demografische gegevens  Carrièresucces  

 

De analyse van de verbanden tussen de socio-demografische gegevens en het 

carrièresucces heeft de volgende resultaten opgeleverd (zie bijlage 4 – deel 3). 

Vooreerst kon worden vastgesteld dat geslacht een wisselend effect heeft: mannen 

hebben een hoger objectief carrièresucces dan vrouwen waarbij dit zich het sterkst 

uit bij de promoties (C = 0,419). Daarentegen ervaren vrouwen eerder een hoger 

subjectief carrièresucces dan hun mannelijke collega’s.  

 

Het effect van leeftijd op carrièresucces beperkt zich tot het salaris en het aantal 

promoties. Deze rechtevenredige relatie is logisch te verklaren. Wie ouder wordt, 

bouwt een anciënniteit op en zal daardoor een hoger salaris en meer promoties 

achter de rug hebben dan een beginnend manager. Dit verband zet zich dus sterk 

door in de relatie tussen anciënniteit en objectief carrièresucces, met 

contingentiecoëfficiënten variërend van 0,426 tot 0,553. Het feit dat subjectief 

carrièresucces minder gerelateerd is aan leeftijd en anciënniteit, is waarschijnlijk te 

wijten aan de aard van deze variabele. Subjectief carrièresucces is immers sterk 

afhankelijk van het persoonlijk welbevinden.  

 

Met deze waarnemingen in het achterhoofd, kunnen de eerder gestelde hypotheses 

niet worden aanvaard, maar worden de volgende nieuwe hypotheses vooropgesteld 

voor de analyse die volgt:   

Hypothese 3(a): Er zal een positief verband zijn tussen de leeftijd van managers 

en hun objectief carrièresucces.  

Hypothese 3(b): Er zal een positief verband zijn tussen de anciënniteit van 

managers en hun objectief carrièresucces. 

Hypothese 3(c): Er zal een verband zijn tussen het geslacht van managers en 

hun carrièresucces. 

Verder onderzoek zal moeten uitwijzen of deze hypothese aanvaard kunnen worden. 
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3.2. Conclusieve analyse 
 

Een tweede fase in elk empirisch onderzoek behelst de conclusieve analyse met 

statistische validering. Hierbij wordt nagegaan in welke mate de in de descriptieve 

fase geconstateerde fenomenen aan meer dan het toeval te wijten zijn. Hebben de 

verbanden met andere woorden een statistische betekenis? Hiervoor dienen testen 

te worden uitgevoerd. Om te bepalen welke test moet gebruikt worden, werd de 

volgende redeneerwijze aan het marktonderzoek ontleend: 

1. Het verwoorden van de hypothese, het formuleren van een nulhypothese 

(H0) en een alternatieve hypothese (H1). De nulhypothese is een bewering 

die het tegengestelde verwoordt van hetgeen men in de realiteit 

veronderstelt, terwijl de alternatieve hypothese overeenkomt met de 

verwachte uitkomst van het onderzoek; 

2. Bepalen van de afhankelijke en onafhankelijke variabele in de relatie; 

3. Bepalen van het meetniveau van de afhankelijke variabele (nominaal, 

ordinaal, interval/ ratio); 

4. Bepalen van het aantal steekproeven in de onafhankelijke variabele; 

5. Vaststellen van de te gebruiken test; 

6. De teststatistiek bepaalt of de nulhypothese met 95% zekerheid dient 

aanvaard (p-waarde < 0,05) of verworpen te worden.  

 

Voor elk hypothetisch verband  dat werd nagegaan, werd deze methode gevolgd. De 

resultaten hiervan zijn terug te vinden in bijlage 5 (deel 1, 2 en 3). De analyse van 

deze resultaten volgt hierna. Om deze analyse voldoende overzichtelijk te houden, 

zullen de hypotheses die bij het begin van dit empirisch onderzoek werden gesteld, 

één na één worden getoetst. Per hypothese zal daarbij, rekening houdend met de 

resultaten uit de multivariate analyse (zie supra), kunnen gesteld worden in welke 

mate deze kan aanvaard dan wel verworpen worden.  

 

 

3.2.1. Leeropportuniteiten  Carrièresucces 

 

De hypotheses bij deze relatie veronderstellen een positief verband tussen enerzijds 

on-the-job leeropportuniteiten en anderzijds carrièretevredenheid, salaris en 

promoties. Uit de multivariate analyse kon reeds worden afgeleid dat dit verband zich 

vooral liet gelden tussen on-the-job leeropportuniteiten en objectief carrièresucces. 

De bevindingen uit de statistische toetsing (bijlage 5 – deel 1) wijzen in dezelfde 
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richting. Volgende tabel geeft een overzicht van de teststatistieken die voor de 

verschillende uitgevoerde testen werden gevonden. De interpretatie dient als volgt te 

gebeuren: een testwaarde kleiner dan de kritische waarde 0,05 wijst op een 

statistisch significant verband waarbij met 95% zekerheid kan gezegd worden dat de 

hypothese mag worden aanvaard; een testwaarde groter dan 0,05 wijst op een niet-

significant verband en vraagt dat de hypothese wordt verworpen. Gemakshalve 

worden de statistisch significante verbanden hieronder in het vet aangeduid.  

 

 

 Salaris Promoties Carrièretevredenheid
    

Jobovergangen 0,543 0,865 0,003 
Verandering creëren 0,032 0,136 0,422 

Hoge verantwoordelijkheden 0,718 0,880 0,588 

Grenzen managen 0,389 0,117 0,364 

Omgaan met diversiteit 0,572 0,015 0,592 
    

On-the-job leeropportuniteiten 0,610 0,018 0,060 

 
Tabel 4.4: Testwaarden met betrekking tot de verbanden tussen on-the-job 

leeropportuniteiten en objectief en subjectief carrièresucces.  
 

 

Het verband tussen on-the-job leeropportuniteiten en salaris kon statistisch niet 

worden gesteund (0,610 > 0,05). Enkel de leeropportuniteiten die te maken hadden 

met het creëren van verandering, maakten hierop een uitzondering en bleken 

significant. Een mogelijke verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat managers die de 

opdracht krijgen om iets nieuws op te starten of die een strategische verandering 

moeten verwezenlijken in de organisatie, zich vaak situeren in de hogere lagen van 

het management. Bovendien is het een logische wetmatigheid dat het salaris stijgt 

naarmate men hoger op de ladder komt te staan. De verbanden tussen salaris en de 

andere categorieën van leeropportuniteiten bleken niet significant. Deze eerste 

deelhypothese mag bijgevolg niet aanvaard worden.  

 

De tweede deelhypothese had betrekking op de relatie tussen on-the-job 

leeropportuniteiten en kansen op promoties. Ook hier kon slechts voor één categorie 

van leeropportuniteiten het verband statistisch worden aangetoond, meer bepaald 

voor het ‘omgaan met diversiteit’. De verklaring voor dit specifieke verband ligt niet 
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direct voor de hand. Hierdoor kan worden verondersteld dat dit gebonden is aan de 

cultuur van de organisatie waar de enquêtes werden afgenomen. In tegenstelling tot 

de vorige deelhypothese, kan deze tweede wel worden aanvaard, aangezien de 

significantie van de relatie kon worden aangetoond (0,018 < 0,05). Meer on-the-job 

leeropportuniteiten impliceren dus een hogere kans op promoties. De verklaring kan 

hier gegeven worden vanuit datgene wat werd verwacht in de theorie. Wie meer in 

contact komt met uitdagende on-the-job leeropportuniteiten, heeft meer 

mogelijkheden om zijn vaardigheden en competenties die nodig zijn voor een hogere 

functie, te oefenen. Wanneer de prestaties duidelijk worden voor de superieuren, zal 

men bijgevolg meer promoties aangeboden krijgen. Bovendien zal iemand die meer 

on-the-job leeropportuniteiten ervaart, zekerder zijn van zichzelf en op die manier 

meer in aanmerking komen voor een hogere functie of een uitbreiding van zijn 

verantwoordelijkheden.  

 

De relatie tussen on-the-job leeropportuniteiten en subjectief carrièresucces bleek uit 

de multivariate analyse al minder uitgesproken. De statistische validering zet deze 

bevinding alleen maar kracht bij. Het enige significante verband is te situeren tussen 

jobovergangen en carrièretevredenheid. Wanneer de lijn met de voorgaande 

bevinding wordt doorgetrokken, kan de volgende redenering worden gemaakt: wie 

meer on-the-job leeropportuniteiten ervaart, heeft meer kans op promoties; wanneer 

deze promoties worden verwezenlijkt, blijkt dat men meer tevreden is over zijn job en 

carrière; bijgevolg mag verondersteld worden dat wie meer on-the-job 

leeropportuniteiten ervaart, meer tevreden zal zijn over zijn loopbaan. Ook de derde 

deelhypothese mag dus worden aanvaard.  

 

Met betrekking tot deze eerste relatie tussen on-the-job leeropportuniteiten en 

carrièresucces, kan dus worden besloten dat wie met meer leeropportuniteiten wordt 

geconfronteerd, meer kansen op promotie heeft en een hogere tevredenheid over 

zijn carrière zal hebben.  

 

 

3.2.2. Socio-demografische gegevens  Leeropportuniteiten 

 

De hypotheses die betrekking hebben op deze relatie veronderstellen een positief 

verband tussen enerzijds leeftijd en anciënniteit en anderzijds on-the-job 

leeropportuniteiten. Bij de multivariate analyse konden de sterkste verbanden 

gesitueerd worden tussen de leeropportuniteiten die verbonden zijn aan het creëren 
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van verandering en het managen van grenzen en de leeftijd en anciënniteit. De 

resultaten van het conclusief onderzoek kunnen hier evenwel geen statistische 

significantie aan geven. De verbanden zijn er dus wel, maar kunnen niet gevalideerd 

worden doordat ze teveel door het toeval zijn ingegeven.  

 

Het verband tussen on-the-job leeropportuniteiten en geslacht was nog niet volledig 

duidelijk. Zo werd in de literatuurstudie aangehaald dat mannen meer worden 

geconfronteerd met taakgerelateerde leermogelijkheden, terwijl vrouwen eerder leren 

uit obstakels. Bovendien werd geargumenteerd dat vrouwen minder leidinggevende 

functies bekleden doordat zij ‘gespaard’ worden van taken met een hogere 

verantwoordelijkheid. De multivariate analyse genereerde tegengestelde resultaten. 

Zo bleek dat vrouwen eerder dan mannen te maken krijgen met taken die hoge 

verantwoordelijkheden met zich meebrengen. De conclusieve analyse hakt de knoop 

door: de verbanden uit de multivariate analyse zijn statistisch niet significant, zodat er 

geen rekening mee gehouden mag worden.   

 

Er kan worden besloten dat geen enkel van de veronderstelde verbanden voldoende 

significantie hadden om aanvaard te worden. De bevindingen worden in 

onderstaande tabel nog eens kort weergegeven aan de hand van de testwaarden 

van de testen die werden uitgevoerd. Een meer uitgebreide weergave van de testen 

is terug te vinden in bijlage 5 (deel 2). 

 

 

 Leeftijd Anciënniteit Geslacht 
    

Jobovergangen 0,143 0,236 0,412 

Verandering creëren 0,982 0,668 0,701 

Hoge verantwoordelijkheden 0,429 0,558 0,585 

Grenzen managen 0,911 0,350 0,956 

Omgaan met diversiteit 0,114 0,917 0,335 
    

On-the-job leeropportuniteiten 0,739 0,893 0,966 

 
Tabel 4.5: Testwaarden met betrekking tot de verbanden tussen socio-demografische 

gegevens en on-the-job leeropportuniteiten.  
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3.2.3. Socio-demografische gegevens  Carrièresucces 

 

Deze laatste relatie gaat op zoek naar de verbanden tussen leeftijd, anciënniteit en 

geslacht enerzijds en salaris, promoties en carrièretevredenheid anderzijds. Uit de 

multivariate analyse kon reeds worden afgeleid dat leeftijd en geslacht positief 

zouden gerelateerd zijn met objectief carrièresucces. Wie ouder is of langer in de 

organisatie werkzaam is, heeft een hoger salaris en meer promoties. Het enige 

verband dat kon worden gesteund, was dat tussen anciënniteit en salaris (0,03 < 

0,05). De andere verbanden konden niet gesteund worden door de conclusieve 

analyse. De verbanden bestaan wel, maar zijn niet significant genoeg om voor waar 

aangenomen te worden. Het feit dat de link tussen leeftijd en salaris niet wordt 

gesteund, kan verklaard worden uit het feit dat de variabelen leeftijd en anciënniteit 

elkaar niet volledig overlappen. Dit wil zeggen dat ook ouderen hun carrière starten 

in de bank. Deze mensen hebben dus op latere leeftijd nog niet de anciënniteit die ze 

normaal op die leeftijd zouden hebben indien zij hun carrière vroeger waren gestart. 

Bijgevolg is ook hun salaris niet van dezelfde orde als hun collega’s die langer bij de 

organisatie werkzaam zijn. Naast dit objectief carrièresucces bleek ook subjectief 

carrièresucces niet gerelateerd te zijn met leeftijd of anciënniteit. De eerste twee 

deelhypotheses dienen dus te worden verworpen.  

 

Met betrekking tot geslacht kon eerder tot de vaststelling worden gekomen dat 

vrouwen een lager objectief, maar een hoger subjectief carrièresucces kennen dan 

hun mannelijke collega’s. Ook dit verband kan statistisch niet worden gesteund. 

Bijgevolg zijn er geen verschillen in carrièresucces tussen mannen en vrouwen. 

 

Er kan besloten worden dat geen enkel verband statistisch voldoende significant was 

opdat de derde reeks van hypotheses zou kunnen worden aanvaard. De volgende 

tabel vat de bevindingen samen. Een uitgebreidere weergave van de testen is te 

vinden in bijlage 5 (deel 3). 

 

 Salaris Promoties Carrièretevredenheid 
    

Leeftijd 0,625 0,892 0,802 

Anciënniteit 0,030 0,377 0,732 

Geslacht 0,094 0,140 0,271 

 
Tabel 4.6: Testwaarden met betrekking tot de verbanden tussen  

socio-demografische gegevens en carrièresucces.  
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3.3.  Interviews  
 

De enquête werd aangevuld met een viertal interviews bij Fortis (Johan Ceuppens), 

Dexia (Ludo Uten), KBC (Johan Criel) en ING (Mieke Hormans). Deze personen zijn 

verantwoordelijk voor personeelsbegeleiding, vorming, training en opleiding of 

loopbaanbeheer binnen hun organisatie. De bedoeling van de interviews binnen het 

onderzoek is eerder complementair. Dit wil zeggen dat via deze gesprekken on-the-

job leeropportuniteiten worden benaderd vanuit het standpunt van de organisatie 

(een verantwoordelijke voor de ontwikkeling van het personeel), daar waar de 

enquêtes peilen naar het standpunt van de medewerker zelf. De vragen die werden 

gesteld, hadden betrekking op drie onderwerpen: organisatiecultuur met betrekking 

tot carrièreontwikkeling, formeel en informeel leren. Hoewel het onderzoek zich 

focust op informeel leren, was bij de interviews een combinatie van de beide 

leervormen noodzakelijk. De toepassing van informeel leren in de praktijk is immers 

nog redelijk beperkt. In bijlage werd één van de interviews ter illustratie opgenomen 

(zie bijlage 6). De belangrijkste aspecten die in de interviews naar voor zijn gekomen, 

zullen hierna worden aangehaald. 

 

Uit elk interview bleek dat de banken erg gericht zijn op doorstroom en ontwikkeling 

van hun personeel. Praktisch wordt dit verwezenlijkt door hen groeimogelijkheden te 

bieden, maar door hierbij ook telkens rekening te houden met de competenties en 

talenten van de persoon in kwestie. Elke organisatie heeft ook een eigen interne 

jobmarkt en selectiedienst die deze permanente doorstroom in goede banen moet 

leiden en ervoor moet zorgen dat de juiste persoon op de juiste plaats terechtkomt. 

Dit impliceert dat het personeel zich mobiel moet opstellen. Als gevolg van deze 

impliciete verwachting is het dan ook noodzakelijk dat deze houding en de 

persoonlijke ambitie om verder te groeien al wordt nagegaan tijdens de selectie en 

rekrutering van het personeel. Doordat er bovendien zo sterk op persoonlijke 

ontwikkeling en groei wordt gefixeerd, zal iemand die niet doorstroomt in de 

organisatie minder tevreden zijn over zijn job en eventuele carrière.  

 

Doorstroom en ontwikkeling mogen dan wel een belangrijk onderwerp uitmaken van 

het personeelsbeleid, enkele geïnterviewden wezen er toch op dat hier met enige 

voorzichtigheid moet mee omgesprongen worden. Zo mag dit niet ten koste gaan 

van de bedrijfscontinuïteit. Er moet met andere woorden telkens een evenwicht 

gevonden worden tussen de ambities en ontwikkeling van het individu enerzijds en 

de behoeften en stabiliteit van de bank anderzijds.  
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Het budget dat wordt geïnvesteerd in vorming, training en opleiding (VTO) varieert 

heel sterk van bank tot bank. Zo voert KBC een beleid waarin de mens achter de 

medewerker centraal staat en waarbij zowel jobgerelateerde opleiding als ruimere 

persoonsontwikkelende opleidingen een permanent aandachtspunt vormen. Deze 

keuze impliceert dat KBC haar productgamma, wat toch voor alle banken sterk 

gelijkend is, versmalt ten voordele van deze ‘mensgerichte’ aanpak. Dexia 

daarentegen heeft een beperkter budget voor VTO en moet hier dan ook efficiënter 

mee omspringen.  

 

Bij de formele opleidingen die worden aangeboden, gaat het zowel om 

banktechnische opleidingen, als om vorming en training van attitudes en 

vaardigheden. De grootste aandacht gaat meestal naar deze laatste categorie. Er 

wordt geargumenteerd dat de theoretische opleidingen vooral nodig zijn om de basis 

te leggen voor verdere ontwikkeling van competenties. Deze formele opleidingen 

kunnen op vraag van de organisatie gevolgd worden. Hierbij werd het voorbeeld 

vernoemd van een strategische verandering die iedereen binnen de organisatie moet 

ondergaan. Evenzeer worden opleidingen gevolgd op initiatief van de medewerker, 

bijvoorbeeld ter ondersteuning van een jobovergang. Hier wordt meestal een grote 

vrijheid gegeven, waarbij de enige vereisten een goede motivering, het akkoord van 

de leidinggevende en een meerwaarde voor de organisatie zijn.  

 

Enkele geïnterviewden haalden ook aan dat binnen de organisatie werd getracht de 

medewerkers van elkaar te laten leren. Hierbij wordt een opleiding gevolgd door één 

of enkele mensen, waarna zij de opdracht krijgen hun kennis over te dragen aan hun 

collega’s. Banken met een beperkter opleidingsbudget trachten zo hun middelen 

efficiënter te besteden. Bovendien is dit een manier om de sociale netwerken tussen 

de medewerkers te versterken. De tegenstanders van deze manier van werken halen 

aan dat het overdragen van kennis een te grote inspanning vergt die onmogelijk 

dezelfde resultaten kan opleveren als een gewone opleiding. Daarenboven brengt 

een opleiding gegeven door een buitenstaander een nieuwe kijk op de organisatie en 

haar omgeving naar binnen. 

 

De volgende opmerkingen werden gemaakt met betrekking tot de demografische 

kenmerken van de doelgroepen van de opleidingen. Jongere medewerkers krijgen 

meer opleidingen dan hun oudere collega’s wanneer het gaat om theoretische 

basisopleidingen. Daarentegen krijgen oudere medewerkers meer training in 

vaardigheden. De focusgroepen hierbij zijn mensen die in een jobovergang zitten 
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(bijvoorbeeld iemand die als leidinggevende wordt benoemd) of mensen die al vrij 

lang in dezelfde positie zitten en die nood hebben aan een opfrissing. Er moet bij de 

opleidingen hoe dan ook rekening gehouden worden met de verschillen in leerstijl 

tussen jong en oud. De enige verschillen in opleidingskansen die zich zouden 

kunnen voordoen met betrekking tot het geslacht van de medewerkers, kon worden 

verklaard vanuit de onevenwichtige samenstelling van de organisatiepopulatie.  

 

Naast deze formele opleidingen heeft men ook aandacht voor het informele leren, 

maar niet in dezelfde mate. Zo wordt het informele leren gezien als een aanvulling op 

het formele leren. De formele opleiding is immers maar een basis voor de verdere 

ontwikkeling. Men leert het intensiefst wanneer men met de zaken bezig is. In de 

praktijk tracht men dit te stimuleren door aandacht te hebben voor het leren uit 

ervaringen. Dit kan op een onbewuste manier, waarbij de medewerker leert met 

vallen en opstaan. Enkele banken pakken dit iets concreter aan en organiseren 

feedbacksessies (KBC) of uitwisselvergaderingen (Fortis) voor de hogere niveaus in 

de organisatie. In dit soort sessies delen managers ongedwongen en spontaan 

leerervaringen met elkaar. De grootste leeruitdagingen situeren zich in 

jobovergangen en moeilijkheden waarmee men in zijn job mee wordt geconfronteerd. 

Daarbij werd de volgende opmerking gemaakt: “De eerste reflex is niet dat men iets 

wil leren uit dit soort situatie. De eerste reflex zal zijn om het probleem dat zich stelt 

op te lossen (interview: Johan Ceuppens, Fortis, 31-03-2004, Brussel).” Leren is 

bijgevolg niet de eerste doelstelling, maar eerder het resultaat van de ervaringen. 

 

Over het algemeen kan gezegd worden dat informeel on-the-job leren als van 

zelfsprekend wordt beschouwd, waarbij de verantwoordelijkheid naar het individu 

wordt verschoven. Dit is vooral te wijten aan het moeilijk structureerbaar, 

controleerbaar en meetbaar zijn van deze manier van leren.  

 

Of de banksector in het algemeen kon bestempeld worden als een lerende sector 

was een betwistbare vraag. Er werd gesteld dat “de verschillende antwoorden hierop 

precies de onderscheidende factor tussen de banken vormt (interview: Johan Criel, 

KBC, 17-03-2004, Gent).” Zo kan de ene bank als dynamisch worden bestempeld, 

terwijl de andere vasthoudt aan stabiele concepten. Enkele banken wezen op de 

evolutie van fusies die zich de laatste jaren heeft voorgedaan. Doordat dit de 

concurrentie stevig in de hand heeft gewerkt, is men vandaag meer genoodzaakt om 

voortdurend te veranderen en te ontwikkelen. Dit in vergelijking met een aantal jaren 

terug, toen de banksector nog een geprivilegieerde positie innam. 
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4. Conclusies en discussie 
 

De algemene conclusies die op basis van dit onderzoek kunnen gemaakt worden, 

worden in wat volgt kort samengevat. Dit zal gebeuren onder de vorm van een 

antwoord op de onderzoeksvraag die bij het begin van dit onderzoek en deze thesis 

werd gesteld.  

 

Op basis van het onderzoek moet gesteld worden dat het totale effect van on-the-job 

leeropportuniteiten op carrièresucces beperkt blijft tot een verhoogde kans op 

promoties. Bovendien kon worden afgeleid dat voor wie deze promoties ook werkelijk 

worden gerealiseerd, zij een hoger subjectief carrièresucces zullen rapporteren. Met 

betrekking tot salaris bleken vooral de leermogelijkheden verbonden aan het creëren 

van enige vorm van verandering een succesfactor. Een opmerking die hierbij dient 

gemaakt te worden is dat de zwakte van de resultaten kan te wijten zijn aan de 

opdeling van objectief carrièresucces in salaris en promoties. Uit vroeger onderzoek 

is immers gebleken dat financieel succes (salaris) gemakkelijker waar te nemen is 

dan hiërarchisch succes (aantal promoties), waardoor salaris een betere maatstaf 

voor objectief carrièresucces zou zijn. Bovendien is hiërarchisch succes geen 

onafhankelijke variabele. Deze wordt immers bepaald door de structuur en 

mobiliteitspolitiek binnen de specifieke organisatie. Deze invloed kon in deze studie  

evenwel worden geëlimineerd doordat de enquête zich beperkte tot één organisatie. 

 

Omdat er werd van uitgegaan dat socio-demografische gegevens ook enige invloed 

zouden hebben op de mate waarin men met on-the-job leermogelijkheden wordt 

geconfronteerd, werd ook deze relatie aan onderzoek onderworpen. Met betrekking 

tot leeftijd en anciënniteit konden de verbanden worden aangetoond. Verdere 

analyse wees echter uit dat deze verbanden statistisch niet significant waren, 

waardoor de veronderstelde relaties dienden verworpen te worden. Ook voor de 

relatie tussen on-the-job leeropportuniteiten en geslacht kon het onderzoek geen 

bewijzen leveren. Bijgevolg kan ook niet worden aangesloten bij bevindingen uit 

vroeger onderzoek. Daaruit bleek dat vrouwen in mindere mate leidinggevende 

functies bekleden, doordat ze niet dezelfde on-the-job leeropportuniteiten kregen als 

hun mannelijke collega’s. Vrouwen zouden daarbij gespaard blijven van taken die 

hogere verantwoordelijkheden impliceren waardoor zij onvoldoende de mogelijkheid 

krijgen om de competenties nodig voor hogere functies te kunnen ontwikkelen. 

Bijgevolg worden vrouwen automatisch uitgesloten voor deze functies.  
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Tot slot werden ook de effecten van socio-demografische gegevens op het 

carrièresucces nagegaan. De analyse van deze onderzoeksvraag moest uitwijzen of 

er naast de on-the-job leeropportuniteiten ook nog andere verklarende variabelen 

voor carrièresucces konden geïdentificeerd worden. In navolging van vroeger 

onderzoek werd hierbij gefocust op socio-demografische kenmerken. Multivariate 

analyses toonden aan dat mannen een hoger objectief carrièresucces ervaren, terwijl 

vrouwen eerder een hoger subjectief carrièresucces aangeven. Het conclusief 

onderzoek steunde deze relatie evenwel niet. Verder werden ook de verbanden 

tussen enerzijds leeftijd en anciënniteit en anderzijds salaris en promoties 

nagetrokken. Hoewel deze verbanden heel voor de hand liggend zijn, konden zij toch 

niet worden gesteund omwille van een onvoldoende significantie. De enige 

uitzondering hierop was het effect van anciënniteit op salaris.  

 

Ter afsluiting dient hier nog een belangrijke opmerking gemaakt te worden. Omdat 

de steekproef voor de enquête redelijk beperkt was in omvang, mogen de resultaten 

van het onderzoek niet als algemeen bindend beschouwd worden. De steekproef is 

enkel representatief voor de organisatie waaruit ze werd getrokken, zijnde Fortis, en 

de sector waar het onderzoek zich op heeft gefocust, de banksector. De voorgaande 

conclusies kunnen dus enkel betrokken worden op deze populaties.  

 

 

5. Beperkingen van het onderzoek 
 

Dit onderzoek heeft een aantal beperkingen waar mee rekening moet gehouden 

worden wanneer de resultaten ervan worden geïnterpreteerd. Een eerste beperking 

werd hiervoor reeds aangehaald en heeft betrekking op de beperktheid van de 

omvang dan de steekproef. Het gevolg hiervan is dat de resultaten niet algemeen 

bindend zijn en enkel mogen geïnterpreteerd worden vanuit de organisatie en de 

sector waaruit de steekproef werd getrokken.  

 

In tweede instantie dient in het achterhoofd gehouden te worden, dat dit onderzoek 

slechts een momentopname is waarbij een link wordt gelegd tussen on-the-job 

leeropportuniteiten waarmee men in zijn huidige functie wordt geconfronteerd en het 

carrièresucces dat bij die functie-uitoefening wordt ervaren. Idealiter zou evenwel 

moeten nagegaan worden welke leermogelijkheden men ondervindt in de huidige 

functie en pas enige tijd later het carrièresucces dat hiervan het resultaat is, 
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registeren. Het leren en ontwikkelen uit on-the-job taken is immers een continu en 

dynamisch proces waarbij de effecten ervan op carrière pas op termijn kunnen 

vastgesteld worden. Bovendien is deze longitudinale aanpak ook aangewezen bij het 

achterhalen van de gevolgen wanneer men iemand ontzet van on-the-job 

leeropportuniteiten.  

 

Een laatste beperking heeft betrekking op de manier waarop de informatie werd 

verzameld. Door gebruik te maken van enquêtes worden de gegevens bekomen 

door zelfrapportering van de respondenten. Als gevolg van de subjectiviteit van deze 

antwoorden zou dit een vertekend beeld kunnen geven. Hieraan werd deels 

tegemoet gekomen door een deel van het onderzoek te wijten aan interviews met 

personeelsverantwoordelijken uit de banksector. Zij hebben vaak een ander 

perspectief op de uitdagingen waarmee een manager wordt geconfronteerd of de 

ontwikkeling van deze managers. De combinatie van enquêtes en interviews zorgt 

ervoor dat zowel het standpunt van de managers zelf als van de organisatie hierover 

worden gehoord, waardoor een genuanceerder beeld kan worden gevormd.  

 

 

6. Suggesties voor verder onderzoek 
 

Het onderzoek dat voor deze thesis werd uitgevoerd was uiteraard te beperkt om 

volledig te zijn. Op basis van een aantal bedenkingen hieromtrent kunnen de 

volgende suggesties gedaan worden naar verder onderzoek toe. 

 

Een eerste suggestie is gebaseerd op de tekortkoming dat dit onderzoek slechts een 

momentopname is. Verder onderzoek zou meer het longitudinale en dynamische 

aspect van het effect van on-the-job leeropportuniteiten op carrièresucces moeten 

benadrukken.  

 

Vervolgens dient opgemerkt te worden dat dit onderzoek enkel het standpunt van het 

individu in beschouwing neemt met betrekking tot de algemene relatie tussen on-the-

job leeropportuniteiten en carrièresucces. Er wordt met andere woorden geen 

rekening gehouden met de gevolgen van het leren en ontwikkelen van het individu 

voor de organisatie. Dit is evenwel een niet te verwaarlozen perspectief. Een 

organisatie is voor haar leren en ontwikkelen immers afhankelijk van het leren en 

ontwikkelen van haar werknemers, aangezien zij over de capaciteit beschikken om 
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kennis te vergaren, nieuwe kennis te creëren en deze kennis toe te passen in de 

organisatie. Bijgevolg is het belangrijk om te weten hoe het organisationele leren is 

gelinkt aan het individueel leren, met andere woorden, wat het effect is van het leren 

van het individu op het leren van de organisatie. Het leren en ontwikkelen uit 

uitdagende werksituaties moet dus in een ruimer perspectief geplaatst worden.  

 

Een volgende suggestie die kan gemaakt worden, kan worden afgeleid uit het 

interactiemodel van informeel leren. De on-the-job leeropportuniteiten die hier 

werden onderzocht, zijn daar slechts één pijler van. Leeropportuniteiten worden 

daarbij gezien als mogelijkheden om te leren. Ze geven dus weer wat zou kunnen 

geleerd worden. Wat effectief geleerd wordt, kan hier evenwel sterk van verschillen 

en is daarbij grotendeels afhankelijk van het leergedrag van het individu. Er moet dus 

worden nagegaan wat leergedrag en leeropportuniteiten samen bijdragen tot 

managementontwikkeling en carrièresucces over de tijd.  

 

De laatste suggestie heeft betrekking op de manier van gegevensverzameling. Voor 

dit onderzoek werd daarbij hoofdzakelijk gekozen voor zelfrapportering door de 

respondenten. Als gevolg van de beperkingen die dit met zich meebrengt 

(subjectiviteit van de antwoorden), is het voor verder onderzoek aan te raden ook 

andere bronnen van gegevensverzameling aan te wenden. Op die manier kan de 

eventuele eenzijdigheid van de gegevens beperkt worden.  
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De enorme toevloed aan nieuwe kennis vandaag de dag dringt steeds meer aan op 

permanent of levenslang leren. Het belang van kennis in de organisatie van vandaag 

en morgen mag dus niet uit het oog verloren worden. Kennis is naast kapitaal, arbeid 

en natuur een volwaardige vierde productiefactor geworden, die evengoed dient 

beheerd te worden. Het leren binnen organisaties wordt een belangrijke strategische 

factor. Voor dit leren zijn organisaties evenwel afhankelijk van hun werknemers, 

aangezien zij de capaciteit in zich dragen om kennis aan te maken of te verwerven 

en die toe te passen bij de uitoefening van hun job.  

 

In het wetenschappelijk onderzoek naar het leren van individuen ging tot voor kort de 

meeste aandacht naar het formele leren. Deze manier van leren wordt typisch 

gekenmerkt door een klassikale setting en een strikte structuur, zowel op inhoudelijk 

als op organisatorisch gebied. De doelstelling van deze opleidingen is het aanreiken 

van kennis, en het kwalificeren en socialiseren van haar deelnemers. Op die manier 

lijkt het formeel leren zo goed als de ideaaloplossing voor het leren binnen een 

organisatie. Bovendien zorgt het gemak van organiseren en de grote mate van 

controleerbaarheid en beheersbaarheid ervoor dat ook in de praktijk deze formele 

leervorm tot nu toe de meeste aandacht heeft gekregen. Het gebruik hiervan mag 

evenwel niet overschat worden, daar het formeel leren ook een aantal praktische 

tekortkomingen kent. Zo kan aangehaald worden dat formele opleidingen teveel 

focussen op het aanleren van algemene theoretische kennis, waarbij de link tussen 

de opleiding en de bedrijfswereld uit het oog verloren wordt.  

 

Hieruit mag niet worden afgeleid dat formeel leren over boord moet gegooid worden. 

Integendeel, het moet gezien worden als een eerste stap in het leerproces die 

voorziet in initiële basiskennis en elementaire vaardigheden, nodig voor elke verdere 

ontwikkeling van de lerende. Steeds meer rijst de overtuiging dat deze verdere 

ontwikkeling plaatsvindt tijdens het uitvoeren van de job zelf. Bovendien heeft 

onderzoek aangetoond dat dit zogenaamd informeel on-the-job leren niet enkel 

bijdraagt tot de ontwikkeling van kennis en vaardigheden bij het individu, maar ook 

zijn impact heeft op de prestaties van de organisatie. Dit on-the-job leren vormt de 

focus van deze thesis. 
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Het informele leren kan omschreven worden als het leren uit de kennis die je zelf 

hebt gecreëerd door het interpreteren van je eigen ervaringen. Dit leren uit 

ervaringen kan als een cyclus worden gezien waarin vier fases elkaar telkens 

opvolgen. Men spreekt ook wel van ‘de leercyclus’. De eerste stap hierbij is het 

waarnemen van concrete ervaringen. Vervolgens wordt hierover kritisch 

gereflecteerd en wordt bijkomende informatie verzameld zodat de ervaring in een 

bepaalde context kan geplaatst worden. In een volgende stap worden vanuit de 

ervaringen en de gedachten daarbij, theorieën en modellen opgesteld. Deze 

theorieën worden dan door de lerende aan proefondervindelijk onderzoek 

onderworpen. Door dit experimenteren doet de lerende nieuwe ervaringen op, maar 

dan op een hoger niveau. Er doet zich dus een spiraalsgewijze ontwikkeling voor. Dit 

‘natuurlijk leren’ krijgt pas enige betekenis als de kennis die men eruit haalt, kan 

worden getransfereerd naar nieuwe situaties buiten de eigenlijke leersituatie en in 

nieuwe omgevingen. Pas dan kan gesproken worden van een effectief leerproces.   

 

Het onderzoek dat tot nu toe werd verricht naar informeel leren situeert zich langs 

twee verschillende denklijnen: de cognitieve leertheorie en de sociaal constructieve 

leertheorie. De eerste theorie legt daarbij de nadruk op persoonlijke determinanten 

van het leren en leerresultaten. Leren wordt daarbij gezien als een individueel proces 

van kennisverwerving, los van enige context. De sociaal constructieve theorie 

benadert het leren daarentegen eerder als een sociale activiteit en hecht daarbij 

meer belang aan situationele determinanten.  

 

In de literatuur is recentelijk een tendens waar te nemen in de richting van een 

interactiemodel waarbij deze twee theorieën worden gecombineerd ter verklaring van 

het leergedrag op het werk en de resultaten hiervan. Persoonlijke determinanten die 

daarbij naar voor worden geschoven, zijn onder andere leermotivatie en socio-

demografische factoren. Ook de leerstijl van een individu is bepalend voor de manier 

waarop men met leermogelijkheden omgaat. Leerstijl wordt daarbij gedefinieerd als 

de lerende benadering tegenover on-the-job ervaringen waardoor het individu in 

staat is om zijn werkgedrag te structuren en te motiveren, om nieuwe gedragingen uit 

te proberen en om de gang van zaken op te volgen. Verschillende studies hebben 

uiteenlopende leerstijlen gedefinieerd. Met betrekking tot de leerstijl van managers in 

het bijzonder kan enerzijds het onderscheid gemaakt worden tussen betekenisgericht 

en instructiegericht leren, anderzijds tussen planmatig en gaandeweg leren (ook wel 

prospectief en retrospectief leren). Individuen worden daarbij meestal gekenmerkt 

door één dominante manier van leren: hun persoonlijke leerstijl.  
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Situationele factoren die verschillen in leerresultaten kunnen verklaren, zijn onder 

andere de macro-omgeving waarin de organisatie werkzaam is, de structuur van de 

organisatie en het al dan niet aanwezig zijn van een mentor. Daarnaast gaat ook 

steeds meer aandacht naar on-the-job leeropportuniteiten als kenmerken van het 

werk en de werkomgeving waarin een individu een functie vervult en die de omvang 

van persoonlijke ontwikkeling bevorderen. Deze leermogelijkheden dragen bij tot het 

leren en ontwikkelen van managers doordat ze naast de mogelijkheid om te leren, 

hiertoe ook de motivatie bieden.  

 

Vanuit de interactiebenadering van het leren zal met beide categorieën van factoren 

als determinanten van het leren rekening worden gehouden. Immers de factoren 

beïnvloeden elkaar en zorgen samen voor een leerresultaat, zowel voor het individu 

als voor de organisatie waar het individu deel van uitmaakt. Onderzoek heeft een 

aantal interacties tussen persoonlijke en situationele factoren aan het licht gebracht. 

Concreet gaat het om relaties tussen leergedrag en on-the-job leeropportuniteiten. 

Daar de thesis zich voornamelijk focust op de on-the-job leeropportuniteiten en hun 

effect op carrièreresultaten voor het individu, zullen deze interacties evenals de 

persoonlijke determinanten hier verder buiten beschouwing gehouden worden.  

 

On-the-job leeropportuniteiten zijn ontwikkelingsbevorderende kenmerken van de 

werkomgeving die bijdragen tot de persoonlijke ontwikkeling van het individu. Het 

uitdagende aspect van deze leermogelijkheden staat hierbij centraal, daar dit de 

manager ertoe aanzet om te leren problemen op te lossen en keuzes te maken, en 

dit in een dynamische omgeving, gekenmerkt door risico en onzekerheid. Hoe meer 

leermogelijkheden er dus door de werkomgeving aan het individu geboden worden, 

hoe meer het leerproces van het individu zal worden gestimuleerd. De voordelen van 

het benutten van on-the-job leeropportuniteiten gaan zowel naar de werknemer die 

zijn werkprestaties kan verbeteren terwijl hij verder geld blijft verdienen, als naar de 

werkgever die geen extra opleidingen en vormingen moet organiseren en die 

evenmin een verlies aan werkkrachten leidt tijdens het leren van zijn werknemers. 

Bovendien bevorderen deze uitdagende situaties het contact tussen de leden van de 

organisatie, waardoor de sociale netwerken worden versterkt.  

 

Onderzoek naar de ontwikkelende componenten van leidinggevende functies heeft 

ertoe geleid dat alle mogelijke leersituaties in drie categorieën van on-the-job 

leeropportuniteiten kunnen worden ingedeeld: jobovergangen, taakgerelateerde 

kenmerken en obstakels.   
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Jobovergangen zijn een verandering in werkrol of verantwoordelijkheid, zoals een 

verandering van taakinhoud, status of werklocatie. Managers leren uit jobovergangen 

omdat ze uit hun oude vertrouwde situatie worden weggehaald en in een nieuwe, 

onbekende omgeving terechtkomen waar ze opnieuw hun kunnen moeten bewijzen 

tegenover collega’s, ondergeschikten en superieuren. Daar waar een huidige job op 

korte termijn wordt geëvalueerd en carrièreontwikkeling eerder vanuit een langer 

termijn-perspectief wordt gezien, kunnen jobovergangen tussen deze twee 

tijdsperspectieven worden geplaatst. Ze omvatten immers de vraag naar welke job 

men zal doorgroeien in zijn carrière. 

 

Taakgerelateerde kenmerken zetten aan tot leren doordat de manager in een 

probleemsituatie wordt geplaatst waarin hij op een andere manier moet handelen, de 

gevolgen van dit handelen moet ondervinden en hieruit moet leren. Binnen deze 

categorie van on-the-job leeropportuniteiten moet een onderscheid gemaakt worden 

tussen drie subcategorieën: het creëren van enige vorm van verandering, taken die 

veel verantwoordelijkheid met zich meedragen en taken die met weinig gezag 

moeten uitgevoerd worden. 

 

Het creëren van een verandering, zowel strategisch als operationeel, geeft de 

manager een duidelijk doel waarnaar moet gewerkt worden. De ambiguïteit over hoe 

dat doel te bereiken, zorgt evenwel voor een uitdaging die de manager zowel de 

mogelijkheid als motivatie biedt om te leren.  

 

Hoge verantwoordelijkheden zijn typisch voor hogere managementfuncties die 

worden gekenmerkt door een hoge omvang, visibiliteit, en complexiteit. Hier bestaat 

de uitdaging erin verschillende perspectieven te integreren, een lange termijn-visie 

aan te nemen, prioriteiten te stellen en afwegingen te maken. Bovendien impliceert 

een hogere verantwoordelijkheid ook een groter belang voor de organisatie van de 

beslissingen die genomen worden. Een manager die hierin succesvol wil zijn, wordt 

ertoe aangezet zijn vaardigheden en capaciteiten aan te scherpen.  

 

Ook het managen van situaties waarin men weinig of geen autoriteit heeft, worden 

als bijzonder lerend en ontwikkelend gezien. Doorgaans is men vertrouwd met het 

leiden van ondergeschikten. In horizontale relaties daarentegen, al dan niet binnen 

de grenzen van de organisatie, komt men oog in oog te staan met mensen over 

dewelke men geen feitelijk gezag heeft. Als manager wordt men er bijgevolg toe 

uitgedaagd de conflicterende belangen van alle partijen met elkaar te verenigen. 
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Daar waar alle voorgaande categorieën van on-the-job leeropportuniteiten betrekking 

hadden op de job op zich, hebben obstakels meer te maken met de context waarin 

men zijn job moet uitvoeren. Het leren uit moeilijkheden vloeit hierbij vooral voort uit 

de wil van de manager om het ongemak dat gepaard gaat met dit soort werksituaties, 

te vermijden. 

 

On-the-job leeropportuniteiten sporen dus op de verschillende manieren aan tot leren 

en ontwikkelen: jobovergangen zetten manager ertoe aan de kloof tussen hun 

huidige vaardigheden en capaciteiten en deze nodig in de nieuwe situatie, te dichten; 

taakgerelateerde uitdagingen vergen van de manager een oplossing of antwoord 

voor de problemen of dilemma’s verbonden aan de job; obstakels tenslotte motiveren 

managers om pijnlijke situaties te voorkomen. De ideale managementfunctie omvat 

een gevarieerd aanbod van al deze leeropportuniteiten. De mate waarin uit al deze 

uitdagende situaties wordt geleerd, hangt evenwel sterk af van het leergedrag van de 

manager en de manier waarop hij omgaat met de onzekerheid en stress die elke 

situatie met zich meebrengt.  

 

On-the-job leeropportuniteiten kunnen tenslotte ook ingeroepen worden ter verklaring 

van het ‘glazen plafond’ dat vrouwen ervan weerhoudt door te stromen naar hogere 

managementfuncties. Mannen en vrouwen zouden wel dezelfde functies uitoefenen, 

maar vrouwen blijven daarbij ‘gespaard’ van de taken waarmee een hoge 

verantwoordelijkheid gepaard gaat. Het kunnen omgaan met deze hogere 

verantwoordelijkheden blijkt evenwel een noodzakelijke competentie voor hogere 

managementfuncties, waardoor vrouwen hiervoor automatisch worden geweigerd. 

Dit kan gezien worden als een verfijnde vorm van discriminatie. 

 

De on-the-job leeropportuniteiten vormen het eerste luik van het literatuuronderzoek. 

Daarnaast wordt ook dieper ingegaan op carrièresucces als resultaat voor het 

individu van het leren uit deze leeropportuniteiten. Er dient hierbij het onderscheid 

gemaakt te worden tussen objectief en subjectief carrièresucces. Daar waar het 

eerste betrekking heeft op elementen van het succes die kunnen gemeten en 

beoordeeld worden door objectief waarneembare maatstaven, zoals een salaris of 

het aantal promoties, verwijst subjectief carrièresucces naar de gevoelens van het 

individu tegenover datgene wat hij bereikt heeft en de voldoening omtrent zijn 

carrière. Hoewel deze twee componenten van carrièresucces positief gerelateerd 

zijn, covariëren ze niet noodzakelijk met elkaar. Een hoog salaris is immers geen 

garantie voor carrièretevredenheid, of omgekeerd.  
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Een carrière wordt gekenmerkt door een bepaald loopbaanverloop. Dit verloop kan 

algemeen weergegeven worden door de opeenvolging van een stabilisatiefase, een 

consolidatiefase en een vooruitgangsfase. Elk van deze fases wordt daarbij 

gekenmerkt door een aantal taken ter ontwikkeling van het individu. Zo moet men 

zich in de eerste fase aanpassen aan de cultuur van de organisatie waarin men 

terechtkomt, evenals een bevredigend prestatieniveau bereiken. In de tweede fase 

probeert het individu zijn positie in de organisatie duurzaam te maken. Daartoe dient 

hij eerst bewijs te leveren van zijn positieve jobhouding en effectieve werkmethodes. 

Daarnaast moet ook aandacht besteed worden aan de affectieve component van de 

job, door relaties te leggen met collega’s en deze te onderhouden. Eens men zich 

heeft gevestigd in een bepaalde job, kan men aan de volgende stap beginnen 

denken: vooruitgang. Hierbij gaat het individu op zoek naar promotiemogelijkheden 

om op die manier te kunnen bewegen langs het carrièrepad in de organisatie. 

Bovendien is het ook nodig dat men voor zichzelf uitmaakt waar men op lange 

termijn naartoe wil evolueren. Men zal dus ook toekomstige carrièrestappen reeds 

moeten plannen. Er dient nog opgemerkt dat deze fases zich telkens opnieuw zullen 

herhalen, waardoor loopbaanontwikkeling kan gezien worden als een opwaartse 

spiraalsgewijze evolutie.  

 

Onderzoek naar de beïnvloedende factoren van carrièresucces heeft al heel wat 

resultaat opgeleverd. Vaak wordt een onderscheid gemaakt tussen individuele en 

organisationele factoren die covariëren met carrièresucces. Enkele topics die tot de 

eerste categorie behoren, zijn onder andere: socio-demografische variabelen zoals 

geslacht, leeftijd en burgerlijke staat; human capital variabelen zoals opleiding en 

ervaring; motivationele variabelen zoals het aantal uren dat wordt gewerkt; maar ook 

de persoonlijkheid en het beinvloedingsgedrag van het individu. Enkele variabelen 

die op organisationeel niveau kunnen onderscheiden worden, zijn: de grootte en het 

succes van de organisatie, de organisatiestructuur, de fit tussen het individu en de 

organisatie. Ook de on-the-job leeropportuniteiten kunnen in deze categorie van 

beïnvloedende variabelen worden ondergebracht.  

 

Er kan dus gesteld worden dat carrièresucces meer is dan een combinatie van 

organisationele carrièresystemen en human capital karakteristieken. De realiteit zit 

veel complexer in elkaar, waardoor er met veel meer factoren moet rekening 

gehouden worden. Elk van de vernoemde factoren heeft immers belangrijke 

implicaties voor het carrièrebeheer binnen een organisatie en mag bijgevolg niet over 

het hoofd gezien worden. 
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Speciale aandacht gaat evenwel uit naar het effect van on-the-job leeropportuniteiten 

op het carrièresucces. Het is algemeen aanvaard dat meer on-the-job 

leermogelijkheden de ontwikkeling van persoonlijke vaardigheden en kennis 

stimuleren. Dit zal de inzetbaarheid van het individu in de organisatie verruimen en 

zal daardoor resulteren in meer carrièreontwikkeling en hogere competitieve 

voordelen, zoals een hoger salaris. Bovendien brengen deze leeropportuniteiten heel 

wat moeilijkheden en complexiteiten met zich mee. Deze moeilijkheden worden 

gecompenseerd door een hogere vergoeding. Daarnaast werd ook aangetoond dat 

men in een werkomgeving waar meer leeropportuniteiten geboden worden, meer 

tevreden is over zijn jobperformantie en carrièreontwikkeling. Op die manier zijn on-

the-job leeropportuniteiten positief gerelateerd met de beide componenten van 

carrièresucces.  

 

In het empirisch onderzoek werd dit effect nagegaan voor een steekproef van 

leidinggevenden en managers uit de banksector. De onderzoeksvraag werd als volgt 

geformuleerd: Wat is het effect van on-the-job leeropportuniteiten op het 

carrièresucces bij managers en leidinggevenden? Deze vraag werd verder 

uitgesplitst in deelhypotheses die enerzijds betrekking hadden op de relatie tussen 

on-the-job leeropportuniteiten en carrièresucces, anderzijds op de neveneffecten van 

socio-demografische kenmerken op leeropportuniteiten en op carrièresucces.  

 

Het onderzoek was opgebouwd uit twee delen. Vooreerst werd een enquête 

afgenomen van een groep van leidinggevenden en managers van Fortis Bank. Deze 

groep van vooral dertigers en veertigers bestond voor 67% uit mannen. De helft van 

de respondenten bekleedde een functie van kantoordirecteur. De bedoeling van deze 

enquêtes was om een antwoord op de onderzoeksvraag te geven vanuit het 

standpunt van de leidinggevenden zelf. De enquête was gebaseerd op de items van 

de Job Challenge Profile, een instrument dat wordt gebruikt om de leer- en 

ontwikkelopportuniteiten van een bepaalde job of functie te meten. Om het subjectief 

carrièresucces na te gaan, werd gebruik gemaakt van een construct van items die 

een beschrijving geven van toestanden die de kwaliteit van het functioneren van een 

individu aangeven. Objectief carrièresucces werd nagegaan aan de hand van enkele 

open vragen en meerkeuzevragen. Naast de enquête werden ook een viertal 

interviews afgenomen van personeelsverantwoordelijken van enkele Belgische 

grootbanken. De bedoeling hiervan was eerder complementair, daar de interviews 

een beeld gaven over het te onderzoeken topic vanuit het standpunt van de 

organisatie. Hiervoor werd gebruik gemaakt van een gestructureerde vragenlijst.         
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Een beschrijvende analyse van de verzamelde gegevens wees uit dat men over het 

algemeen redelijk tevreden is over zijn job en carrière. Bovendien werd ook blijk 

gegeven van een weinig variërend salaris en een hoge interne mobiliteit. Met 

betrekking tot de on-the-job leeropportuniteiten kon een gemiddelde score worden 

vastgesteld, waarbij de meeste van de uitdagende situaties weinig tot matig 

beschrijvend waren voor de job. Dit toont aan dat de respondenten in een matig 

ontwikkelende omgeving zitten die niet meer leeropportuniteiten biedt zoals dat bij 

een gemiddelde managementfunctie het geval zou zijn.  

 

In de multivariate en conclusieve analyse werden de verbanden uit de hypotheses 

nagegaan. Daaruit bleek dat het totale effect van on-the-job leeropportuniteiten op 

carrièresucces beperkt bleef tot een verhoogde kans op promoties. Bovendien kon 

worden afgeleid dat voor wie deze promoties ook werkelijk konden worden 

gerealiseerd, zij een hoger subjectief carrièresucces zullen rapporteren. Met 

betrekking tot salaris bleken vooral de leermogelijkheden verbonden aan het creëren 

van enige vorm van verandering een succesfactor. 

 

Omdat uit de literatuurstudie kon worden afgeleid dat socio-demografische gegevens 

ook enige invloed zouden hebben op de mate waarin men met on-the-job 

leermogelijkheden wordt geconfronteerd, werd ook deze relatie aan onderzoek 

onderworpen. Het positief verband met leeftijd en anciënniteit was er wel, maar kon 

statistisch niet worden aangetoond. Ook voor de relatie tussen leeropportuniteiten en 

het geslacht kon niet worden aangesloten bij vroegere onderzoeksresultaten.  

 

De laatste fase van het onderzoek ging na of er naast de on-the-job 

leeropportuniteiten ook nog andere verklarende variabelen voor carrièresucces 

konden geïdentificeerd worden. In navolging van vroeger onderzoek werd hierbij 

gefocust op socio-demografische kenmerken: leeftijd, anciënniteit en geslacht. 

Analyse toonde aan dat mannen een hoger objectief carrièresucces ervaren, terwijl 

vrouwen eerder een hoger subjectief carrièresucces aangeven. Bovendien kon ook 

de logische veronderstelling worden gemaakt dat salaris en promoties positief 

zouden gerelateerd zijn met leeftijd en anciënniteit. Behalve de relatie tussen salaris 

en anciënniteit kon geen van deze verbanden statistisch kracht worden bijgezet.  

 

Er dient op gewezen te worden dat deze resultaten met enige voorzichtigheid 

moeten benaderd worden. Als gevolg van de beperktheid van de omvang van de 

steekproef, kunnen deze resultaten enkel representatief worden beschouwd voor de 
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organisatie waaruit de steekproef werd getrokken en de sector waarop het 

onderzoek zich heeft gefocust. Bovendien dient ook in het achterhoofd gehouden te 

worden dat dit onderzoek noodzakelijkerwijs slechts een momentopname is, daar 

waar het effect van on-the-job leeropportuniteiten op carrièresucces eerder een 

continu en dynamisch proces is. Er kan dan ook een suggestie gedaan worden voor 

een longitudinaal onderzoek over deze topic.  

 

Een tweede suggestie betreft het effect van leeropportuniteiten op resultaten voor de 

organisatie, terwijl het onderzoek enkel rekening hield met de gevolgen van het on-

the-job leren en de leermogelijkheden voor het individu. Wetende dat een organisatie 

voor haar leren afhankelijk is van het leren en ontwikkelen van haar medewerkers, is 

het belangrijk te weten wat het effect is van het leren van het individu op het leren 

van de organisatie. 

 

Terugkerend naar het interactiemodel van informeel leren kan nog een derde 

suggestie gedaan worden. Het onderzoek van deze thesis behelst immers slechts 

één pijler van dit model, daar waar kan aangetoond worden dat naast on-the-job 

leeropportuniteiten ook het leergedrag van individuen een effect kan hebben op de 

carrièregebonden resultaten van het leren. Er kan dus worden nagegaan wat 

leeropportuniteiten en leergedrag samen bijdragen tot managementontwikkeling en 

carrièresucces. 

 
Algemeen besluit  106 



  
 
 
 
 

 
LITERATUURLIJST 

________   

 
    



Literatuurlijst 
 
 
Aelterman A., 2002, Cursus ‘Algemene didactiek’, 139 blz. 

 

Arnold J., 1997, Managing careers into the 21st century, Loughborough University, 

London Chapman, 231 blz. 

 

Aryee S., Chay Y.W., 1994, An examination of the impact of career-oriented 

mentoring on work commitment attitudes and career satisfaction among 

professional and managerial employees, British Journal of Management, vol. 5, 

nr. 4, pg. 241 – 249. 

 

Bandura A., 1986, Social foundations of thought & action: A social cognitive theory, 

New Jersey: Prentice-Hall, 617 blz. 

 

Bandura A., 2001, Social cognitive theory: An agentic perspective, Annual Review 

Psychology, vol. 52, nr. 1, pg. 1 – 26. 

 

Bateman T.S., Crant J.M., 1993, The proactive component of organizational 

behavior, Journal of Organizational Behavior, vol. 14, nr. 2, pg. 103 – 118. 

 

Bateson G., 1973, Step to an ecology of mind, New York: Ballatine Books, 545 blz. 

 

Bauer T.N., Green S.G., 1998, Testing the combined effects of newcomer 

information seeking and manager behavior on socialisation, Journal of Applied 

Psychology, vol. 83, nr. 1, pg. 72 – 83. 

 

Becker G., 1964, Human Capital: A theoretical and empirical analysis with special 

reference to education, New York: Columbia University Press, 187 blz. 

 

Behrman J.N., Levin R.I., 1984, Are business schools doing their job?, Harvard 

Business Review, Jan – Febr 1984, pg. 140 – 147. 

 

Bennett R., 1982, Management Development for real, Journal of Management 

Development, vol. 1, nr. 4, pg. 38 – 51. 

 
   IX 
   

 



Blau G.L., 1987, Using a person-environment fit model to predict job involvement and 

organizational commitment, Journal of Vocational Behavior, vol. 30, nr. 2, pg. 240 

– 257.  

 

Bretz R.D., Judge T.A., 1994, Person-organization fit and the theory of work 

adjustment: Implications for satisfaction, tenure and career success, Journal of 

Vocational Behavior, vol. 44 (februari), pg. 32 – 54. 

 

Brown C., Medoff J., 1989, The employer size-wage effect, Journal of Political 

Economy, vol. 97, nr. 5, pg. 1027 – 1059. 

 

Bruggeman W., Slagmulder R., 2001, Beheerscontrole – Leidraad voor doelgericht 

management van organisaties, Tielt: Uitgeverij Lannoo – Scriptum, 262 blz. 

 

Burgoyne J.G., Hodgson V.E., 1983, Natural learning and managerial action: A 

phenomenological study in the field setting, Journal of Management Studies, vol. 

20, nr. 3, pg. 387 – 399. 

 

Burgoyne J.G., 1995, Learning from experience – From individual discovery to meta-

dialogue via the evolution of transitional myths, Personnel Review, vol. 24, nr. 6, 

pg. 61 – 72. 

 

Buyens D., Wouters K., 1999, CVTS 2 – Eindresultaten van het onderzoek naar 

permanente vorming, training en opleiding in de Belgische ondernemingen, Gent 

– Leuven: De Vlerick School voor Management, 57 blz.    

 

Burgoyne J.G., Hodgson V.E., 1983, Natural learning and managerial action: A 

phenomenological study in the field setting, Journal of Management Studies, vol. 

20, nr. 3, pg. 387 – 399. 

 

Burgoyne J.G., 1995, Learning from experience – From individual discovery to meta-

dialogue via the evolution of transitional myths, Personnel Review, vol. 24, nr. 6, 

pg. 61 – 72. 

 

Caldwell D.F., O’Reilly C.A., 1990, Measuring person-job fit with a profile-comparison 

process, Journal of Applied Psychology, vol. 75, pg. 648 – 657. 

 
   X 
   

 



Coleman J.S., 1990, Foundations of social theory, Cambridge, M.A.: Harvard 

University Press, 993 blz. 

 

Costa P.T., McCrae R.R., 1988, Personality in adulthood: A six-year longitudinal 

study of selfreports and spouse ratings on the NEO Personality Inventory, Journal 

of Personality and Social Psychology, vol. 54, pg. 853 – 863. 

 

Cox C.J., Cooper C.L., 1989, The making of the British CEO: Childhood, work 

experience, personality and management style, Academy of Management 

Executive, vol. 3, pg. 241 – 245. 

 

Cox T.H., Nkomo S.M., 1991, A race and gender-group analysis of the early career 

experiences of MBA’s, Work and Occupations, vol. 18, pg. 431 – 446. 

 

Crant J.M., 1995, The Proactive Personality Scale and objective job performance 

among real estate agents, Journal of Applied Psychology, vol. 80, pg. 532 – 537. 

 

Crites J.O., 1982, Training for career adjustment and development, Training and 

Development Journal, vol. 36, nr. 2, pg. 20 – 28. 

 

Dalton D.R., Kesner I.F., 1985, Organizational performance as an antecedent of 

inside/ outside chief executive succession: An empirical assessment, Academy of 

Management Journal, vol. 28, nr. 4, pg. 749 – 762. 

 

Davies J., Easterby-Smith M., 1984, Learning and developing from managerial work 

experiences, Journal of Management Studies, vol. 21, nr. 2, pg. 169 – 183. 

 

Dawis R.V., Lofquist L.H., 1984, A psychological theory of work adjustment, 

Minneapolis, MN: University of Minnesota Press. 

 

De Brier C., Meuleman F., 1993, De eindresultaten van het FORCE onderzoek naar 

de voortgezette beroepsopleiding in de Belgische ondernemingen, Gent – 

Leuven: De Vlerick School voor Management,  83 blz. 

 

Dechant K., 1990, Knowing how to learn: The “neglected” management ability, 

Journal of Management Development, vol. 9, pg. 40 – 49. 

 
   XI 
   

 



De Pelsmacker P., Van Kenhove P., 2002, Marktonderzoek: Methoden en 

toepassingen, Antwerpen: Garant, 836 blz.  

 

Dix J.E., Savickas M.L., 1995, Establishing a career: Developmental tasks and 

coping responses, Journal of Vocational Behavior, vol. 47, pg. 93 – 107. 

 

Dixon N.M., 1994, The organizational learning cycle: How we learn collectively, 

Berkshire: McGraw-Hill. 

 

Dogson M., 1993, Organizational learning: a review of some literatures, Organization 

Studies, vol. 14, nr. 3, pg. 375 – 394. 

 

Dreher G.F., Bretz R.D., 1991, Cognitive ability and career attainment: Moderating 

effects of early career success, Journal of Applied Psychology, vol. 76, nr. 3, pg. 

392 – 397. 

 

Dreher G.F., Dougherty T.W., Whitely B., 1985, Generalizability of MBA degree and 

socio-economic status effects on business school graduates’ salaries, Journal of 

Applied Psychology, vol. 70, pg. 769 – 773. 

 

Ellinger A.D., Bostrom R.P., 1999, Managerial coaching behaviors in learning 

organizations, Journal of Management Development, vol. 18, nr. 9, pg. 752 – 

771. 

 

Ellinger A.D., Bostrom R.P., 2002, An examination of managers’ beliefs about their 

roles as facilitators of learning, Management Learning, vol. 33, nr. 2, pg. 147 – 

179. 

 

Emans B., Radstaak G., 1990, De rol van leidinggevenden bij verschillende niveaus 

van taakverruiming – Onderzoek op een aantal verpleegafdelingen van een 

ziekenhuis, Gedrag en Organisatie, vol. 3, nr. 5, pg. 376 – 392. 

 

England G.W., Whitely W.T., 1990, Cross-national meanings of work. In: Brief A.P., 

Nord W.R. (Eds.), Meaning of occupational work, Lexington, MA: Lexington 

Books, pg. 65 – 106. 

 

 
   XII 
   



Fagenson E.A., 1989, The mentor advantage: perceived career/ job experiences of 

protégés versus non-protégés, Journal of Organizational Behavior, vol. 10, nr. 4, 

pg. 309 – 320. 

 

Feldman D.C., 1981, The multiple socialisation of organizational members, Academy 

of Management Review, vol. 6, nr. 2, pg. 309 – 318. 

 

Feldman D.C., Brett J.M., 1983, Coping with new jobs: A comparative study of new 

hires and job changers, Academy of Management Journal, vol. 26, nr. 2, pg. 258 

– 272. 

 

Ferris G.R., Judge T.A., 1991, Personnel/ Human Resource Management: A political 

influence perspective, Journal of Management, vol. 17, nr. 2, pg. 447 – 488. 

 

Ferris G.R., Russ G.S., Fandt P.M., 1989, Politics in organisations. In: Giacalone 

R.A., Rosenfeld P. (Eds.), Impression management in the organization, Hillsdale, 

NJ: Lawrence Erlbaum, pg. 143 – 170. 

 

Garrick J., 1998, Informal learning in the workplace – Unmasking the Human 

Resource Development, London: Routlegde, 212 blz. 

 

Gattiker U.E., Larwood L., 1988, Predictors for managers’ career mobility, success 

and satisfaction, Human Relations, vol. 41, nr. 8, pg. 569 – 591. 

 

Gattiker U.E., Larwood L., 1989, Career success, mobility and extrinsic satisfaction of 

corporate managers, Social Science Journal, vol. 26, pg. 75 – 92. 

 

Gergen K., 1992, Organisation theory in post-modern era. In Reed M. en Hughe M. 

(Eds.), Rethinking Organisations, London, Sage.  

 

Gerhart B.A., Milkovich G.T., 1992, Employee compensation: Research and practice. 

In: Dunnette M.D., Hough L.M. (Eds.), Handbook of industrial and organizational 

psychology, Palo Alto, CA: Consulting Psychologists Press, pg. 481 – 496. 

 

 
   XIII 
   

Gherardi S., Nicolini D., Odella F., 1998, Toward a social understanding of how 

people learn in organizations – The notion of situated curriculum, Management 

Learning, vol. 29, nr. 3, pg. 273 – 297. 



Gold U., Pringle J., 1988, Gender specific factors in management promotion, Journal 

of Managerial Psychology, vol. 3, nr. 4, pg. 17 – 22. 

 

Gomez-Meija L.R., Balkin D.B., 1992, Compensation, organizational strategy and 

firm performance, Cincinnati: South-Western Publishing Co. 

 

Gould S., Penley L.E., 1984, Career strategies and salary progression: A study of 

their relationships in a municipal bureaucracy, Organizational Behavior and 

Human Performance, vol. 34, pg. 244 – 265. 

 

Greenberger D.B., Strasser S., 1986, The development and application of a model of 

personal control in organizations, Academy of Management Review, vol. 11, nr. 

1, pg. 164 – 177. 

 

Greenberger D.B., Strasser S., Lee S., 1988, Personal control as mediator between 

perceptions of supervisory behaviors and employee reactions, Academy of 

Management Journal, vol. 31, nr. 2, pg. 405 – 417. 

 

Greenhaus J.H., Parasuraman S., Wormley W.M., 1990, Effects on race of 

organisational experiences, job performance evaluation and career outcomes, 

Academy of Management Journal, vol. 33, nr. 1, pg. 64 – 86. 

 

Greenhaus J.H., Parasuraman S., 1993, Job performance attributions and career 

advancement prospects: An examination of gender and race effects, 

Organizational Behavior and Human Decision Processes, vol. 55, pg. 273 – 297. 

 

Grey C., 2002, What are business schools for? On silence and voice in management 

education, Journal of Management Education, vol. 26, nr. 5, pg. 496 – 512. 

 

Gunz H.P., Jalland M., Evans M.G., 1998, New strategy, wrong managers? What you 

need to know about career streams, Academy of Management Executive, vol. 12, 

nr. 2, pg. 21 – 37. 

 

Gutteridge T.G., 1973, Predicting career success of graduate business school 

alumni, Academy of Management Journal, vol. 16, nr. 1, pg. 129 – 137. 

 

 
   XIV 
   

 



Hall D.T., 1996, Protean careers of the 21st century, Academy of Management 

Executive, vol. 10, nr. 4, pg. 8 – 16. 

 

Higgins M.C, Kram K.E., 2001, Reconceptualizing mentoring a work: A 

developmental network perspective, Academy of Management Review, vol. 26, 

nr. 2, pg. 264 – 288. 

 

Higgins M.C., Thomas D.A., 2001, Constellations and careers: Toward 

understanding the effects of multiple developmental relationships, Journal of 

Organizational Behavior, vol. 22, pg. 223 – 247. 

 

Hoeksema, L.H., 1995, Learning strategy as a guide to career success in 

organisations, Rijksuniversiteit – Groningen, DSWO Press, Leiden. 

 

Hoeksema L., van de Vliert E., Williams R., 1997, The interplay between learning 

strategy and organizational structure in predicting career success, The 

International Journal of Human Resource Management, vol. 8, nr. 3, pg. 307 – 

327. 

 

Hofmann D.A., Jacobs R., Gerras S.J., 1992, Mapping individual performance over 

time, Journal of Applied Psychology, vol. 77, nr. 2, pg. 185 – 195. 

 

Holman D., Pavlica K., Thorpe R., 1997, Rethinking Kolb’s theory of experiential 

learning in management education – The contribution of social constructionism 

and activity theory, Management Learning, vol. 28, nr. 2, pg. 135 – 148. 

 

Honey P., Mumford A., 1992, The manual of learning styles, Peter Honey, 

Maidenhead. 

 

Hunt D.M., Michael C., 1983, Mentorship: A career training and development tool, 

The Academy of Management Review, vol. 8, nr. 3, pg. 475 – 485. 

 

Hunt J.G., 1991, Leadership: A new synthesis, Newbury Park, CA: Sage, 357 blz. 

 

Hunter J.E., 1986, Cognitive ability, cognitive aptitude, job knowledge and job 

performance, Journal of Vocational Behavior, vol. 29, pg. 340 – 362. 

 
   XV 
   

 



Jaskolka G., Beyer J.M., Trice H.M., 1985, Measuring and predicting managerial 

success, Journal of Vocational Behavior, vol. 26, pg. 189 – 205. 

 

Judge T.A., Bretz R.D., 1992, The effects of work values on job choice decision, 

Journal of Applied Psychology, vol. 77, pg. 261 – 271. 

 

Judge T.A., Bretz R.D., 1994, Political influence behavior and career success, 

Journal of Management, vol. 20, nr. 1, pg. 43 – 65. 

 

Judge T.A., Cable D.M., Boudreau J.W., Bretz R.D., 1995, An empirical investigation 

of the predictors of executives career success, Personnel Psychology, vol. 48, nr. 

3, pg. 485 – 519. 

 

Judge T.A., Higgins C.A., Thoresen C.J., Barrick M.R., 1999, The Big Five 

personality traits and career success across the life span, Personnel Psychology, 

vol. 52, nr. 3, pg. 621 – 652. 

 

Kanter R.M., 1977, Men and women of the corporation, New York: Basic Books, 390 

blz. 

 

Kelleher D., Finestone P., Lowy A., 1986, Managerial learning: First notes from an 

unstudied frontier, Group and Organisational Studies, vol. 11, pg. 169 – 202.  

 

Keys B., Wolfe J., 1988, Management education and development: Current issues 

and emerging trends, Journal of Management, vol. 14, nr. 2, pg. 205 – 229. 

 

Kolb D.A., 1984, Experiential Learning, Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall. 

 

Korman A.K., Wittig-Berman U., Lang D., 1981, Career success and personal failure: 

Alienation in professionals and managers, Academy of Management Journal, vol. 

24, nr. 2, pg. 342 – 360. 

 

Kram K.E., Isabella L.A., 1985, Mentoring alternatives: The role of peer relationships 

in career development, Academy of Management Journal, vol. 28, nr. 1, pg. 110 

– 132.  

 

 
   XVI 
   

Kram K.E., 1988, Mentoring at Work, Lanham: University Press of America. 



Lankau M.J., Scandura T.A., 2002, An investigation of personal learning in mentoring 

relationships: Context, antecedents and consequences, Academy of 

Management Journal, vol. 45, nr. 4, pg. 779 – 790. 

 

Linden D.W., 1992, Another boom ends, Fortune, vol. 14, nr. 2, pg. 76 – 80. 

 

Locke E.A., 1976, The nature and cause of job satisfaction. In Dunnette M.D. (Ed.), 

1976, Handbook of industrial and organisational psychology, Chicago: Rand 

McNally. 

 

Lombardo M.M., McCall M.W., 1984, Coping with an intolerable boss, Report nr. 305, 

Greensboro: Center for Creative Leadership. 

 

London M., Stumpf S., 1982, Managing Careers, Reading, MA: Addison – Wesley. 

 

Louis M.R., 1982, Managing career transition: A missing link in career development, 

Organisational Dynamics, Spring 1982, pg. 68 – 77. 

 

Lowy A., Kelleher D., Finestone P., 1986, Management learning: Beyond program 

design, Training and Development Journal, juni 1986, pg. 34 – 37. 

 

Magnusson D., Endler N.S., 1977, Interactional psychology: Present status and 

future prospects. In: Magnussen D., Endler N.S. (Eds.), Personality at the 

crossroads: Current issues in interactional psychology, Hillsdale: Lawrence 

Erlbaum Associates, pg. 3 – 31. 

 

Mai-Dalton R.R., Sullivan J.J., 1981, The effects of manager’s sex on the assignment 

to a challenging or dull task and reasons for the choice, Academy of Management 

Journal, vol. 24, nr. 3, pg. 603 – 612. 

 

Marsick V., Watkins K., 1997, Lessons from Informal and Incidental Learning. In: 

Burgoyne J., Reynolds M. (Eds.), Management learning: Integrative perspectives 

in theory and practice. London: Sage Publications, pg. 295 – 311. 

 

 
   XVII 
   

Mathieu J.E., Tannenbaum S.I., Salas E., 1992, Influences of individual and 

situational characteristics on measures of training effectiveness, Academy of 

Management Journal, vol. 35, nr. 4, pg. 828 – 847. 



McCall M.W., Lombardo M.M., Morrison A.M., 1988, The lessons of experience: How 

successful executives develop on the job. Lexington, MA: Lexington Books.  

 

McCauley C.D., 1986, Developmental experiences in managerial work: A literature 

review, Technical Report nr. 26, Greensboro: Center for Creative Leadership. 

 

McCauley C.D., Ohlott P.J., Ruderman M.N., 1989, On-the-job development: A 

conceptual model and preliminary investigation, Journal of Managerial Issues, 

vol. 1, pg. 142 – 158. 

 

McCauley C.D., Young, D.P., 1993, Creating developmental relationships: roles and 

strategies, Human Resource Review, vol. 3, nr. 3, pg. 219 – 230. 

 

McCauley C.D., Ruderman M.N., Ohlott P.J., Morrow J.E., 1994, Assessing the 

developmental components of managerial jobs, Journal of Applied Psychology, 

vol. 79, nr. 4, pg. 544 - 560. 

 

McCauley C.D., Brutus S., 1998, Management development through job 

experiences: An annotated bibliography, Greensboro, NC: Center for Creative 

Leadership. 

 

McCauley C.D., Ohlott P.J., Ruderman M.N., 1999, Job Challenge Profile: 

Facilitator’s Guide, Greensboro: Center for Creative Leadership, 68 blz. 

 

McCauley C.D., Hezlett S.A., 2001, Individual development in the workplace. In: 

Anderson N., Ones D.S., Sinangil H.K., Viswesvaran C. (Eds.), Handbook of 

industrial, work & organizational psychology, vol. 1, pg. 313-335, London: Sage.  

 

Megginson D., 1996, Planned and emergent learning, Management Learning, vol. 

27, nr. 4, pg. 411 – 428. 

 

Meglino B.M., Ravlin E.C., Adkins C.L., 1989, A work values approach to corporate 

culture: A field test of the value congruence process and its relationship to 

individual outcomes, Journal of Applied Psychology, vol. 74, pg. 424 – 432. 

 

 
   XVIII 
   

Mills D.Q., 1985, Seniority versus ability in promotion decisions, Industrial and Labor 

Relations Review, vol. 38, nr. 2, pg. 421 – 425. 



Monks K., Walsh J.S., 2001, The role of postgraduate education in management 

development, Journal of European Industrial Training, vol. 25, nr. 2-3-4, pg. 148 – 

160. 

 

Morrison A.M., 1992, The new leaders: Guidelines on leadership diversity, Jossey-

Bass – San Francisco. 

 

Morrison R.F., Brantner T.M., 1992, What enhances or inhibits learning a new job? A 

basic career issue, Journal of Applied Psychology, vol. 77, nr. 6, pg. 926 – 940.  

 

Mount M.K., Barrick M.R., 1995, The big five personality dimensions: Implications for 

research and practice in human resource management. In: Ferris G.R., Rollins 

(Eds.), Research in Personnel and Human Resource Management, vol. 13, pg. 

153 – 200, Greenwich, CT: JAI Press. 

 

Moxley R.S., 1998, Hardships. In: McCauley C.D., Moxley R.S., Van Velsor E. (Eds.), 

The Center for Creative Leadership Handbook of Leadership Development, San 

Francisco: Jossey-Bass, pg.194-213. 

 

Mumford, A., 1993, How managers can develop managers, Aldershot – Gower.  

 

Mumford A., 1995, Learning at the top, London: McGraw-Hill, 216 blz. 

 

Mumford A., 1996, Four approaches to learning from experience, Employee 

Counselling Today, vol. 8, nr. 5, pg. 22 – 35. 

 

Mumford A., 1997, Management development: Strategies for action, 3rd ed., London: 

Institute of Personnel and Development. 

 

Murphy K.J., 1985, Corporate performance and managerial remuneration, Journal of 

Accounting and Statistics, vol. 7, pg. 11 – 42. 

 

Murrell A.J., Frieze I.H., Olson J.E., 1996, Mobility Strategies and Career Outcomes: 

A Longitudinal Study of MBAs, Journal of Vocational Behavior, vol. 49, nr. 3, pg. 

324 – 335. 

 

 
   XIX 
   



Nicholson N., 1984, A theory of work role transition, Administrative Science 

Quarterly, vol. 29, pg. 172 – 191. 

 

Nirenberg J., 2003, Toward Leadership Education that matters, Journal of Education 

for Business, vol. 79, nr. 1, pg. 6 – 10. 

 

Ohlott P.J., Ruderman M.N., McCauley C.D., 1994, Gender differences in managers’ 

developmental job experiences, Academy of Management Journal, vol. 37, nr. 1, 

pg. 46 – 68. 

 

Olian J.D., Rynes S.L., 1984, Organizational staffing: Integrating practice with 

strategy, Industrial Relations, vol. 23, nr. 2, pg. 170 – 183. 

 

Noe R.A., 1996, Is career management related to employee development and 

performance?, Journal of Organizational Behavior, vol. 17, nr. 2, pg. 119 – 133. 

 

Pfeffer J., 1977, Affects of an MBA and socio-economic origins on business school 

graduates’ salaries, Journal of Applied Psychology, vol. 62, pg. 698 – 705. 

 

Pfeffer J., Ross, J., 1982, The effects of marriage and working life on occupational 

and wage attainment, Administrative Science Quarterly, vol. 27, pg. 66 – 80. 

 

Pfeffer J., 1991, Organizational theory and structural perspectives on management, 

Journal of Management, vol. 17, nr. 4, pg. 789 – 803. 

 

Porter L.W., Lawler E.E., 1968, Managerial attitudes and performance, Homewood, 

IL: Dorsey Press. 

 

Reichers A.E., 1987, An interactionist perspective on newcomer socialization rates, 

Academy of Management Review, vol. 12, nr. 2, pg. 278 – 287. 

 

Revans R.W., 1977, An Action Learning Trust, Journal of European Industrial 

Training, vol. 1, nr. 1, pg. 2 – 5. 

 

Reynolds M., 1997, Leaning styles: A critique, Management Learning, vol. 28, nr. 2, 

pg. 115 – 133. 

 
   XX 
   

 



Richter I., 1998, Individual and organizational learning at the executive level – 

Towards a research agenda, Management Learning, vol. 29, nr. 3, pg. 299 – 316. 

 

Robinson G.S., Wick C.W., 1992, Executive development that makes a business 

difference, Human Resource Planning, vol. 15, nr. 1, pg. 63 – 76. 

 

Roche G.R., 1979, Much ado about mentors, Harvard Business Review, vol. 5, nr. 1, 

pg. 14 – 24. 

 

Rosen B., Templeton N.C., Kichline K., 1981, First few years on the job: Women in 

business, Business Horizon, vol. 24, nr. 6, pg. 26 – 29. 

 

Rosenbaum J.E., 1984, Career mobility in a corporate hierarchy, San Diego, CA: 

Academic Press. 

 

Rousseau D.M., 1989, Psychological and implied contracts in organizations, 

Employee Responsibilities and Rights Journal, vol. 2, nr. 2, pg. 121 – 139. 

 

Rynes S.L., Bretz R.D., Gerhart B., 1991, The importance of recruitment in job 

choice: A different way of looking, Personnel Psychology, vol. 44, nr. 3, pg. 487 – 

512. 

 

Salgado J.F., 1997, The five factor model of personality and job performance in the 

European Community, Journal of Applied Psychology, vol. 82, pg. 30 – 43. 

 

Sanchez R., Heene A., 2003, The new strategic management: Organisation, 

competition and competence, John Wiley Inc, 309 blz. 

 

Seibert S.E., Crant J.M., Kraimer M.L., 1999, Proactive personality and career 

success, Journal of Applied Psychology, vol. 84, nr. 3, pg. 416 – 427. 

 

Seibert S.E., Kraimer M.L., 2001, The Five-Factor Model of Personality and Career 

Success, Journal of Vocational Behavior, vol. 58, nr. 1, pg. 1 – 21. 

 

Seibert S.E., Kaimer M.L., Liden R.C., 2001, A social capital theory of career 

success, Academy of Management Journal, vol. 44, nr. 2, pg. 219 – 237. 

 
   XXI 
   



Simon H.A., 1979, Rational decision making in business organisations, The 

American Economic Review, vol. 69, nr. 4, pg. 493 – 513. 

 

Smart J.C., Elton C.F., McLaughlin G.W., 1986, Person-organization congruence and 

job satisfaction, Journal of Vocational Behavior, vol. 29, pg. 216 – 225. 

 

Stewart R., 1984, Developing managers by radical job moves, Journal of 

Management Development, vol. 3, nr. 2, pg. 48 – 55. 

 

Stewman S., Konda S.L., 1983, Careers and organizational labor markets: 

Demographic models of organizational behavior, American Journal of Sociology, 

vol. 88, pg. 637 – 685. 

 

Sullivan S.E., 1999, The changing nature of careers: A review and research agenda. 

Journal of Management, vol. 25, nr. 3, pg. 457 – 484. 

 

Super D.E., 1963, The definition and measurement of early career bahavior: A first 

formulation, Personnel and Guidance Journal, vol. 41, pg. 775 – 779. 

 

Tannenbaum S.I., 1997, Enhancing continuous learning: Diagnosing findings in 

multiple companies, Human Resources Management, vol. 36, nr. 4, pg. 437 – 

452. 

 

Tesluk P.E., Jacobs R.R., 1998, Toward an integrated modal of work experience, 

Personnel Psychology, vol. 51, nr. 2, pg. 321 – 355. 

 

Thamhain H.J., 1992, Developing the skills you need, Research Technology 

Management, vol. 35, nr. 2, pg. 42 – 48. 

 

Valerio A.M., 1990, A study of the developmental experiences of managers. In: Clark 

K.E. en Clark M.B., Measures of leadership, pg. 521 – 534, Leadership Library of 

America, West Orange.  

 

Van der Sluis E.C. (Lidewey), 2000, Management Learning and Development – The 

role of learning opportunities and learning behavior in management development 

and career success, Research Series, Erasmus Universiteit Rotterdam, 207 blz. 

 
   XXII 
   

 



Van der Sluis L., Hoeksema L.H., 2001, The palette of management development, 

Journal of Management Development, vol. 20, nr. 2, pg. 168 – 179. 

 

Van der Sluis L., 2002, Learning behavior and learning opportunities as career 

stimuli, Journal of Workplace Learning, vol. 14, nr. 1-2, pg. 19 – 29. 

 

Van der Sluis L.E.C., Poell R.F., 2002, Learning opportunities and learning behavior 

– A study among MBAs in their early career stage, Management Learning, vol. 

33, nr. 3, pg. 291 – 311. 

 

Van Maanen J., 1977, Experiencing organizations: Notes on the meaning of careers 

and socialization. In: Van Maanen J. (Ed.), Organizational Careers: Some New 

Perspectives, New York: Wiley, pg. 15 – 45. 

 

Van Velsor E., Hughes M.W., 1990, Gender differences in the development of 

managers: How managers learn from experience, Technical Report nr. 145, 

Center for Creative Leadership, NC: Greensboro. 

 

Watson T, 1995, Motivation, that’s Maslow, isn’t it?, Management Learning, vol. 27, 

pg. 447 – 464. 

 

Wayne S.J., Ferris G.R., 1990, Influence tactics, affect and exchange quality in 

supervisor-subordinate interactions: A laboratory experiment and field study, 

Journal of Applied Psychology, vol. 75, pg. 487 – 499. 

 
Weick K.E., 1996, Enactment and the boundaryless career: organising as we work 

pg. 40 – 58. In: Arthur M.B., Rousseau D.M. (Eds.), The boundaryless career: A 

new employment principle for a new organizational era, New York: Oxford 

University Press. 

 

Wexley K.N., Baldwin T.T., 1986, Management Development, Journal of 

Management, vol. 12, nr. 2, pg. 277 – 294. 

 

Whitely W., Dougherty T.W., Dreher G.F., 1991, Relationship of career mentoring 

and socio-economic origin to managers’ and professionals’ early career progress, 

Academy of Management Journal, vol. 34, nr. 2, pg. 331 – 351. 

 

 
   XXIII 
   



Whitely W.T., Coetsier P., 1993, The relationship of career mentoring to early career 

outcomes, Organization Studies, vol. 14, nr. 3, pg. 419 – 441. 

 

Wick, C.W., 1989, How people develop: An in-depth look, HR Report, vol. 6, nr. 7, 

pg. 1 – 3. 

 
   XXIV 
   



  
 
 
 
 

 
BIJLAGEN 

________   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   



Bijlage 1: Enquête en begeleidende brief 
 

 

 

Geachte Heer, Mevrouw, 

 

Mijn naam is Annemieke Scheire en ik ben laatstejaarsstudente aan de Universiteit 

van Gent. Ik werk momenteel aan een thesis die handelt over het effect van 

leeropportuniteiten op de loopbaanontwikkeling. Bij die thesis hoort ook een 

empirisch onderzoek, waarin ik dit effect wil nagaan in de realiteit. Hiervoor zou ik u 

om uw medewerking willen vragen. 

 

In de 5 pagina’s die volgen, vindt u een vragenlijst. U zal zien dat deze uit drie delen 

is opgebouwd. In het eerste deel wordt nagegaan in welke mate u in uw job wordt 

geconfronteerd met informele situaties waaruit u kan leren. In een tweede deel 

trachten enkele vragen te peilen naar uw carrièreverloop tot nu toe. In een derde 

deel worden nog een aantal persoonsgegevens gevraagd. 

 

Ik zou u willen vragen om deze enquête in te vullen. U kan dit elektronisch doen, 

door bij elke vraag uw antwoord te selecteren met de muis, en met de knoppen Vet 
of Markeerstift uw antwoord aan te duiden. Vervolgens slaat u de antwoorden op en 

kan u het document naar mij terugsturen op het volgende adres: 

annemieke.scheire@pandora.be.  

U kan er ook voor kiezen deze vragenlijst eerst af te drukken, schriftelijk in te vullen 

en dan terug te sturen naar: Annemieke Scheire, Korte Eekhoekstraat 14, 9270 

Laarne.  Het invullen van de vragenlijst duurt maximaal een half uur. 

 

Ik wil u tenslotte nog de anonimiteit van uw antwoorden garanderen.  

 

 

Bij voorbaat dank voor uw medewerking en met vriendelijke groeten, 

 

Annemieke Scheire 

09/232.04.58 

0474/91.46.93 
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1 Leeropportuniteiten 
 

Gelieve bij elke van volgende uitspraken aan te geven in welke mate ze uw huidige 

job beschrijven.  

 

1 = niet beschrijvend 

2 = weinig beschrijvend 

3 = matig beschrijvend 

4 = goed beschrijvend 

5 = uitermate beschrijvend 

 

1. U mist een deel ervaring die nodig is om uw job te 

volbrengen (vb. financiële- of marktanalyse, 

onderhandelingscapaciteiten…). 

1 2 3 4 5 

2. U moet een grote reorganisatie doorvoeren, als gevolg 

van een fusie, overname, afslanking of snelle uitbreiding. 
1 2 3 4 5 

3. U erfde wijdverspreide morele problemen. 1 2 3 4 5 

4. Uw directe ondergeschikten verzetten zich tegen uw 

initiatieven.  
1 2 3 4 5 

5. Uw succes of falen in deze job zal duidelijk blijken voor 

hoger management. 
1 2 3 4 5 

6. Voor u is deze job een drastische uitbreiding in 

‘strekking’ (het managen van significant meer mensen, 

geld of taken). 

1 2 3 4 5 

7. De klantenbasis waarmee u werkt, is extreem 

gevarieerd. 
1 2 3 4 5 

8. U moet acties coördineren tussen verspreide 

afdelingen waarover u weinig of geen directe autoriteit 

hebt.  

1 2 3 4 5 

9. U bestuurt een afdeling met mensen uit verschillende 

landen. 
1 2 3 4 5 

10. Uw groep van medewerkers heeft uiteenlopende 

demografische kenmerken.  
1 2 3 4 5 

11. U moet iets beheren waarmee U niet vertrouwd bent 

(vb. een functie, product, technologie of markt…). 
1 2 3 4 5 
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12. U moet grote strategische veranderingen doen in de 

organisatie, met betrekking tot haar doelstellingen, 

structuur, technische systemen…  

1 2 3 4 5 

13. U moet de geloofwaardigheid van uw afdeling 

opnieuw in lijn brengen met de rest van de organisatie. 
1 2 3 4 5 

14. Er is een interpersoonlijk conflict tussen u en ten 

minste één van uw meest belangrijke ondergeschikten.  
1 2 3 4 5 

15. U bent verantwoordelijk voor doorslaggevende acties 

in een zwaarbelaste omgeving. 
1 2 3 4 5 

16. De job omvat meer dan wat zelfs een goede 

delegeerder zou aankunnen. 
1 2 3 4 5 

17. Om uw belangrijkste doelstellingen te bereiken, moet 

u mensen van buiten de organisatie beïnvloeden.   
1 2 3 4 5 

18. Om je belangrijkste doelstellingen te bereiken, moet u 

inwerken op collega’s uit andere afdelingen die op 

hetzelfde hiërarchisch niveau staan.  

1 2 3 4 5 

19. Uw job vereist dat u in het buitenland gaat werken, 

waar u wordt geconfronteerd met een andere cultuur. 
1 2 3 4 5 

20. U maakt deel uit van een multi-etnische werkgroep. 1 2 3 4 5 

21. Andere vragen zich af of u wel klaar bent voor de job. 1 2 3 4 5 

22. U bent iets aan het proberen wat de organisatie nog 

nooit eerder heeft gedaan – niemand weet hoe het te 

doen of wat het resultaat zal zijn. 

1 2 3 4 5 

23. Om in deze job te slagen, moet u de strategie die uw 

voorganger heeft gevestigd, ontmantelen.  
1 2 3 4 5 

24. Uw ondergeschikten zijn het gewoon de dingen te 

doen zoals ze altijd werden gedaan en staan afkerig 

tegenover verandering.  

1 2 3 4 5 

25. U wordt getest door het hoger management. 1 2 3 4 5 

26. U bent verantwoordelijk voor talrijke verschillende 

producten, technologieën of diensten. 
1 2 3 4 5 

27. U beheert relaties met overheidsbeambten of andere 

regelende instanties. 
1 2 3 4 5 

28. De mate waarin u uw doelen bereikt, hangt af van 

hoe goed u omkan met de interne beleidslijnen. 
1 2 3 4 5 

29. Deze job vereist dat u omgaat met buitenlandse 1 2 3 4 5 
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bedrijven of overheden die een wezenlijk impact kunnen 

hebben op de business. 

30. U bent verantwoordelijk voor de ontwikkeling van 

managers van de beide seksen en van uiteenlopende 

etnische origine.  

1 2 3 4 5 

31. In vergelijking met collega’s die vroeger deze job 

uitvoerden, beschikt u niet over de nodige achtergrond, 

getuigschriften of ervaring die van u wordt verwacht. 

1 2 3 4 5 

32. In deze job moet u bedrijfsrisico’s durven nemen (vb. 

een nieuw product lanceren, een overname, nieuwe 

concepten uitproberen…). 

1 2 3 4 5 

33. Uw afdeling heeft een verleden van slechte 

performantie.  
1 2 3 4 5 

34. Een aantal van uw belangrijke medewerkers zijn 

incompetent, gedemotiveerd, hebben een technische 

achterstand, met andere woorden, ze presteren slecht. 

1 2 3 4 5 

35. Er zijn duidelijke deadlines voor het bereiken van uw 

objectieven.  
1 2 3 4 5 

36. U bent verantwoordelijk voor velerlei taken of 

groepen. 
1 2 3 4 5 

37. U moet omgaan met diverse klanten of markten. 1 2 3 4 5 

38. Om een groot deel van uw objectieven te bereiken, 

moet u inwerken op en samenwerken met iemand die 

hoger staat dan uw directe baas.   

1 2 3 4 5 

39. U beheert afdelingen, verspreid over de hele wereld.  1 2 3 4 5 

40. U moet mensen met uiteenlopende achtergronden 

ertoe aanzetten om samen te werken.   
1 2 3 4 5 

41. Deze job verandert uw carrièrepad drastisch – u doet 

nu een volledig ander soort werk dan wat u vroeger deed. 
1 2 3 4 5 

42. U moet een nieuw beleid of nieuwe procedures 

creëren en vestigen.  
1 2 3 4 5 

43. U moet grote problemen oplossen die een 

voorganger heeft gecreëerd. 
1 2 3 4 5 

44. Enkele van uw ondergeschikten missen de ervaring 

om hun job te doen zonder uw directe supervisie.  
1 2 3 4 5 

45. Er is druk om een groot stuk van uw taken snel klaar 1 2 3 4 5 
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te hebben.  

46. De job zet u onder permanente druk: er is zelden een 

periode om ‘even op adem te komen’. 
1 2 3 4 5 

47. U moet in onderhandeling treden met externe 

partijen, zoals klanten, partners of verengingen.  
1 2 3 4 5 

48. Er is veel ondersteunende coördinatie vereist.  1 2 3 4 5 

49. Uw job vereist dat u de tradities en waarden van 

mensen uit andere culturen begrijpt. 
1 2 3 4 5 

 

 

 

2 Loopbaanontwikkeling 
 

Volgende uitspraken weerspiegelen uw eigen perceptie over uw job. Gelieve 

bij elke uitspraak aan te geven in welke mate u ermee akkoord kan gaan. 
 

  1 = helemaal niet akkoord 

  2 = niet akkoord 

  3 = eerder niet akkoord 

  4 = neutraal 

  5 = eerder akkoord 

  6 = akkoord 

  7 = helemaal akkoord 

 

1. Ik denk dat ik goede referenties zou krijgen, 

indien ik de organisatie zou verlaten. 
1 2 3 4 5 6 7 

2. Ik kan goed overweg met mijn collega’s. 1 2 3 4 5 6 7 

3. Ik ben trots op mijn job. 1 2 3 4 5 6 7 

4. Collega’s vragen me vaak om raad. 1 2 3 4 5 6 7 

5. Mijn overste is tevreden over mijn werk. 1 2 3 4 5 6 7 

6. Ik voel me goed in deze job. 1 2 3 4 5 6 7 

7. Mijn werk betekent veel voor mij. 1 2 3 4 5 6 7 

8. Ik draag aanzienlijk bij tot de realisatie van 

de ondernemingsdoelstellingen. 
1 2 3 4 5 6 7 
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Hoeveel promoties (een trapje hoger op de ladder, horizontale 

jobverbreding, loonsverhoging) heeft u al gekregen sinds u in deze 

organisatie werkzaam bent? 
………………………………………... 

 

Gelieve aan te geven in welke categorie uw salaris zich ongeveer bevindt: 
 < € 1.250,00 

 € 1.250,00 - € 2.500,00  

 € 2.500,00 - € 3.750,00 

 > € 3.750,00 

 

 

3  Persoonlijke gegevens 
 

Geslacht: 
 Man  

 Vrouw 

 

Leeftijd: 
 < 25 

 25 – 35  

 36 – 45  

 46 – 55  

 56 – 65  

 >65 

 

Welke functie oefent u uit binnen de organisatie waarin u werkt? 

………………………………………………………………………………………….. 

 

Hoe lang bent u al werkzaam in de organisatie waarin u nu werkt? 

………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Ik wil u van harte bedanken voor uw medewerking aan deze bevraging. 
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Bijlage 2: Richtvragen ter ondersteuning van de interviews 
 

 

ORGANISATIECONTEXT 
 

- Zijn er specifieke cultuurelementen in verband met carrière eigen aan de 

organisatie? (bv. Men wordt geacht een zelfde job niet langer dan 5 jaar na 

elkaar uit te oefenen) 

- Zijn er groeimogelijkheden binnen de organisatie? Hoe worden deze in de praktijk 

gebracht?  

- Hoe staat het personeel hiertegenover? Kunnen zij zelf hun carrièrepad bepalen?  

- Hoe wordt daarmee omgegaan door de organisatie? Probeert zij de juiste 

mensen op de juiste plaats te krijgen? 

- Zou u zeggen dat de banksector een lerende sector is, m.a.w. is de banksector 

genoodzaakt permanent te leren om competitief te kunnen blijven? Zo ja, wat 

zouden de oorzaken daarvan zijn? Hoe wordt hierop een antwoord gegeven door 

de organisatie? 
 

 
FORMEEL LEREN – VORMING, TRAINING EN OPLEIDING 
 

- Worden er speciale opleidingsprogramma’s georganiseerd? 

- Wie is de doelgroep van deze opleidingen: enkel nieuwkomers, of ook mensen 

die al een tijdje in de organisatie werkzaam zijn en een opfrissing nodig hebben 

of hun carrière een andere wending willen geven?  

- Hoe wordt bepaald wie een opleiding mag volgen? 

- Wat zijn de gemiddelde demografische gegevens (leeftijd, geslacht) van de 

personen die een opleiding krijgen? 

- Kan men vrijwillig een opleiding volgen of worden mensen ook verplicht tot 

bijkomende opleidingen?  

- Wat houden deze opleidingen in? Wat zijn de doelstellingen?  

- Worden deze intern of extern georganiseerd? Waarom?  

- Wordt het al dan niet bereiken van de doelstellingen ook achteraf geëvalueerd? 

Gaat men na of er wel degelijk iets bijgeleerd is?  

- Heeft u enig idee hoe het personeel zelf tegenover deze opleidingen staat?  

- Van welke grootteorde is de investering die de organisatie maakt in vorming, 

training en opleiding? 
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INFORMEEL LEREN - ON-THE-JOB LEEROPPORTUNITEITEN 
 

- In welke mate worden mensen geconfronteerd met informele leeropportuniteiten? 

- Vb. (1) Bij een overgang naar een andere job: Gaat men dan meestal over naar 

een hoger niveau waar men met complexere taken en meer verantwoordelijkheid 

wordt geconfronteerd? Krijgt men een ruimere job toegewezen die meer 

diversiteit bevat? Hoe wordt dit begeleid? 

- Vb. (2) Taakgerelateerde kenmerken: hoe wordt omgegaan met moeilijkheden 

binnen de job? Ziet men dit als obstakel of eerder als mogelijkheden om zijn 

eigen kunnen te bewijzen? Kan men met problemen of moeilijkheden terecht bij 

een overste of collega, of krijgt men de boodschap dat men dit zelf moet 

oplossen? Hoe staat het personeel hier tegenover?  

 

- Is de organisatie zich bewust van het feit dat uit deze situaties kan geleerd 

worden en dat dit doorgaans een positief effect heeft op de verdere prestaties en 

dus ook carrière-uitkomsten (salaris, verdere promotiemogelijkheden)? 

- Waarom wordt hier wel/ geen/ minder aandacht aan geschonken? 

- Is de organisatie zich bewust van het positief effect van deze leeropportuniteiten 

op het welbevinden tegenover de job en de motivatie die men haalt uit andere 

carrièrefactoren?  

- Zou men hier anders wel gebruik van maken? Indien nee, waarom niet (vb. 

omdat het minder beheersbaar en controleerbaar is dan formeel leren)?  
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Bijlage 3: Verwerking van de enquêtes: Univariate analyse 
 

DEEL 1: SOCIO-DEMOGRAFISCHE GEGEVENS  

 

1.1. GESLACHT 

Statistics

Geslacht
40
0

1,33
,225

1
2

Valid
Missing

N

Mean
Variance
Minimum
Maximum

 
Geslacht

27 67,5 67,5 67,5
13 32,5 32,5 100,0
40 100,0 100,0

man
vrouw
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
Geslacht

Geslacht

vrouwman

Fr
eq

ue
nc

y

30

20

10

0

 
 
 
1.2. LEEFTIJD 

Statistics

Leeftijd
40
0

2,73
,512

2
4

Valid
Missing

N

Mean
Variance
Minimum
Maximum
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Leeftijd

17 42,5 42,5 42,5
17 42,5 42,5 85,0
6 15,0 15,0 100,0

40 100,0 100,0

25 - 35
36 - 45
46 - 55
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
Leeftijd

Leeftijd

46 - 5536 - 4525 - 35

Fr
eq

ue
nc

y

20

10

0

 
 
 
1.3. FUNCTIE 

Functie

1 2,5 2,5 2,5
2 5,0 5,0 7,5
1 2,5 2,5 10,0
4 10,0 10,0 20,0
1 2,5 2,5 22,5
1 2,5 2,5 25,0
1 2,5 2,5 27,5
1 2,5 2,5 30,0

1 2,5 2,5 32,5

17 42,5 42,5 75,0
1 2,5 2,5 77,5
1 2,5 2,5 80,0
1 2,5 2,5 82,5
1 2,5 2,5 85,0
1 2,5 2,5 87,5
1 2,5 2,5 90,0
1 2,5 2,5 92,5
1 2,5 2,5 95,0
1 2,5 2,5 97,5

1 2,5 2,5 100,0

40 100,0 100,0

assistant audit mnger
credit manager
DB Administrator
deskchef
head
head automated systems
head corporate sales
head equity brockerage
head sales finf
institutions
kantoordirecteur
onderbureauchef
personeelsadministratie
projectcoordinator
projectleider
retail sales
senior manager
systeemir telecom
system engineer
team coach call center
verantwoordelijke klanten
en b
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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1.4. ANCIËNNITEIT 

Statistics

Aantal jaren werkzaam in de organisatie
40

0
13,825

70,8019
,5

34,0

Valid
Missing

N

Mean
Variance
Minimum
Maximum

 

Aantal jaren werkzaam in de organisatie

35,0
32,5

30,0
27,5

25,0
22,5

20,0
17,5

15,0
12,5

10,0
7,5

5,0
2,5

0,0

Anciënniteit

Fr
eq

ue
nc

y

12

10

8

6

4

2

0
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DEEL 2: OBJECTIEF EN SUBJECTIEF CARRIÈRESUCCES 

 

2.1. SALARIS 

Statistics

Salaris
40
0

2,45
,459

2
4

Valid
Missing

N

Mean
Variance
Minimum
Maximum

 
Salaris

26 65,0 65,0 65,0
10 25,0 25,0 90,0
4 10,0 10,0 100,0

40 100,0 100,0

1.250,00 € - 2.500,00 €
2.500,00 € - 3.750,00 €
> 3.750,00 €
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

Salaris

Salaris

> €3.750
€2.500 - €3.750

€1.250 - €2.500

Fr
eq

ue
nc

y

30

20

10

0

 
 
 
2.2. PROMOTIES 

Statistics

Aantal promoties tot nu toe
40

0
2,98

3,051
0
8

Valid
Missing

N

Mean
Variance
Minimum
Maximum
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Aantal promoties tot nu toe

3 7,5 7,5 7,5
6 15,0 15,0 22,5
6 15,0 15,0 37,5

10 25,0 25,0 62,5
8 20,0 20,0 82,5
5 12,5 12,5 95,0
1 2,5 2,5 97,5
1 2,5 2,5 100,0

40 100,0 100,0

0
1
2
3
4
5
6
8
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

Promoties

Aantal promoties tot nu toe

86543210

Fr
eq

ue
nc

y

12

10

8

6

4

2

0

 
 
 

2.3.  CARRIÈRETEVREDENHEID 

Statistics

Carrièretevredenheid (gehercodeerd)
40

0
5,8250
,30192

5,00
7,00

Valid
Missing

N

Mean
Variance
Minimum
Maximum

 
Carrièretevredenheid (gehercodeerd)

10 25,0 25,0 25,0
27 67,5 67,5 92,5

3 7,5 7,5 100,0
40 100,0 100,0

5,00
6,00
7,00
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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Subjectief carrièresucces

Carrièretevredenheid

7,006,005,00

Fr
eq

ue
nc

y

30

20

10

0
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DEEL 3: ON-THE-JOB LEEROPPORTUNITEITEN  

 
3.1. JOBOVERGANGEN 

Statistics

Taakovergangen
40

0
1,9200
,39549

1,00
3,20

Valid
Missing

N

Mean
Variance
Minimum
Maximum

 
 

Taakovergangen

4 10,0 10,0 10,0
2 5,0 5,0 15,0
7 17,5 17,5 32,5
3 7,5 7,5 40,0
5 12,5 12,5 52,5
6 15,0 15,0 67,5
1 2,5 2,5 70,0
5 12,5 12,5 82,5
3 7,5 7,5 90,0
3 7,5 7,5 97,5
1 2,5 2,5 100,0

40 100,0 100,0

1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
2,20
2,40
2,80
3,00
3,20
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 
 

Taakovergangen

3,002,502,001,501,00

Taakovergangen

Fr
eq

ue
nc

y

14

12

10

8

6

4

2

0
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3.2. VERANDERING CREËREN 
 
3.2.1. Nieuwe richtingen 

Statistics

Nieuwe richtingen
40

0
2,1650
,58644

1,00
4,20

Valid
Missing

N

Mean
Variance
Minimum
Maximum

 
 

Nieuwe richtingen

1 2,5 2,5 2,5
4 10,0 10,0 12,5
3 7,5 7,5 20,0
3 7,5 7,5 27,5
4 10,0 10,0 37,5
6 15,0 15,0 52,5
7 17,5 17,5 70,0
2 5,0 5,0 75,0
2 5,0 5,0 80,0
1 2,5 2,5 82,5
2 5,0 5,0 87,5
1 2,5 2,5 90,0
1 2,5 2,5 92,5
2 5,0 5,0 97,5
1 2,5 2,5 100,0

40 100,0 100,0

1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
2,20
2,40
2,60
2,80
3,00
3,20
3,40
3,80
4,20
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

 

 
Nieuwe richtingen

4,003,503,002,502,001,501,00

Nieuwe richtingen

Fr
eq

ue
nc

y

20

10

0
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3.2.2. Geërfde problemen 

 

Statistics

Geerfde problemen
40

0
2,0000
,69333

1,00
4,40

Valid
Missing

N

Mean
Variance
Minimum
Maximum

 
 
 

Geerfde problemen

6 15,0 15,0 15,0
4 10,0 10,0 25,0
3 7,5 7,5 32,5
3 7,5 7,5 40,0
4 10,0 10,0 50,0
5 12,5 12,5 62,5
1 2,5 2,5 65,0
4 10,0 10,0 75,0
4 10,0 10,0 85,0
1 2,5 2,5 87,5
1 2,5 2,5 90,0
1 2,5 2,5 92,5
1 2,5 2,5 95,0
1 2,5 2,5 97,5
1 2,5 2,5 100,0

40 100,0 100,0

1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
2,20
2,40
2,60
2,80
3,00
3,20
3,60
3,80
4,40
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 
 

Geërfde problemen

4,504,003,503,002,502,001,501,00

Geërfde problemen

Fr
eq

ue
nc

y

12

10

8

6

4

2

0
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3.2.3. Problemen met werknemers 

 

Statistics

Problemen met werknemers
40

0
2,2250
,40654

1,40
4,20

Valid
Missing

N

Mean
Variance
Minimum
Maximum

 
 
 

 

Problemen met werknemers

4 10,0 10,0 10,0
4 10,0 10,0 20,0
6 15,0 15,0 35,0
9 22,5 22,5 57,5
1 2,5 2,5 60,0
2 5,0 5,0 65,0
7 17,5 17,5 82,5
3 7,5 7,5 90,0
2 5,0 5,0 95,0
1 2,5 2,5 97,5
1 2,5 2,5 100,0

40 100,0 100,0

1,40
1,60
1,80
2,00
2,20
2,40
2,60
3,00
3,20
3,40
4,20
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 
 

 

Problemen met werknemers

4,003,503,002,502,001,50

Problemen met werknemers

Fr
eq

ue
nc

y

20

10

0
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3.3. HOGE VERANTWOORDELIJKHEDEN 
 
3.3.1. Hoge inzet 

Statistics

Hoge stakes
40

0
3,2800
,44472

1,80
4,60

Valid
Missing

N

Mean
Variance
Minimum
Maximum

 
 

Hoge stakes

1 2,5 2,5 2,5
1 2,5 2,5 5,0
3 7,5 7,5 12,5
5 12,5 12,5 25,0
2 5,0 5,0 30,0
4 10,0 10,0 40,0
4 10,0 10,0 50,0
6 15,0 15,0 65,0
1 2,5 2,5 67,5
4 10,0 10,0 77,5
5 12,5 12,5 90,0
2 5,0 5,0 95,0
1 2,5 2,5 97,5
1 2,5 2,5 100,0

40 100,0 100,0

1,80
2,20
2,40
2,60
2,80
3,00
3,20
3,40
3,60
3,80
4,00
4,20
4,40
4,60
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

Hoge stakes

4,504,003,503,002,502,00

Hoge stakes

Fr
eq

ue
nc

y

12

10

8

6

4

2

0
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3.3.2. Scope en schaal 

 

Statistics

Scope en schaal
40

0
3,2250
,38808

2,00
4,40

Valid
Missing

N

Mean
Variance
Minimum
Maximum

 
 

 

Scope en schaal

1 2,5 2,5 2,5
1 2,5 2,5 5,0
1 2,5 2,5 7,5
3 7,5 7,5 15,0

10 25,0 25,0 40,0
5 12,5 12,5 52,5
3 7,5 7,5 60,0
3 7,5 7,5 67,5
3 7,5 7,5 75,0
3 7,5 7,5 82,5
1 2,5 2,5 85,0
4 10,0 10,0 95,0
2 5,0 5,0 100,0

40 100,0 100,0

2,00
2,20
2,40
2,60
2,80
3,00
3,20
3,40
3,60
3,80
4,00
4,20
4,40
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

 

Scope en schaal

4,50
4,25

4,00
3,75

3,50
3,25

3,00
2,75

2,50
2,25

2,00

Scope en schaal

Fr
eq

ue
nc

y

12

10

8

6

4

2

0
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3.4. GRENZEN MANAGEN 
 
3.4.1. Externe druk 

Statistics

Externe druk
40

0
2,8700
,50985

1,40
4,00

Valid
Missing

N

Mean
Variance
Minimum
Maximum

 
 

Externe druk

1 2,5 2,5 2,5
3 7,5 7,5 10,0
1 2,5 2,5 12,5
1 2,5 2,5 15,0
3 7,5 7,5 22,5
4 10,0 10,0 32,5
2 5,0 5,0 37,5
4 10,0 10,0 47,5
4 10,0 10,0 57,5
3 7,5 7,5 65,0
4 10,0 10,0 75,0
6 15,0 15,0 90,0
3 7,5 7,5 97,5
1 2,5 2,5 100,0

40 100,0 100,0

1,40
1,60
1,80
2,00
2,20
2,40
2,60
2,80
3,00
3,20
3,40
3,60
3,80
4,00
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

 

Externe druk

4,003,503,002,502,001,50

Externe druk

Fr
eq

ue
nc

y

12

10

8

6

4

2

0
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3.4.2. Beïnvloeden zonder autoriteit  

 

Statistics

Beïnvloeden zonder autoriteit
40

0
2,7450
,67485

1,00
4,00

Valid
Missing

N

Mean
Variance
Minimum
Maximum

 
 

Beïnvloeden zonder autoriteit

1 2,5 2,5 2,5
1 2,5 2,5 5,0
1 2,5 2,5 7,5
2 5,0 5,0 12,5
3 7,5 7,5 20,0
7 17,5 17,5 37,5
2 5,0 5,0 42,5
3 7,5 7,5 50,0
2 5,0 5,0 55,0
5 12,5 12,5 67,5
2 5,0 5,0 72,5
3 7,5 7,5 80,0
3 7,5 7,5 87,5
5 12,5 12,5 100,0

40 100,0 100,0

1,00
1,20
1,40
1,80
2,00
2,20
2,40
2,60
2,80
3,00
3,20
3,40
3,80
4,00
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

 

Beïnvloeden zonder autoriteit

4,003,503,002,502,001,501,00

Beïnvloeden zonder autoriteit

Fr
eq

ue
nc

y

14

12

10

8

6

4

2

0
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3.5.  OMGAAN MET DIVERSITEIT 
 

3.5.1. Werken overheen culturen 

 

Statistics

Werken overheen culturen
40

0
1,4900
,51272

1,00
4,00

Valid
Missing

N

Mean
Variance
Minimum
Maximum

 
 

 

Werken overheen culturen

16 40,0 40,0 40,0
7 17,5 17,5 57,5
4 10,0 10,0 67,5
4 10,0 10,0 77,5
3 7,5 7,5 85,0
1 2,5 2,5 87,5
1 2,5 2,5 90,0
1 2,5 2,5 92,5
2 5,0 5,0 97,5
1 2,5 2,5 100,0

40 100,0 100,0

1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,20
2,40
2,80
3,20
4,00
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

 

Werken overheen culturen

4,003,503,002,502,001,501,00

Werken overheen culturen

Fr
eq

ue
nc

y

30

20

10

0
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3.5.2. Groepsdiversiteit  

 

Statistics

Groepdiversiteit
40

0
1,9250
,45897

1,00
4,00

Valid
Missing

N

Mean
Variance
Minimum
Maximum

 
 

 

Groepdiversiteit

2 5,0 5,0 5,0
4 10,0 10,0 15,0

10 25,0 25,0 40,0
7 17,5 17,5 57,5
7 17,5 17,5 75,0
3 7,5 7,5 82,5
1 2,5 2,5 85,0
2 5,0 5,0 90,0
2 5,0 5,0 95,0
1 2,5 2,5 97,5
1 2,5 2,5 100,0

40 100,0 100,0

1,00
1,25
1,50
1,75
2,00
2,25
2,50
2,75
3,25
3,50
4,00
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

 

Groepdiversiteit

4,003,503,002,502,001,501,00

Groepdiversiteit

Fr
eq

ue
nc

y

16

14

12

10

8

6

4

2

0
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Bijlage 4: Verwerking van de enquêtes: Multivariate analyse 
 

DEEL 1: ON-THE-JOB LEEROPPORTUNITEITEN  CARRIÈRESUCCES 

 

1.1. JOBOVERGANGEN  CARRIÈRETEVREDENHEID  

Crosstab

6 4 10

30,0% 57,1% 25,0%

11 13 3 27

84,6% 65,0% 42,9% 67,5%

2 1 3

15,4% 5,0% 7,5%

13 20 7 40

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Count
% within Taakovergangen
(gehercodeerd)
Count
% within Taakovergangen
(gehercodeerd)
Count
% within Taakovergangen
(gehercodeerd)
Count
% within Taakovergangen
(gehercodeerd)

5,00

6,00

7,00

Carrièretevredenheid
(gehercodeerd)

Total

1,00 2,00 3,00
Taakovergangen (gehercodeerd)

Total

 
 

Symmetric Measures

,435 ,053
40

Contingency CoefficientNominal by Nominal
N of Valid Cases

Value Approx. Sig.

Not assuming the null hypothesis.a. 

Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.b. 
 

 
 
 
1.2. JOBOVERGANGEN  SALARIS 

Crosstab

7 14 5 26

53,8% 70,0% 71,4% 65,0%

5 4 1 10

38,5% 20,0% 14,3% 25,0%

1 2 1 4

7,7% 10,0% 14,3% 10,0%

13 20 7 40

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Count
% within Taakovergangen
(gehercodeerd)
Count
% within Taakovergangen
(gehercodeerd)
Count
% within Taakovergangen
(gehercodeerd)
Count
% within Taakovergangen
(gehercodeerd)

1.250,00 € - 2.500,00 €

2.500,00 € - 3.750,00 €

> 3.750,00 €

Salaris

Total

1,00 2,00 3,00
Taakovergangen (gehercodeerd)

Total
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Symmetric Measures

,220 ,730
40

Contingency CoefficientNominal by Nominal
N of Valid Cases

Value Approx. Sig.

Not assuming the null hypothesis.a. 

Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.b. 
 

 
 
1.3. JOBOVERGANGEN  PROMOTIES 

Crosstab

1 2 3

5,0% 28,6% 7,5%

3 3 6

23,1% 15,0% 15,0%

1 4 1 6

7,7% 20,0% 14,3% 15,0%

4 6 10

30,8% 30,0% 25,0%

3 3 2 8

23,1% 15,0% 28,6% 20,0%

2 2 1 5

15,4% 10,0% 14,3% 12,5%

1 1

14,3% 2,5%

1 1

5,0% 2,5%

13 20 7 40

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Count
% within Taakovergangen
(gehercodeerd)
Count
% within Taakovergangen
(gehercodeerd)
Count
% within Taakovergangen
(gehercodeerd)
Count
% within Taakovergangen
(gehercodeerd)
Count
% within Taakovergangen
(gehercodeerd)
Count
% within Taakovergangen
(gehercodeerd)
Count
% within Taakovergangen
(gehercodeerd)
Count
% within Taakovergangen
(gehercodeerd)
Count
% within Taakovergangen
(gehercodeerd)

0

1

2

3

4

5

6

8

Aantal
promoties
tot nu toe

Total

1,00 2,00 3,00
Taakovergangen (gehercodeerd)

Total

 
 

Symmetric Measures

,538 ,295
40

Contingency CoefficientNominal by Nominal
N of Valid Cases

Value Approx. Sig.

Not assuming the null hypothesis.a. 

Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.b. 
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1.4. VERANDERING CREËREN  CARRIÈRETEVREDENHEID 

Crosstab

1 6 3 10

14,3% 28,6% 27,3% 25,0%

4 14 8 1 27

57,1% 66,7% 72,7% 100,0% 67,5%

2 1 3

28,6% 4,8% 7,5%

7 21 11 1 40

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Count
% within Verandering
creeren (gehercodeerd)
Count
% within Verandering
creeren (gehercodeerd)
Count
% within Verandering
creeren (gehercodeerd)
Count
% within Verandering
creeren (gehercodeerd)

5,00

6,00

7,00

Carrièretevredenheid
(gehercodeerd)

Total

1,00 2,00 3,00 4,00
Verandering creeren (gehercodeerd)

Total

 
 

Symmetric Measures

,368 ,394
40

Contingency CoefficientNominal by Nominal
N of Valid Cases

Value Approx. Sig.

Not assuming the null hypothesis.a. 

Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.b. 
 

 
 
 
1.5. VERANDERING CREËREN  SALARIS 

Crosstab

6 15 4 1 26

85,7% 71,4% 36,4% 100,0% 65,0%

6 4 10

28,6% 36,4% 25,0%

1 3 4

14,3% 27,3% 10,0%

7 21 11 1 40

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Count
% within Verandering
creeren (gehercodeerd)
Count
% within Verandering
creeren (gehercodeerd)
Count
% within Verandering
creeren (gehercodeerd)
Count
% within Verandering
creeren (gehercodeerd)

1.250,00 € - 2.500,00 €

2.500,00 € - 3.750,00 €

> 3.750,00 €

Salaris

Total

1,00 2,00 3,00 4,00
Verandering creeren (gehercodeerd)

Total

 
 

Symmetric Measures

,455 ,107
40

Contingency CoefficientNominal by Nominal
N of Valid Cases

Value Approx. Sig.

Not assuming the null hypothesis.a. 

Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.b. 
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1.6. VERANDERING CREËREN  PROMOTIES 

Crosstab

1 1 1 3

14,3% 4,8% 9,1% 7,5%

1 5 6

14,3% 23,8% 15,0%

4 2 6

19,0% 18,2% 15,0%

3 4 3 10

42,9% 19,0% 27,3% 25,0%

2 5 1 8

28,6% 23,8% 9,1% 20,0%

2 2 1 5

9,5% 18,2% 100,0% 12,5%

1 1

9,1% 2,5%

1 1

9,1% 2,5%

7 21 11 1 40

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Count
% within Verandering
creeren (gehercodeerd)
Count
% within Verandering
creeren (gehercodeerd)
Count
% within Verandering
creeren (gehercodeerd)
Count
% within Verandering
creeren (gehercodeerd)
Count
% within Verandering
creeren (gehercodeerd)
Count
% within Verandering
creeren (gehercodeerd)
Count
% within Verandering
creeren (gehercodeerd)
Count
% within Verandering
creeren (gehercodeerd)
Count
% within Verandering
creeren (gehercodeerd)

0

1

2

3

4

5

6

8

Aantal
promoties
tot nu toe

Total

1,00 2,00 3,00 4,00
Verandering creeren (gehercodeerd)

Total

 
Symmetric Measures

,583 ,485
40

Contingency CoefficientNominal by Nominal
N of Valid Cases

Value Approx. Sig.

Not assuming the null hypothesis.a. 

Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.b. 
 

 
1.7. HOGE VERANTWOORDELIJKHEDEN  CARRIÈRETEVREDENHEID 

Crosstab

1 7 2 10

33,3% 30,4% 14,3% 25,0%

2 14 11 27

66,7% 60,9% 78,6% 67,5%

2 1 3

8,7% 7,1% 7,5%

3 23 14 40

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Count
% within Hoge
verantwoordelijkheden
(gehercodeerd)
Count
% within Hoge
verantwoordelijkheden
(gehercodeerd)
Count
% within Hoge
verantwoordelijkheden
(gehercodeerd)
Count
% within Hoge
verantwoordelijkheden
(gehercodeerd)

5,00

6,00

7,00

Carrièretevredenheid
(gehercodeerd)

Total

2,00 3,00 4,00

Hoge verantwoordelijkheden
(gehercodeerd)

Total

 
 
  LII
  



Symmetric Measures

,200 ,796
40

Contingency CoefficientNominal by Nominal
N of Valid Cases

Value Approx. Sig.

Not assuming the null hypothesis.a. 

Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.b. 
 

 
 
1.8. HOGE VERANTWOORDELIJKHEDEN  SALARIS 

Crosstab

2 17 7 26

66,7% 73,9% 50,0% 65,0%

1 3 6 10

33,3% 13,0% 42,9% 25,0%

3 1 4

13,0% 7,1% 10,0%

3 23 14 40

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Count
% within Hoge
verantwoordelijkheden
(gehercodeerd)
Count
% within Hoge
verantwoordelijkheden
(gehercodeerd)
Count
% within Hoge
verantwoordelijkheden
(gehercodeerd)
Count
% within Hoge
verantwoordelijkheden
(gehercodeerd)

1.250,00 € - 2.500,00 €

2.500,00 € - 3.750,00 €

> 3.750,00 €

Salaris

Total

2,00 3,00 4,00

Hoge verantwoordelijkheden
(gehercodeerd)

Total

 
 

Symmetric Measures

,320 ,333
40

Contingency CoefficientNominal by Nominal
N of Valid Cases

Value Approx. Sig.

Not assuming the null hypothesis.a. 

Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.b. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  LIII
  



1.9. HOGE VERANTWOORDELIJKHEDEN  PROMOTIES 

Crosstab

1 2 3

4,3% 14,3% 7,5%

1 4 1 6

33,3% 17,4% 7,1% 15,0%

5 1 6

21,7% 7,1% 15,0%

1 5 4 10

33,3% 21,7% 28,6% 25,0%

1 4 3 8

33,3% 17,4% 21,4% 20,0%

3 2 5

13,0% 14,3% 12,5%

1 1

7,1% 2,5%

1 1

4,3% 2,5%

3 23 14 40

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Count
% within Hoge
verantwoordelijkheden
(gehercodeerd)
Count
% within Hoge
verantwoordelijkheden
(gehercodeerd)
Count
% within Hoge
verantwoordelijkheden
(gehercodeerd)
Count
% within Hoge
verantwoordelijkheden
(gehercodeerd)
Count
% within Hoge
verantwoordelijkheden
(gehercodeerd)
Count
% within Hoge
verantwoordelijkheden
(gehercodeerd)
Count
% within Hoge
verantwoordelijkheden
(gehercodeerd)
Count
% within Hoge
verantwoordelijkheden
(gehercodeerd)
Count
% within Hoge
verantwoordelijkheden
(gehercodeerd)

0

1

2

3

4

5

6

8

Aantal
promoties
tot nu toe

Total

2,00 3,00 4,00

Hoge verantwoordelijkheden
(gehercodeerd)

Total

 
 

Symmetric Measures

,410 ,886
40

Contingency CoefficientNominal by Nominal
N of Valid Cases

Value Approx. Sig.

Not assuming the null hypothesis.a. 

Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.b. 
 

 
 
 

 
  LIV
  



1.10. GRENZEN MANAGEN  CARRIÈRETEVREDENHEID 

Crosstab

6 2 2 10

42,9% 12,5% 22,2% 25,0%

1 6 13 7 27

100,0% 42,9% 81,3% 77,8% 67,5%

2 1 3

14,3% 6,3% 7,5%

1 14 16 9 40

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Count
% within Grenzen
managen (gehercodeerd)
Count
% within Grenzen
managen (gehercodeerd)
Count
% within Grenzen
managen (gehercodeerd)
Count
% within Grenzen
managen (gehercodeerd)

5,00

6,00

7,00

Carrièretevredenheid
(gehercodeerd)

Total

1,00 2,00 3,00 4,00
Grenzen managen (gehercodeerd)

Total

 
 

Symmetric Measures

,379 ,348
40

Contingency CoefficientNominal by Nominal
N of Valid Cases

Value Approx. Sig.

Not assuming the null hypothesis.a. 

Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.b. 
 

 
 
1.11. GRENZEN MANAGEN  SALARIS 

Crosstab

1 9 13 3 26

100,0% 64,3% 81,3% 33,3% 65,0%

2 3 5 10

14,3% 18,8% 55,6% 25,0%

3 1 4

21,4% 11,1% 10,0%

1 14 16 9 40

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Count
% within Grenzen
managen (gehercodeerd)
Count
% within Grenzen
managen (gehercodeerd)
Count
% within Grenzen
managen (gehercodeerd)
Count
% within Grenzen
managen (gehercodeerd)

1.250,00 € - 2.500,00 €

2.500,00 € - 3.750,00 €

> 3.750,00 €

Salaris

Total

1,00 2,00 3,00 4,00
Grenzen managen (gehercodeerd)

Total

 
 

Symmetric Measures

,452 ,114
40

Contingency CoefficientNominal by Nominal
N of Valid Cases

Value Approx. Sig.

Not assuming the null hypothesis.a. 

Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.b. 
 

 
 

 
  LV
  



1.12. GRENZEN MANAGEN  PROMOTIES 

Crosstab

1 1 1 3

100,0% 6,3% 11,1% 7,5%

5 1 6

35,7% 6,3% 15,0%

2 4 6

14,3% 25,0% 15,0%

2 5 3 10

14,3% 31,3% 33,3% 25,0%

2 3 3 8

14,3% 18,8% 33,3% 20,0%

3 1 1 5

21,4% 6,3% 11,1% 12,5%

1 1

6,3% 2,5%

1 1

11,1% 2,5%

1 14 16 9 40

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Count
% within Grenzen
managen (gehercodeerd)
Count
% within Grenzen
managen (gehercodeerd)
Count
% within Grenzen
managen (gehercodeerd)
Count
% within Grenzen
managen (gehercodeerd)
Count
% within Grenzen
managen (gehercodeerd)
Count
% within Grenzen
managen (gehercodeerd)
Count
% within Grenzen
managen (gehercodeerd)
Count
% within Grenzen
managen (gehercodeerd)
Count
% within Grenzen
managen (gehercodeerd)

0

1

2

3

4

5

6

8

Aantal
promoties
tot nu toe

Total

1,00 2,00 3,00 4,00
Grenzen managen (gehercodeerd)

Total

 
Symmetric Measures

,659 ,080
40

Contingency CoefficientNominal by Nominal
N of Valid Cases

Value Approx. Sig.

Not assuming the null hypothesis.a. 

Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.b. 
 

 
 
1.13. OMGAAN MET DIVERSITEIT  CARRIÈRETEVREDENHEID 

Crosstab

6 3 1 10

30,0% 21,4% 16,7% 25,0%

12 10 5 27

60,0% 71,4% 83,3% 67,5%

2 1 3

10,0% 7,1% 7,5%

20 14 6 40

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Count
% within Omgaan met
diversiteit (gehercodeerd)
Count
% within Omgaan met
diversiteit (gehercodeerd)
Count
% within Omgaan met
diversiteit (gehercodeerd)
Count
% within Omgaan met
diversiteit (gehercodeerd)

5,00

6,00

7,00

Carrièretevredenheid
(gehercodeerd)

Total

1,00 2,00 3,00

Omgaan met diversiteit
(gehercodeerd)

Total

 
 
  LVI
  



 

Symmetric Measures

,189 ,830
40

Contingency CoefficientNominal by Nominal
N of Valid Cases

Value Approx. Sig.

Not assuming the null hypothesis.a. 

Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.b. 
 

 
 
1.14. OMGAAN MET DIVERSITEIT  SALARIS 

Crosstab

14 9 3 26

70,0% 64,3% 50,0% 65,0%

4 4 2 10

20,0% 28,6% 33,3% 25,0%

2 1 1 4

10,0% 7,1% 16,7% 10,0%

20 14 6 40

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Count
% within Omgaan met
diversiteit (gehercodeerd)
Count
% within Omgaan met
diversiteit (gehercodeerd)
Count
% within Omgaan met
diversiteit (gehercodeerd)
Count
% within Omgaan met
diversiteit (gehercodeerd)

1.250,00 € - 2.500,00 €

2.500,00 € - 3.750,00 €

> 3.750,00 €

Salaris

Total

1,00 2,00 3,00

Omgaan met diversiteit
(gehercodeerd)

Total

 
 

Symmetric Measures

,164 ,894
40

Contingency CoefficientNominal by Nominal
N of Valid Cases

Value Approx. Sig.

Not assuming the null hypothesis.a. 

Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.b. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  LVII
  



1.15. OMGAAN MET DIVERSITEIT  PROMOTIES 

Crosstab

2 1 3

14,3% 16,7% 7,5%

5 1 6

25,0% 7,1% 15,0%

5 1 6

25,0% 7,1% 15,0%

5 4 1 10

25,0% 28,6% 16,7% 25,0%

4 3 1 8

20,0% 21,4% 16,7% 20,0%

1 2 2 5

5,0% 14,3% 33,3% 12,5%

1 1

7,1% 2,5%

1 1

16,7% 2,5%

20 14 6 40

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Count
% within Omgaan met
diversiteit (gehercodeerd)
Count
% within Omgaan met
diversiteit (gehercodeerd)
Count
% within Omgaan met
diversiteit (gehercodeerd)
Count
% within Omgaan met
diversiteit (gehercodeerd)
Count
% within Omgaan met
diversiteit (gehercodeerd)
Count
% within Omgaan met
diversiteit (gehercodeerd)
Count
% within Omgaan met
diversiteit (gehercodeerd)
Count
% within Omgaan met
diversiteit (gehercodeerd)
Count
% within Omgaan met
diversiteit (gehercodeerd)

0

1

2

3

4

5

6

8

Aantal
promoties
tot nu toe

Total

1,00 2,00 3,00

Omgaan met diversiteit
(gehercodeerd)

Total

 
 

Symmetric Measures

,572 ,147
40

Contingency CoefficientNominal by Nominal
N of Valid Cases

Value Approx. Sig.

Not assuming the null hypothesis.a. 

Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.b. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
  LVIII
  



DEEL 2: DEMOGRAFISCHE GEGEVENS  LEEROPPORTUNITEITEN 

 

2.1. GESLACHT  JOBOVERGANGEN  
 

Crosstab

7 6 13
25,9% 46,2% 32,5%

14 6 20
51,9% 46,2% 50,0%

6 1 7
22,2% 7,7% 17,5%

27 13 40
100,0% 100,0% 100,0%

Count
% within Geslacht
Count
% within Geslacht
Count
% within Geslacht
Count
% within Geslacht

1,00

2,00

3,00

Taakovergangen
(gehercodeerd)

Total

man vrouw
Geslacht

Total

 
 

Symmetric Measures

,229 ,330
40

Contingency CoefficientNominal by Nominal
N of Valid Cases

Value Approx. Sig.

Not assuming the null hypothesis.a. 

Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.b. 
 

 
 
2.2. GESLACHT  VERANDERING CREEREN  
 

Crosstab

4 3 7
14,8% 23,1% 17,5%

15 6 21
55,6% 46,2% 52,5%

8 3 11
29,6% 23,1% 27,5%

1 1
7,7% 2,5%

27 13 40
100,0% 100,0% 100,0%

Count
% within Geslacht
Count
% within Geslacht
Count
% within Geslacht
Count
% within Geslacht
Count
% within Geslacht

1,00

2,00

3,00

4,00

Verandering creeren
(gehercodeerd)

Total

man vrouw
Geslacht

Total

 
 

 
  LIX
  



Symmetric Measures

,252 ,440
40

Contingency CoefficientNominal by Nominal
N of Valid Cases

Value Approx. Sig.

Not assuming the null hypothesis.a. 

Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.b. 
 

 
 
2.3. GESLACHT  HOGE VERANTWOORDELIJKHEDEN  

Crosstab

2 1 3
7,4% 7,7% 7,5%

17 6 23
63,0% 46,2% 57,5%

8 6 14
29,6% 46,2% 35,0%

27 13 40
100,0% 100,0% 100,0%

Count
% within Geslacht
Count
% within Geslacht
Count
% within Geslacht
Count
% within Geslacht

2,00

3,00

4,00

Hoge
verantwoordelijkheden
(gehercodeerd)

Total

man vrouw
Geslacht

Total

 
Symmetric Measures

,165 ,572
40

Contingency CoefficientNominal by Nominal
N of Valid Cases

Value Approx. Sig.

Not assuming the null hypothesis.a. 

Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.b. 
 

 
 
2.4. GESLACHT  GRENZEN MANAGEN  

 
  LX
  

Crosstab

1 1
3,7% 2,5%

9 5 14
33,3% 38,5% 35,0%

11 5 16
40,7% 38,5% 40,0%

6 3 9
22,2% 23,1% 22,5%

27 13 40
100,0% 100,0% 100,0%

Count
% within Geslacht
Count
% within Geslacht
Count
% within Geslacht
Count
% within Geslacht
Count
% within Geslacht

1,00

2,00

3,00

4,00

Grenzen
managen
(gehercodeerd)

Total

man vrouw
Geslacht

Total

 



Symmetric Measures

,118 ,905
40

Contingency CoefficientNominal by Nominal
N of Valid Cases

Value Approx. Sig.

Not assuming the null hypothesis.a. 

Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.b. 
 

 
 
2.5. GESLACHT  OMGAAN MET DIVERSITEIT  

Crosstab

12 8 20
44,4% 61,5% 50,0%

9 5 14
33,3% 38,5% 35,0%

6 6
22,2% 15,0%

27 13 40
100,0% 100,0% 100,0%

Count
% within Geslacht
Count
% within Geslacht
Count
% within Geslacht
Count
% within Geslacht

1,00

2,00

3,00

Omgaan met diversiteit
(gehercodeerd)

Total

man vrouw
Geslacht

Total

 
 

Symmetric Measures

,282 ,177
40

Contingency CoefficientNominal by Nominal
N of Valid Cases

Value Approx. Sig.

Not assuming the null hypothesis.a. 

Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.b. 
 

 
 
2.6. LEEFTIJD  JOBOVERGANGEN 

Crosstab

4 5 4 13
23,5% 29,4% 66,7% 32,5%

10 9 1 20
58,8% 52,9% 16,7% 50,0%

3 3 1 7
17,6% 17,6% 16,7% 17,5%

17 17 6 40
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Count
% within Leeftijd
Count
% within Leeftijd
Count
% within Leeftijd
Count
% within Leeftijd

1,00

2,00

3,00

Taakovergangen
(gehercodeerd)

Total

25 - 35 36 - 45 46 - 55
Leeftijd

Total

 
 

 
  LXI
  



Symmetric Measures

,310 ,372
40

Contingency CoefficientNominal by Nominal
N of Valid Cases

Value Approx. Sig.

Not assuming the null hypothesis.a. 

Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.b. 
 

 
 
2.7. LEEFTIJD  VERANDERING CREEREN 

Crosstab

4 3 7
23,5% 17,6% 17,5%

8 9 4 21
47,1% 52,9% 66,7% 52,5%

5 5 1 11
29,4% 29,4% 16,7% 27,5%

1 1
16,7% 2,5%

17 17 6 40
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Count
% within Leeftijd
Count
% within Leeftijd
Count
% within Leeftijd
Count
% within Leeftijd
Count
% within Leeftijd

1,00

2,00

3,00

4,00

Verandering creeren
(gehercodeerd)

Total

25 - 35 36 - 45 46 - 55
Leeftijd

Total

 
 

Symmetric Measures

,402 ,261
40

Contingency CoefficientNominal by Nominal
N of Valid Cases

Value Approx. Sig.

Not assuming the null hypothesis.a. 

Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.b. 
 

 
 
2.8. LEEFTIJD  HOGE VERANTWOORDELIJKHEDEN 

Crosstab

1 1 1 3
5,9% 5,9% 16,7% 7,5%

12 9 2 23
70,6% 52,9% 33,3% 57,5%

4 7 3 14
23,5% 41,2% 50,0% 35,0%

17 17 6 40
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Count
% within Leeftijd
Count
% within Leeftijd
Count
% within Leeftijd
Count
% within Leeftijd

2,00

3,00

4,00

Hoge
verantwoordelijkheden
(gehercodeerd)

Total

25 - 35 36 - 45 46 - 55
Leeftijd

Total

 
 

 
  LXII
  



Symmetric Measures

,271 ,528
40

Contingency CoefficientNominal by Nominal
N of Valid Cases

Value Approx. Sig.

Not assuming the null hypothesis.a. 

Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.b. 
 

 
 
2.9. LEEFTIJD  GRENZEN MANAGEN 

Crosstab

1 1
5,9% 2,5%

7 5 2 14
41,2% 29,4% 33,3% 35,0%

4 9 3 16
23,5% 52,9% 50,0% 40,0%

5 3 1 9
29,4% 17,6% 16,7% 22,5%

17 17 6 40
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Count
% within Leeftijd
Count
% within Leeftijd
Count
% within Leeftijd
Count
% within Leeftijd
Count
% within Leeftijd

1,00

2,00

3,00

4,00

Grenzen
managen
(gehercodeerd)

Total

25 - 35 36 - 45 46 - 55
Leeftijd

Total

 
 

Symmetric Measures

,313 ,631
40

Contingency CoefficientNominal by Nominal
N of Valid Cases

Value Approx. Sig.

Not assuming the null hypothesis.a. 

Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.b. 
 

 
 
2.10. LEEFTIJD  OMGAAN MET DIVERSITEIT 

Crosstab

6 12 2 20
35,3% 70,6% 33,3% 50,0%

7 4 3 14
41,2% 23,5% 50,0% 35,0%

4 1 1 6
23,5% 5,9% 16,7% 15,0%

17 17 6 40
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Count
% within Leeftijd
Count
% within Leeftijd
Count
% within Leeftijd
Count
% within Leeftijd

1,00

2,00

3,00

Omgaan met diversiteit
(gehercodeerd)

Total

25 - 35 36 - 45 46 - 55
Leeftijd

Total

 

 
  LXIII
  



Symmetric Measures

,348 ,240
40

Contingency CoefficientNominal by Nominal
N of Valid Cases

Value Approx. Sig.

Not assuming the null hypothesis.a. 

Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.b. 
 

 
 
2.11. ANCIËNNITEIT  JOBOVERGANGEN 

Crosstab

5 3 3 2 13
26,3% 23,1% 50,0% 100,0% 32,5%

10 7 3 20
52,6% 53,8% 50,0% 50,0%

4 3 7
21,1% 23,1% 17,5%

19 13 6 2 40
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Count
% within Anciënniteit
Count
% within Anciënniteit
Count
% within Anciënniteit
Count
% within Anciënniteit

1,00

2,00

3,00

Taakovergangen
(gehercodeerd)

Total

1,00 2,00 3,00 4,00
Anciënniteit

Total

 
 

Symmetric Measures

,381 ,342
40

Contingency CoefficientNominal by Nominal
N of Valid Cases

Value Approx. Sig.

Not assuming the null hypothesis.a. 

Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.b. 
 

 
 
 
2.12. ANCIËNNITEIT  VERANDERING CREËREN 

Crosstab

4 2 1 7
21,1% 15,4% 16,7% 17,5%

10 7 3 1 21
52,6% 53,8% 50,0% 50,0% 52,5%

5 4 2 11
26,3% 30,8% 33,3% 27,5%

1 1
50,0% 2,5%

19 13 6 2 40
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Count
% within Anciënniteit
Count
% within Anciënniteit
Count
% within Anciënniteit
Count
% within Anciënniteit
Count
% within Anciënniteit

1,00

2,00

3,00

4,00

Verandering creeren
(gehercodeerd)

Total

1,00 2,00 3,00 4,00
Anciënniteit

Total

 
 
 

 
  LXIV
  



Symmetric Measures

,579 ,017
40

Contingency CoefficientNominal by Nominal
N of Valid Cases

Value Approx. Sig.

Not assuming the null hypothesis.a. 

Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.b. 
 

 
 
 
2.13. ANCIËNNITEIT  HOGE VERANTWOORDELIJKHEDEN 

Crosstab

2 1 3
10,5% 7,7% 7,5%

12 6 3 2 23
63,2% 46,2% 50,0% 100,0% 57,5%

5 6 3 14
26,3% 46,2% 50,0% 35,0%

19 13 6 2 40
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Count
% within Anciënniteit
Count
% within Anciënniteit
Count
% within Anciënniteit
Count
% within Anciënniteit

2,00

3,00

4,00

Hoge
verantwoordelijkheden
(gehercodeerd)

Total

1,00 2,00 3,00 4,00
Anciënniteit

Total

 
 

Symmetric Measures

,297 ,694
40

Contingency CoefficientNominal by Nominal
N of Valid Cases

Value Approx. Sig.

Not assuming the null hypothesis.a. 

Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.b. 
 

 
 
 
2.14. ANCIËNNITEIT  GRENZEN MANAGEN 

Crosstab

1 1
5,3% 2,5%

7 2 3 2 14
36,8% 15,4% 50,0% 100,0% 35,0%

6 8 2 16
31,6% 61,5% 33,3% 40,0%

5 3 1 9
26,3% 23,1% 16,7% 22,5%

19 13 6 2 40
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Count
% within Anciënniteit
Count
% within Anciënniteit
Count
% within Anciënniteit
Count
% within Anciënniteit
Count
% within Anciënniteit

1,00

2,00

3,00

4,00

Grenzen
managen
(gehercodeerd)

Total

1,00 2,00 3,00 4,00
Anciënniteit

Total

 
 

 
  LXV
  



Symmetric Measures

,423 ,463
40

Contingency CoefficientNominal by Nominal
N of Valid Cases

Value Approx. Sig.

Not assuming the null hypothesis.a. 

Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.b. 
 

 
 
 
2.15. ANCIËNNITEIT  OMGAAN MET DIVERSITEIT 

Crosstab

7 7 5 1 20
36,8% 53,8% 83,3% 50,0% 50,0%

8 5 1 14
42,1% 38,5% 50,0% 35,0%

4 1 1 6
21,1% 7,7% 16,7% 15,0%

19 13 6 2 40
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Count
% within Anciënnitei
Count
% within Anciënnitei
Count
% within Anciënnitei
Count
% within Anciënnitei

1,00

2,00

3,00

Omgaan met diversiteit
(gehercodeerd)

Total

1,00 2,00 3,00 4,00
Anciënniteit

Total

 
 

Symmetric Measures

,356 ,444
40

Contingency CoefficientNominal by Nominal
N of Valid Cases

Value Approx. Sig.

Not assuming the null hypothesis.a. 

Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.b. 
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DEEL 3: DEMOGRAFISCHE GEGEVENS  CARRIÈRESUCCES 

 

3.1. GESLACHT  CARRIÈRETEVREDENHEID 

Crosstab

8 2 10
29,6% 15,4% 25,0%

18 9 27
66,7% 69,2% 67,5%

1 2 3
3,7% 15,4% 7,5%

27 13 40
100,0% 100,0% 100,0%

Count
% within Geslacht
Count
% within Geslacht
Count
% within Geslacht
Count
% within Geslacht

5,00

6,00

7,00

Carrièretevredenheid
(gehercodeerd)

Total

man vrouw
Geslacht

Total

 
Symmetric Measures

,234 ,314
40

Contingency CoefficientNominal by Nominal
N of Valid Cases

Value Approx. Sig.

Not assuming the null hypothesis.a. 

Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.b. 
 

 
3.2. GESLACHT  PROMOTIES 

Crosstab

3 3
11,1% 7,5%

2 4 6
7,4% 30,8% 15,0%

3 3 6
11,1% 23,1% 15,0%

6 4 10
22,2% 30,8% 25,0%

7 1 8
25,9% 7,7% 20,0%

4 1 5
14,8% 7,7% 12,5%

1 1
3,7% 2,5%

1 1
3,7% 2,5%

27 13 40
100,0% 100,0% 100,0%

Count
% within Geslacht
Count
% within Geslacht
Count
% within Geslacht
Count
% within Geslacht
Count
% within Geslacht
Count
% within Geslacht
Count
% within Geslacht
Count
% within Geslacht
Count
% within Geslacht

0

1

2

3

4

5

6

8

Aantal
promoties
tot nu toe

Total

man vrouw
Geslacht

Total
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Symmetric Measures

,419 ,290
40

Contingency CoefficientNominal by Nominal
N of Valid Cases

Value Approx. Sig.

Not assuming the null hypothesis.a. 

Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.b. 
 

 
 
3.3. GESLACHT  SALARIS  

Crosstab

16 10 26
59,3% 76,9% 65,0%

7 3 10
25,9% 23,1% 25,0%

4 4
14,8% 10,0%

27 13 40
100,0% 100,0% 100,0%

Count
% within Geslacht
Count
% within Geslacht
Count
% within Geslacht
Count
% within Geslacht

1.250,00 € - 2.500,00 €

2.500,00 € - 3.750,00 €

> 3.750,00 €

Salaris

Total

man vrouw
Geslacht

Total

 
 

Symmetric Measures

,237 ,305
40

Contingency CoefficientNominal by Nominal
N of Valid Cases

Value Approx. Sig.

Not assuming the null hypothesis.a. 

Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.b. 
 

 
 
3.4. LEEFTIJD  CARRIÈRETEVREDENHEID 

Crosstab

4 5 1 10
23,5% 29,4% 16,7% 25,0%

12 10 5 27
70,6% 58,8% 83,3% 67,5%

1 2 3
5,9% 11,8% 7,5%

17 17 6 40
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Count
% within Leeftijd
Count
% within Leeftijd
Count
% within Leeftijd
Count
% within Leeftijd

5,00

6,00

7,00

Carrièretevredenheid
(gehercodeerd)

Total

25 - 35 36 - 45 46 - 55
Leeftijd

Total

 
 
 
  LXVIII
  



Symmetric Measures

,200 ,796
40

Contingency CoefficientNominal by Nominal
N of Valid Cases

Value Approx. Sig.

Not assuming the null hypothesis.a. 

Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.b. 
 

 
 
3.5. LEEFTIJD  PROMOTIES 

Crosstab

1 1 1 3
5,9% 5,9% 16,7% 7,5%

4 1 1 6
23,5% 5,9% 16,7% 15,0%

3 3 6
17,6% 17,6% 15,0%

4 5 1 10
23,5% 29,4% 16,7% 25,0%

2 6 8
11,8% 35,3% 20,0%

2 3 5
11,8% 50,0% 12,5%

1 1
5,9% 2,5%

1 1
5,9% 2,5%

17 17 6 40
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Count
% within Leeftijd
Count
% within Leeftijd
Count
% within Leeftijd
Count
% within Leeftijd
Count
% within Leeftijd
Count
% within Leeftijd
Count
% within Leeftijd
Count
% within Leeftijd
Count
% within Leeftijd

0

1

2

3

4

5

6

8

Aantal
promoties
tot nu toe

Total

25 - 35 36 - 45 46 - 55
Leeftijd

Total

 
 

Symmetric Measures

,570 ,154
40

Contingency CoefficientNominal by Nominal
N of Valid Cases

Value Approx. Sig.

Not assuming the null hypothesis.a. 

Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.b. 
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3.6. LEEFTIJD  SALARIS 

Crosstab

12 11 3 26
70,6% 64,7% 50,0% 65,0%

4 4 2 10
23,5% 23,5% 33,3% 25,0%

1 2 1 4
5,9% 11,8% 16,7% 10,0%

17 17 6 40
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Count
% within Leeftijd
Count
% within Leeftijd
Count
% within Leeftijd
Count
% within Leeftijd

1.250,00 € - 2.500,00 €

2.500,00 € - 3.750,00 €

> 3.750,00 €

Salaris

Total

25 - 35 36 - 45 46 - 55
Leeftijd

Total

 
 

Symmetric Measures

,163 ,895
40

Contingency CoefficientNominal by Nominal
N of Valid Cases

Value Approx. Sig.

Not assuming the null hypothesis.a. 

Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.b. 
 

 
 
3.7. ANCIËNNITEIT  CARRIÈRETEVREDENHEID 

Crosstab

4 5 1 10
21,1% 38,5% 16,7% 25,0%

14 8 3 2 27
73,7% 61,5% 50,0% 100,0% 67,5%

1 2 3
5,3% 33,3% 7,5%

19 13 6 2 40
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Count
% within Anciënniteit
Count
% within Anciënniteit
Count
% within Anciënniteit
Count
% within Anciënniteit

5,00

6,00

7,00

Carrièretevredenheid
(gehercodeerd)

Total

1,00 2,00 3,00 4,00
Anciënniteit

Total

 
 

Symmetric Measures

,430 ,169
40

Contingency CoefficientNominal by Nominal
N of Valid Cases

Value Approx. Sig.

Not assuming the null hypothesis.a. 

Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.b. 
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3.8. ANCIËNNITEIT  PROMOTIES 

Crosstab

2 1 3
10,5% 7,7% 7,5%

4 1 1 6
21,1% 16,7% 50,0% 15,0%

3 2 1 6
15,8% 15,4% 16,7% 15,0%

5 4 1 10
26,3% 30,8% 16,7% 25,0%

3 4 1 8
15,8% 30,8% 16,7% 20,0%

2 2 1 5
10,5% 33,3% 50,0% 12,5%

1 1
7,7% 2,5%

1 1
7,7% 2,5%

19 13 6 2 40
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Count
% within Anciënniteit
Count
% within Anciënniteit
Count
% within Anciënniteit
Count
% within Anciënniteit
Count
% within Anciënniteit
Count
% within Anciënniteit
Count
% within Anciënniteit
Count
% within Anciënniteit
Count
% within Anciënniteit

0

1

2

3

4

5

6

8

Aantal
promoties
tot nu toe

Total

1,00 2,00 3,00 4,00
Anciënniteit

Total

 
Symmetric Measures

,553 ,675
40

Contingency CoefficientNominal by Nominal
N of Valid Cases

Value Approx. Sig.

Not assuming the null hypothesis.a. 

Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.b. 
 

 
 
3.9. ANCIËNNITEIT  SALARIS 

Crosstab

14 9 1 2 26
73,7% 69,2% 16,7% 100,0% 65,0%

4 3 3 10
21,1% 23,1% 50,0% 25,0%

1 1 2 4
5,3% 7,7% 33,3% 10,0%

19 13 6 2 40
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Count
% within Anciënniteit
Count
% within Anciënniteit
Count
% within Anciënniteit
Count
% within Anciënniteit

1.250,00 € - 2.500,00 €

2.500,00 € - 3.750,00 €

> 3.750,00 €

Salaris

Total

1,00 2,00 3,00 4,00
Anciënniteit

Total

 
Symmetric Measures

,426 ,180
40

Contingency CoefficientNominal by Nominal
N of Valid Cases

Value Approx. Sig.

Not assuming the null hypothesis.a. 

Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.b. 
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Bijlage 5: Verwerking van de enquêtes: Conclusieve analyse 
 

DEEL 1: LEEROPPORTUNITEITEN  CARRIÈRESUCCES 

 

Hypothese 1(a): Er zal een positief verband zijn tussen on-the-job 

leeropportuniteiten en salaris.  

 

(1) H0: Salaris is niet afhankelijk van on-the-job leeropportuniteiten. 

H1: Salaris is afhankelijk van on-the-job leeropportuniteiten. 

(2) Afhankelijke variabele = salaris 

(3) Onafhankelijke variabele = leeropportuniteiten   

(4) Meetniveau afhankelijke variabele = interval 

(5) Aantal groepen in de onafhankelijke variabele = elk van de 5 categorieën van 

leeropportuniteiten werden ingedeeld in 3 klassen  

(6) Test = VARIANTIE-ANALYSE 

 
1.1. JOBOVERGANGEN  SALARIS 

Descriptives

Salaris

13 2,54 ,660 ,183 2,14 2,94 2 4
14 2,29 ,611 ,163 1,93 2,64 2 4
13 2,54 ,776 ,215 2,07 3,01 2 4
40 2,45 ,677 ,107 2,23 2,67 2 4

1
2
3
Total

N Mean Std. Deviation Std. Error Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval for
Mean

Minimum Maximum

 

ANOVA

Salaris

,581 2 ,291 ,621 ,543
17,319 37 ,468
17,900 39

Between Groups
Within Groups
Total

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

 
 

H0: 2,54 = 2,29 = 2,54: Salaris is niet afhankelijk van jobovergangen. 

H1: (minstens één is verschillend) Salaris is afhankelijk van jobovergangen.  

p-waarde = 0,543 > 0,05  Jobovergangen hebben geen effect op het salaris. 
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1.2. VERANDERING CREËREN  SALARIS 

Descriptives

Salaris

13 2,23 ,599 ,166 1,87 2,59 2 4
14 2,29 ,469 ,125 2,02 2,56 2 3
13 2,85 ,801 ,222 2,36 3,33 2 4
40 2,45 ,677 ,107 2,23 2,67 2 4

1
2
3
Total

N Mean Std. Deviation Std. Error Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval for
Mean

Minimum Maximum

 

ANOVA

Salaris

3,043 2 1,521 3,789 ,032
14,857 37 ,402
17,900 39

Between Groups
Within Groups
Total

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

 
 

H0: 2,23 = 2,29 = 2,85: Salaris is niet afhankelijk van de mogelijkheden om 

verandering te creëren. 

H1: (minstens één is verschillend) Salaris is afhankelijk van de mogelijkheden om 

verandering te creëren. 

p-waarde = 0,032 < 0,05  Mogelijkheden om verandering ter creëren hebben een 

effect op salaris. 
 
 
1.3. HOGE VERANTWOORDELIJKHEID  SALARIS 

Descriptives

Salaris

13 2,38 ,650 ,180 1,99 2,78 2 4
13 2,38 ,768 ,213 1,92 2,85 2 4
14 2,57 ,646 ,173 2,20 2,94 2 4
40 2,45 ,677 ,107 2,23 2,67 2 4

1
2
3
Total

N Mean Std. Deviation Std. Error Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval for
Mean

Minimum Maximum

 

ANOVA

Salaris

,318 2 ,159 ,334 ,718
17,582 37 ,475
17,900 39

Between Groups
Within Groups
Total

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.
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H0: 2,38 = 2,38 = 2,57: Salaris is niet afhankelijk van hoge verantwoordelijkheden. 

H1: (minstens één is verschillend) Salaris is afhankelijk van hoge 

verantwoordelijkheden. 

p-waarde = 0,718 > 0,05   Hoge verantwoordelijkheden hebben geen effect op 

salaris. 
 
 
1.4. GRENZEN MANAGEN  SALARIS 

Descriptives

Salaris

12 2,50 ,798 ,230 1,99 3,01 2 4
15 2,27 ,594 ,153 1,94 2,60 2 4
13 2,62 ,650 ,180 2,22 3,01 2 4
40 2,45 ,677 ,107 2,23 2,67 2 4

1
2
3
Total

N Mean Std. Deviation Std. Error Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval for
Mean

Minimum Maximum

 

ANOVA

Salaris

,890 2 ,445 ,968 ,389
17,010 37 ,460
17,900 39

Between Groups
Within Groups
Total

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

 
 

H0: 2,50 = 2,27 = 2,62: Salaris is niet afhankelijk van het managen van grenzen. 

H1: (minstens één is verschillend) Salaris is afhankelijk van het managen van 

grenzen. 

p-waarde = 0,389 > 0,05  Het managen van grenzen heeft geen effect op salaris. 

 
 
1.5. OMGAAN MET DIVERSITEIT  SALARIS 

Descriptives

Salaris

14 2,36 ,633 ,169 1,99 2,72 2 4
13 2,38 ,650 ,180 1,99 2,78 2 4
13 2,62 ,768 ,213 2,15 3,08 2 4
40 2,45 ,677 ,107 2,23 2,67 2 4

1
2
3
Total

N Mean Std. Deviation Std. Error Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval for
Mean

Minimum Maximum
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ANOVA

Salaris

,532 2 ,266 ,567 ,572
17,368 37 ,469
17,900 39

Between Groups
Within Groups
Total

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

 
 

H0: 2,36 = 2,38 = 2,62: Salaris is niet afhankelijk het omgaan met diversiteit. 

H1: (minstens één is verschillend) Salaris is afhankelijk van het omgaan met 

diversiteit. 

p-waarde = 0,572 > 0,05  Omgaan met diversiteit heeft geen effect op salaris. 

 
 
1.6. ON-THE-JOB LEEROPPORTUNITEITEN  SALARIS  

Descriptives

Salaris

13 2,31 ,630 ,175 1,93 2,69 2 4
13 2,46 ,660 ,183 2,06 2,86 2 4
14 2,57 ,756 ,202 2,13 3,01 2 4
40 2,45 ,677 ,107 2,23 2,67 2 4

1
2
3
Total

N Mean Std. Deviation Std. Error Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval for
Mean

Minimum Maximum

 

ANOVA

Salaris

,471 2 ,236 ,500 ,610
17,429 37 ,471
17,900 39

Between Groups
Within Groups
Total

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

 
 

H0: 2,31 = 2,46 = 2,57: Salaris is niet afhankelijk van on-the-job leeropportuniteiten. 

H1: (minstens één is verschillend) Salaris is afhankelijk van on-the-job 

leeropportuniteiten. 

p-waarde = 0,610 > 0,05  On-the-job leeropportuniteiten hebben geen effect op 

salaris. 
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Hypothese 1(b): Er zal een positief verband zijn tussen on-the-job 

leeropportuniteiten en kansen op promoties.   

 

(1) H0: Promoties zijn niet afhankelijk van on-the-job leeropportuniteiten. 

H1: Promoties zijn afhankelijk van on-the-job leeropportuniteiten. 

(2) Afhankelijke variabele = promoties 

(3) Onafhankelijke variabele = leeropportuniteiten   

(4) Meetniveau afhankelijke variabele = interval 

(5) Aantal groepen in de onafhankelijke variabele = elk van de 5 categorieën van 

leeropportuniteiten werden ingedeeld in 3 klassen  

(6) Test = VARIANTIE-ANALYSE 

 
2.1. JOBOVERGANGEN  PROMOTIES 

Descriptives

Aantal promoties tot nu toe

13 3,00 1,414 ,392 2,15 3,85 1 5
14 2,79 1,251 ,334 2,06 3,51 1 5
13 3,15 2,478 ,687 1,66 4,65 0 8
40 2,98 1,747 ,276 2,42 3,53 0 8

1
2
3
Total

N Mean Std. Deviation Std. Error Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval for
Mean

Minimum Maximum

 

ANOVA

Aantal promoties tot nu toe

,926 2 ,463 ,145 ,865
118,049 37 3,191
118,975 39

Between Groups
Within Groups
Total

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

 
 

H0: 3,00 = 2,79 = 3,15: Promoties zijn niet afhankelijk van jobovergangen.  

H1: (minstens één is verschillend) Promoties zijn afhankelijk van jobovergangen.  

p-waarde = 0,865 > 0,05  Jobovergangen hebben geen effect op promoties. 
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2.2. VERANDERING CREËREN  PROMOTIES 

Descriptives

Aantal promoties tot nu toe

13 2,62 1,325 ,368 1,81 3,42 0 4
14 2,57 1,651 ,441 1,62 3,52 0 5
13 3,77 2,048 ,568 2,53 5,01 0 8
40 2,98 1,747 ,276 2,42 3,53 0 8

1
2
3
Total

N Mean Std. Deviation Std. Error Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval for
Mean

Minimum Maximum

 

ANOVA

Aantal promoties tot nu toe

12,162 2 6,081 2,106 ,136
106,813 37 2,887
118,975 39

Between Groups
Within Groups
Total

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

 
 

H0: 2,62 = 2,57 = 3,77: Promoties zijn niet afhankelijk van de mogelijkheden om 

verandering te creëren. 

H1: (minstens één is verschillend) Promoties zijn afhankelijk van de mogelijkheden 

om verandering te creëren. 

p-waarde = 0,136 > 0,05  Mogelijkheden om verandering te creëren hebben geen 

effect op promoties. 

 
 
2.3. HOGE VERANTWOORDELIJKHEDEN  PROMOTIES 

Descriptives

Aantal promoties tot nu toe

13 2,77 1,481 ,411 1,87 3,66 1 5
13 3,08 2,019 ,560 1,86 4,30 0 8
14 3,07 1,817 ,486 2,02 4,12 0 6
40 2,98 1,747 ,276 2,42 3,53 0 8

1
2
3
Total

N Mean Std. Deviation Std. Error Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval for
Mean

Minimum Maximum

 

ANOVA

Aantal promoties tot nu toe

,816 2 ,408 ,128 ,880
118,159 37 3,193
118,975 39

Between Groups
Within Groups
Total

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.
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H0: 2,77 = 3,08 = 3,07: Promoties zijn niet afhankelijk van hoge 

verantwoordelijkheden. 

H1: (minstens één is verschillend) Promoties zijn afhankelijk van hoge 

verantwoordelijkheden. 

p-waarde = 0,880 > 0,05  Hoge verantwoordelijkheden hebben geen effect op 

promoties. 

 
 
2.4. GRENZEN MANAGEN  PROMOTIES 

Descriptives

Aantal promoties tot nu toe

12 2,25 1,712 ,494 1,16 3,34 0 5
15 2,93 1,624 ,419 2,03 3,83 0 6
13 3,69 1,750 ,485 2,63 4,75 0 8
40 2,98 1,747 ,276 2,42 3,53 0 8

1
2
3
Total

N Mean Std. Deviation Std. Error Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval for
Mean

Minimum Maximum

 

ANOVA

Aantal promoties tot nu toe

13,022 2 6,511 2,274 ,117
105,953 37 2,864
118,975 39

Between Groups
Within Groups
Total

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

 
 

H0: 2,25 = 2,93 = 3,69: Promoties zijn niet afhankelijk van het managen van grenzen. 

H1: (minstens één is verschillend) Promoties zijn afhankelijk van het managen van 

grenzen. 

p-waarde = 0,117 > 0,05  Het managen van grenzen heeft geen effect op 

promoties. 
 
 
2.5. OMGAAN MET DIVERSITEIT  PROMOTIES 

Descriptives

Aantal promoties tot nu toe

14 2,29 1,139 ,304 1,63 2,94 1 4
13 2,62 1,660 ,460 1,61 3,62 0 5
13 4,08 1,935 ,537 2,91 5,25 0 8
40 2,98 1,747 ,276 2,42 3,53 0 8

1
2
3
Total

N Mean Std. Deviation Std. Error Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval for
Mean

Minimum Maximum
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ANOVA

Aantal promoties tot nu toe

24,118 2 12,059 4,704 ,015
94,857 37 2,564

118,975 39

Between Groups
Within Groups
Total

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

 
 

H0: 2,29 = 2,62 = 4,08: Promoties zijn niet afhankelijk van het omgaan met 

diversiteit.  

H1: (minstens één is verschillend) Promoties zijn afhankelijk van het omgaan met 

diversiteit.  

p-waarde = 0,015 < 0,05  Omgaan met diversiteit heeft geen effect op promoties. 

 
 
2.6. ON-THE-JOB LEEROPPORTUNITEITEN  PROMOTIES 

Descriptives

Aantal promoties tot nu toe

13 2,00 1,291 ,358 1,22 2,78 0 4
13 3,00 1,472 ,408 2,11 3,89 0 5
14 3,86 1,956 ,523 2,73 4,99 0 8
40 2,98 1,747 ,276 2,42 3,53 0 8

1
2
3
Total

N Mean Std. Deviation Std. Error Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval for
Mean

Minimum Maximum

 

ANOVA

Aantal promoties tot nu toe

23,261 2 11,630 4,496 ,018
95,714 37 2,587

118,975 39

Between Groups
Within Groups
Total

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

 
 
H0: 2,00 = 3,00 = 3,86: Promoties zijn niet afhankelijk van on-the-job 

leeropportuniteiten. 

H1: (minstens één is verschillend) Promoties zijn niet afhankelijk van on-the-job 

leeropportuniteiten. 

p-waarde = 0,018 < 0,05  On-the-job leeropportuniteiten hebben een effect op 

promoties. 
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Hypothese 1(c): Er zal een positief verband zijn tussen on-the-job 

leeropportuniteiten en carrièretevredenheid.  

 

(1) H0: Carrièretevredenheid is onafhankelijk van on-the-job leeropportuniteiten. 

H1: Carrièretevredenheid is afhankelijk van on-the-job leeropportuniteiten. 

(2) Afhankelijke variabele = carrièretevredenheid  

(3) Onafhankelijke variabele = leeropportuniteiten   

(4) Meetniveau afhankelijke variabele = interval 

(5) Aantal groepen in de onafhankelijke variabele = elk van de 5 categorieën van 

leeropportuniteiten werden ingedeeld in 3 klassen  

(6) Test = VARIANTIE-ANALYSE 

 
3.1. JOBOVERGANGEN  CARRIÈRETEVREDENHEID 

Descriptives

Carrièretevredenheid

13 6,2500 ,36084 ,10008 6,0319 6,4681 5,63 6,75
14 5,8304 ,63285 ,16914 5,4650 6,1958 4,75 6,63
13 5,5096 ,47997 ,13312 5,2196 5,7997 4,75 6,25
40 5,8625 ,57998 ,09170 5,6770 6,0480 4,75 6,75

1
2
3
Total

N Mean Std. Deviation Std. Error Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval for
Mean

Minimum Maximum

 

ANOVA

Carrièretevredenheid

3,585 2 1,793 6,958 ,003
9,533 37 ,258

13,119 39

Between Groups
Within Groups
Total

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

 
 
H0: 6,25 = 5,83 = 5,50: Carrièretevredenheid is niet afhankelijk jobovergangen. 

H1: (minstens één is verschillend) Carrièretevredenheid is afhankelijk 

jobovergangen. 

p-waarde = 0,003 < 0,05  Jobovergangen hebben een effect op 

carrièretevredenheid. 
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3.2. VERANDERING CREËREN  CARRIÈRETEVREDENHEID 

Descriptives

Carrièretevredenheid

13 5,8558 ,65121 ,18061 5,4622 6,2493 4,75 6,75
14 6,0089 ,61913 ,16547 5,6515 6,3664 4,75 6,75
13 5,7115 ,45180 ,12531 5,4385 5,9846 4,75 6,25
40 5,8625 ,57998 ,09170 5,6770 6,0480 4,75 6,75

1
2
3
Total

N Mean Std. Deviation Std. Error Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval for
Mean

Minimum Maximum

 

ANOVA

Carrièretevredenheid

,597 2 ,299 ,882 ,422
12,522 37 ,338
13,119 39

Between Groups
Within Groups
Total

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

 
 

H0: 5,85 = 6,00 = 5,71: Carrièretevredenheid is niet afhankelijk van de 

mogelijkheden om verandering te creëren. 

H1: (minstens één is verschillend) carrièretevredenheid is afhankelijk van de 

mogelijkheden verandering te creëren. 

p-waarde = 0,422 > 0,05  Mogelijkheden om verandering te creëren hebben geen 

effect op de carrièretevredenheid. 

 
 
3.3. HOGE VERANTWOORDELIJKHEDEN  CARRIÈRETEVREDENHEID 

Descriptives

Carrièretevredenheid

13 5,7692 ,71415 ,19807 5,3377 6,2008 4,75 6,75
13 5,8173 ,51694 ,14337 5,5049 6,1297 5,00 6,63
14 5,9911 ,51297 ,13710 5,6949 6,2872 4,88 6,75
40 5,8625 ,57998 ,09170 5,6770 6,0480 4,75 6,75

1
2
3
Total

N Mean Std. Deviation Std. Error Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval for
Mean

Minimum Maximum

 

ANOVA

Carrièretevredenheid

,371 2 ,186 ,539 ,588
12,748 37 ,345
13,119 39

Between Groups
Within Groups
Total

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.
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H0: 5,76 = 5,81 = 5,99: Carrièretevredenheid is niet afhankelijk van hoge 

verantwoordelijkheden. 

H1: (minstens één is verschillend) Carrièretevredenheid is afhankelijk van hoge 

verantwoordelijkheden. 

p-waarde = 0,588 > 0,05  Hoge verantwoordelijkheden hebben geen effect op 

carrièretevredenheid. 
 
 
3.4. GRENZEN MANAGEN  CARRIÈRETEVREDENHEID 

Descriptives

Carrièretevredenheid

12 5,8125 ,79505 ,22951 5,3074 6,3176 4,75 6,75
15 5,7417 ,50987 ,13165 5,4593 6,0240 4,88 6,63
13 6,0481 ,39044 ,10829 5,8121 6,2840 5,38 6,50
40 5,8625 ,57998 ,09170 5,6770 6,0480 4,75 6,75

1
2
3
Total

N Mean Std. Deviation Std. Error Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval for
Mean

Minimum Maximum

 

ANOVA

Carrièretevredenheid

,697 2 ,348 1,038 ,364
12,422 37 ,336
13,119 39

Between Groups
Within Groups
Total

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

 
 
H0: 5,81 = 5,74 = 6,04: Carrièretevredenheid is niet afhankelijk van het managen van 

grenzen. 

H1: (minstens één is verschillend) Carrièretevredenheid is afhankelijk van het 

managen van grenzen. 

p-waarde = 0,364 > 0,05  Het managen van grenzen heeft geen effect op 

carrièretevredenheid. 

 
 
3.5. OMGAAN MET DIVERSITEIT  CARRIÈRETEVREDENHEID 

Descriptives

Carrièretevredenheid

14 5,7589 ,69245 ,18506 5,3591 6,1587 4,75 6,75
13 5,9904 ,54834 ,15208 5,6590 6,3217 4,88 6,63
13 5,8462 ,49253 ,13660 5,5485 6,1438 4,75 6,50
40 5,8625 ,57998 ,09170 5,6770 6,0480 4,75 6,75

1
2
3
Total

N Mean Std. Deviation Std. Error Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval for
Mean

Minimum Maximum
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ANOVA

Carrièretevredenheid

,366 2 ,183 ,531 ,592
12,752 37 ,345
13,119 39

Between Groups
Within Groups
Total

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

 
 

H0: 5,75 = 5,99 = 5,84: Carrièretevredenheid is niet afhankelijk van het omgaan met 

diversiteit.  

H1: (minstens één is verschillend) Carrièretevredenheid is afhankelijk van het 

omgaan met diversiteit.  

p-waarde = 0,592 > 0,05  Omgaan met diversiteit heeft geen effect op 

carrièretevredenheid.  
 
 
3.6. ON-THE-JOB LEEROPPORTUNITEITEN  CARRIÈRETEVREDENHEID 

Descriptives

Carrièretevredenheid

13 6,1058 ,62259 ,17268 5,7295 6,4820 4,75 6,75
13 5,5769 ,63027 ,17480 5,1961 5,9578 4,75 6,50
14 5,9018 ,37717 ,10080 5,6840 6,1196 5,25 6,50
40 5,8625 ,57998 ,09170 5,6770 6,0480 4,75 6,75

1
2
3
Total

N Mean Std. Deviation Std. Error Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval for
Mean

Minimum Maximum

 

ANOVA

Carrièretevredenheid

1,851 2 ,926 3,039 ,060
11,268 37 ,305
13,119 39

Between Groups
Within Groups
Total

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

 
 

H0: 6,10 = 5,57 = 5,90: Carrièretevredenheid is niet afhankelijk van on-the-job 

leeropportuniteiten. 

H1: (minstens één is verschillend) Carrièretevredenheid is afhankelijk van on-the-job 

leeropportuniteiten. 

p-waarde = 0,060 > 0,05  On-the-job leeropportuniteiten hebben geen effect op de 

carrièretevredenheid. 
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DEEL 2: SOCIO-DEMOGRAFISCHE GEGEVENS  LEEROPPORTUNITEITEN 

 

Hypothese 2(a): Er zal een positief verband zijn tussen de leeftijd van managers 

en on-the-job leeropportuniteiten.  

 

(1) H0: On-the-job leeropportuniteiten zijn niet afhankelijk van leeftijd. 

H1: On-the-job leeropportuniteiten zijn afhankelijk van leeftijd. 

(2) Afhankelijke variabele = leeropportuniteiten 

(3) Onafhankelijke variabele = leeftijd 

(4) Meetniveau afhankelijke variabele = interval 

(5) Aantal groepen in de onafhankelijke variabele = 6 categorieën  

(6) Test = VARIANTIE-ANALYSE 

 
1.1. LEEFTIJD  JOBOVERGANGEN 

Descriptives

Taakovergangen

17 2,0353 ,55333 ,13420 1,7508 2,3198 1,00 3,00
17 1,9059 ,65237 ,15822 1,5705 2,2413 1,00 3,20
6 1,6333 ,77374 ,31588 ,8213 2,4453 1,00 2,80

40 1,9200 ,62888 ,09943 1,7189 2,1211 1,00 3,20

25 - 35
36 - 45
46 - 55
Total

N Mean Std. Deviation Std. Error Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval for
Mean

Minimum Maximum

 

ANOVA

Taakovergangen

,722 2 ,361 ,909 ,412
14,702 37 ,397
15,424 39

Between Groups
Within Groups
Total

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

 
 
H0: 2,03 = 1,90 = 1,63:  Taakovergangen zijn niet afhankelijk van leeftijd. 

H1: (minstens één is verschillend) Taakovergangen zijn afhankelijk van leeftijd. 

p-waarde = 0, 412 > 0,05  Leeftijd heeft geen effect op taakovergangen. 

 
 
 
 
 
 

 
  LXXXIV
  



1.2. LEEFTIJD  VERANDERING CREËREN 

Descriptives

Verandering creeren

17 2,1098 ,62180 ,15081 1,7901 2,4295 1,27 3,40
17 2,0824 ,56447 ,13690 1,7921 2,3726 1,27 3,33
6 2,3222 ,70606 ,28825 1,5813 3,0632 1,67 3,53

40 2,1300 ,60009 ,09488 1,9381 2,3219 1,27 3,53

25 - 35
36 - 45
46 - 55
Total

N Mean Std. Deviation Std. Error Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval for
Mean

Minimum Maximum

 

ANOVA

Verandering creeren

,267 2 ,134 ,359 ,701
13,777 37 ,372
14,044 39

Between Groups
Within Groups
Total

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

 
 

H0: 2,10 = 2,08 = 2,32: Het creëren van verandering is niet afhankelijk van leeftijd.  

H1: (minstens één is verschillend) Het creëren van verandering is afhankelijk 

van leeftijd. 
p-waarde = 0, 701 > 0,05  Leeftijd heeft geen effect op het creëren van 

verandering. 
 
 
1.3. LEEFTIJD  HOGE VERANTWOORDELIJKHEDEN 

Descriptives

Hoge verantwoordelijkheden

17 3,2118 ,50110 ,12154 2,9541 3,4694 2,50 4,10
17 3,3529 ,64626 ,15674 3,0207 3,6852 2,20 4,30
6 3,0833 ,62423 ,25484 2,4282 3,7384 2,10 3,60

40 3,2525 ,57779 ,09136 3,0677 3,4373 2,10 4,30

25 - 35
36 - 45
46 - 55
Total

N Mean Std. Deviation Std. Error Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval for
Mean

Minimum Maximum

 

ANOVA

Hoge verantwoordelijkheden

,371 2 ,186 ,543 ,585
12,648 37 ,342
13,020 39

Between Groups
Within Groups
Total

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.
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H0: 3,21 = 3,35 = 3,08: Hoge verantwoordelijkheden zijn niet afhankelijk van leeftijd. 

H1: (minstens één is verschillend) Hoge verantwoordelijkheden zijn afhankelijk van 

leeftijd. 

p-waarde = 0,585 > 0,05  Leeftijd heeft geen effect op het hoge 

verantwoordelijkheden 

 
 
1.4. LEEFTIJD  GRENZEN MANAGEN 

Descriptives

Grenzen managen

17 2,7941 ,80271 ,19468 2,3814 3,2068 1,30 3,90
17 2,8412 ,61243 ,14854 2,5263 3,1561 1,70 3,90
6 2,7500 ,44609 ,18212 2,2819 3,2181 2,40 3,60

40 2,8075 ,66694 ,10545 2,5942 3,0208 1,30 3,90

25 - 35
36 - 45
46 - 55
Total

N Mean Std. Deviation Std. Error Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval for
Mean

Minimum Maximum

 

ANOVA

Grenzen managen

,042 2 ,021 ,045 ,956
17,306 37 ,468
17,348 39

Between Groups
Within Groups
Total

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

 
 
H0: 2,79 = 2,84 = 2,75: Het managen van grenzen is niet afhankelijk van leeftijd. 

H1: (minstens één is verschillend) Het managen van grenzen is afhankelijk van 

leeftijd. 

p-waarde = 0,956 > 0,05  Leeftijd heeft geen effect op het managen van grenzen. 

 
 
1.5. LEEFTIJD  OMGAAN MET DIVERSITEIT 

Descriptives

Omgaan met diversiteit

17 1,8353 ,72930 ,17688 1,4603 2,2103 1,00 3,40
17 1,5368 ,45416 ,11015 1,3033 1,7703 1,00 2,83
6 1,8292 ,68728 ,28058 1,1079 2,5504 1,48 3,23

40 1,7075 ,62088 ,09817 1,5089 1,9061 1,00 3,40

25 - 35
36 - 45
46 - 55
Total

N Mean Std. Deviation Std. Error Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval for
Mean

Minimum Maximum
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ANOVA

Omgaan met diversiteit

,862 2 ,431 1,125 ,335
14,172 37 ,383
15,034 39

Between Groups
Within Groups
Total

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

 
H0: 1,83 = 1,53 = 1,82: Omgaan met diversiteit is niet afhankelijk van leeftijd. 

H1: (minstens één is verschillend) Omgaan met diversiteit is afhankelijk van leeftijd. 

p-waarde = 0,335 > 0,05  Leeftijd heeft geen effect op omgaan met diversiteit  

 
 
1.6. LEEFTIJD  ON-THE-JOB LEEROPPORTUNITEITEN 

Descriptives

Leeropportuniteiten

17 2,4118 ,43873 ,10641 2,1862 2,6373 1,78 3,16
17 2,3733 ,42569 ,10325 2,1545 2,5922 1,71 3,53
6 2,4014 ,45518 ,18583 1,9237 2,8790 1,90 3,14

40 2,3939 ,42451 ,06712 2,2581 2,5296 1,71 3,53

25 - 35
36 - 45
46 - 55
Total

N Mean Std. Deviation Std. Error Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval for
Mean

Minimum Maximum

 

ANOVA

Leeropportuniteiten

,013 2 ,006 ,034 ,966
7,015 37 ,190
7,028 39

Between Groups
Within Groups
Total

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

 
 

H0: 2,41 = 2,37 = 2,40: On-the-job leeropportuniteiten zijn niet afhankelijk van 

leeftijd.   

H1: (minstens één is verschillend) On-the-job leeropportuniteiten zijn afhankelijk van 

leeftijd.   

p-waarde = 0,966 > 0,05  Leeftijd heeft geen effect op on-the-job 

leeropportuniteiten 
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Hypothese 2(b): Er zal een positief verband zijn tussen de anciënniteit van 

managers en on-the-job leeropportuniteiten.  

 

(1) H0: On-the-job leeropportuniteiten zijn niet afhankelijk van anciënniteit. 

H1: On-the-job leeropportuniteiten zijn afhankelijk van anciënniteit. 

(2) Afhankelijke variabele = leeropportuniteiten 

(3) Onafhankelijke variabele = anciënniteit. 

(4) Meetniveau afhankelijke variabele = interval 

(5) Aantal groepen in de onafhankelijke variabele = 6 categorieën  

(6) Test = VARIANTIE-ANALYSE 

 
 
2.1. ANCIËNNITEIT  JOBOVERGANGEN 

Descriptives

Taakovergangen

19 2,0105 ,63412 ,14548 1,7049 2,3162 1,00 3,20
13 1,9846 ,67558 ,18737 1,5764 2,3929 1,00 3,00
6 1,7667 ,44572 ,18196 1,2989 2,2344 1,40 2,40
2 1,1000 ,14142 ,10000 -,1706 2,3706 1,00 1,20

40 1,9200 ,62888 ,09943 1,7189 2,1211 1,00 3,20

1,00
2,00
3,00
4,00
Total

N Mean Std. Deviation Std. Error Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval for
Mean

Minimum Maximum

 

ANOVA

Taakovergangen

1,696 3 ,565 1,482 ,236
13,728 36 ,381
15,424 39

Between Groups
Within Groups
Total

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

 
 
H0: 2,01 = 1,98 = 1,76 = 1,10: Jobovergangen zijn niet afhankelijk van anciënniteit.   

H1: (minstens één is verschillend) Jobovergangen zijn afhankelijk van 

anciënniteit 
p-waarde = 0,236 > 0,05  Anciënniteit heeft geen effect op jobovergangen. 
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2.2. ANCIËNNITEIT  VERANDERING CREËREN 

Descriptives

Verandering creeren

19 2,1333 ,65395 ,15003 1,8181 2,4485 1,27 3,40
13 2,0513 ,47699 ,13229 1,7630 2,3395 1,33 2,73
6 2,1222 ,53069 ,21665 1,5653 2,6791 1,27 2,73
2 2,6333 1,27279 ,90000 -8,8023 14,0689 1,73 3,53

40 2,1300 ,60009 ,09488 1,9381 2,3219 1,27 3,53

1,00
2,00
3,00
4,00
Total

N Mean Std. Deviation Std. Error Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval for
Mean

Minimum Maximum

 

ANOVA

Verandering creeren

,588 3 ,196 ,524 ,668
13,456 36 ,374
14,044 39

Between Groups
Within Groups
Total

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

 
H0: 2,13 = 2,05 = 2,12 = 2,63: Verandering creëren is niet afhankelijk van 

anciënniteit.   

H1: (minstens één is verschillend) Verandering creëren is afhankelijk van 

anciënniteit.   

p-waarde = 0,668 > 0,05  Anciënniteit heeft geen effect op het creëren van 

veranderingen. 

 
 
2.3. ANCIËNNITEIT  HOGE VERANTWOORDELIJKHEDEN 

Descriptives

Hoge verantwoordelijkheden

19 3,2000 ,59815 ,13722 2,9117 3,4883 2,10 4,30
13 3,3923 ,65379 ,18133 2,9972 3,7874 2,20 4,30
6 3,2667 ,37771 ,15420 2,8703 3,6631 2,80 3,60
2 2,8000 ,14142 ,10000 1,5294 4,0706 2,70 2,90

40 3,2525 ,57779 ,09136 3,0677 3,4373 2,10 4,30

1,00
2,00
3,00
4,00
Total

N Mean Std. Deviation Std. Error Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval for
Mean

Minimum Maximum

 

ANOVA

Hoge verantwoordelijkheden

,717 3 ,239 ,700 ,558
12,303 36 ,342
13,020 39

Between Groups
Within Groups
Total

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.
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H0: 3,20 = 3,39 = 3,26 = 2,80: Hoge verantwoordelijkheden zijn niet afhankelijk van 

anciënniteit.   

H1: (minstens één is verschillend) Hoge verantwoordelijkheden zijn afhankelijk van 

anciënniteit.   

p-waarde = 0,558 > 0,05  Anciënniteit heeft geen effect op hoge 

verantwoordelijkheden. 

 
 
2.4. ANCIËNNITEIT  GRENZEN MANAGEN 

Descriptives

Grenzen managen

19 2,7895 ,75711 ,17369 2,4246 3,1544 1,30 3,90
13 3,0308 ,52502 ,14561 2,7135 3,3480 2,20 3,90
6 2,5167 ,66758 ,27254 1,8161 3,2173 1,70 3,60
2 2,4000 ,00000 ,00000 2,4000 2,4000 2,40 2,40

40 2,8075 ,66694 ,10545 2,5942 3,0208 1,30 3,90

1,00
2,00
3,00
4,00
Total

N Mean Std. Deviation Std. Error Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval for
Mean

Minimum Maximum

 

ANOVA

Grenzen managen

1,494 3 ,498 1,131 ,350
15,854 36 ,440
17,348 39

Between Groups
Within Groups
Total

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

 
 

H0: 2,78 = 3,03 = 2,51 = 2,40: Grenzen managen is niet afhankelijk van anciënniteit.  

H1: (minstens één is verschillend) Grenzen managen is afhankelijk van anciënniteit. 

p-waarde = 0,350 > 0,05  Anciënniteit heeft geen effect op grenzen managen. 

 
 
2.5. ANCIËNNITEIT  OMGAAN MET DIVERSITEIT 

Descriptives

Omgaan met diversiteit

19 1,7776 ,62915 ,14434 1,4744 2,0809 1,00 3,38
13 1,6654 ,61801 ,17140 1,2919 2,0388 1,00 3,40
6 1,6333 ,78878 ,32202 ,8056 2,4611 1,13 3,23
2 1,5375 ,08839 ,06250 ,7434 2,3316 1,48 1,60

40 1,7075 ,62088 ,09817 1,5089 1,9061 1,00 3,40

1,00
2,00
3,00
4,00
Total

N Mean Std. Deviation Std. Error Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval for
Mean

Minimum Maximum
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ANOVA

Omgaan met diversiteit

,207 3 ,069 ,168 ,917
14,827 36 ,412
15,034 39

Between Groups
Within Groups
Total

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

 
 
H0: 1,77 = 1,66 = 1,63 = 1,53: Omgaan met diversiteit is niet afhankelijk van 

anciënniteit. 

H1: (minstens één is verschillend) Omgaan met diversiteit is afhankelijk van 

anciënniteit. 

p-waarde = 0,917 > 0,05  Anciënniteit heeft geen effect op omgaan met diversiteit. 

 
 
2.6. ANCIËNNITEIT  ON-THE-JOB LEEROPPORTUNITEITEN 

Descriptives

Leeropportuniteiten

19 2,4028 ,47870 ,10982 2,1721 2,6335 1,78 3,53
13 2,4427 ,35635 ,09883 2,2274 2,6580 1,71 3,10
6 2,3061 ,46627 ,19035 1,8168 2,7954 1,71 3,14
2 2,2551 ,41849 ,29592 -1,5049 6,0151 1,96 2,55

40 2,3939 ,42451 ,06712 2,2581 2,5296 1,71 3,53

1,00
2,00
3,00
4,00
Total

N Mean Std. Deviation Std. Error Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval for
Mean

Minimum Maximum

 

ANOVA

Leeropportuniteiten

,117 3 ,039 ,204 ,893
6,911 36 ,192
7,028 39

Between Groups
Within Groups
Total

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

 
H0: 2,40 = 2,44 = 2,30 = 2,25: On-the-job leeropportuniteiten zijn niet afhankelijk van 

anciënniteit. 

H1: (minstens één is verschillend) On-the-job leeropportuniteiten zijn afhankelijk van 

anciënniteit. 

p-waarde = 0,893 > 0,05  Anciënniteit heeft geen effect op on-the-job 

leeropportuniteiten. 
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Hypothese 2(c): Er zal een verband zijn tussen het geslacht van managers en on-

the-job leeropportuniteiten.  

 

(1) H0: On-the-job leeropportuniteiten zijn niet afhankelijk van geslacht. 

H1: On-the-job leeropportuniteiten zijn afhankelijk van geslacht. 

(2) Afhankelijke variabele = leeropportuniteiten 

(3) Onafhankelijke variabele = geslacht 

(4) Meetniveau afhankelijke variabele = interval 

(5) Aantal groepen in de onafhankelijke variabele = 2 categorieën  

(6) Test = T-TEST 

 

3.1. GESLACHT  JOBOVERGANGEN 

Group Statistics

27 1,9630 ,70610 ,13589
13 1,6154 ,65044 ,18040

Geslacht
man
vrouw

Taakovergangen
(gehercodeerd)

N Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean

 

Independent Samples Test

,221 ,641 1,494 38 ,143 ,3476 ,23260 -,12329 ,81844

1,539 25,667 ,136 ,3476 ,22585 -,11696 ,81212

Equal varianc
assumed
Equal varianc
not assumed

Taakovergange
(gehercodeerd

F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

t-test for Equality of Means

 
 
Er moet eerst worden nagegaan of de varianties van de beide groepen gelijk zijn/ 

H0: de varianties zijn gelijk 

H1: de varianties zijn verschillend 

p-waarde = 0,641 > 0,05  H0 aanvaarden: de varianties zijn gelijk 

 

H0: 1,96 = 1,61: Jobovergangen zijn niet afhankelijk van geslacht. 

H1: (niet gelijk) Jobovergangen zijn afhankelijk van geslacht. 

p-waarde t-test = 0,143 > 0,05  Geslacht heeft geen effect op het aantal 

jobovergangen. 
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3.2. GESLACHT  VERANDERING CREËREN 

Group Statistics

27 2,1481 ,66238 ,12747
13 2,1538 ,89872 ,24926

Geslacht
man
vrouw

Verandering creeren
(gehercodeerd)

N Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean

 

Independent Samples Test

1,157 ,289 -,023 38 ,982 -,0057 ,25155 -,51493 ,50354

-,020 18,513 ,984 -,0057 ,27996 -,59271 ,58132

Equal varianc
assumed
Equal varianc
not assumed

Verandering cre
(gehercodeerd)

F Sig.

Levene's Test for
quality of Variance

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

t-test for Equality of Means

 
H0: 2,14 = 2,15: Verandering creëren is niet afhankelijk van geslacht. 

H1: (niet gelijk) Verandering creëren is afhankelijk van geslacht. 

p-waarde t-test = 0,982 > 0,05  Geslacht heeft geen effect op het creëren van 

verandering.  
 
 
3.3. GESLACHT  HOGE VERANTWOORDELIJKHEDEN 

Group Statistics

27 3,2222 ,57735 ,11111

13 3,3846 ,65044 ,18040

Geslacht
man

vrouw

Hoge
verantwoordelijkheden
(gehercodeerd)

N Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean

 

Independent Samples Test

1,004 ,323 -,800 38 ,429 -,1624 ,20302 -,57338 ,24860

-,766 21,409 ,452 -,1624 ,21187 -,60249 ,27771

Equal varianc
assumed
Equal varianc
not assumed

Hoge
verantwoordelijkhe
(gehercodeerd)

F Sig.

Levene's Test for
quality of Variance

t df Sig. (2-tailed
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

t-test for Equality of Means

 
H0: 3,22 = 3,38: Hoge verantwoordelijkheden zijn niet afhankelijk van geslacht. 

H1: (niet gelijk) Hoge verantwoordelijkheden zijn afhankelijk van geslacht. 

p-waarde t-test = 0,429 > 0,05  Geslacht heeft geen effect op hoge 

verantwoordelijkheden. 
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3.4. GESLACHT  GRENZEN MANAGEN 

Group Statistics

27 2,8148 ,83376 ,16046
13 2,8462 ,80064 ,22206

Geslacht
man
vrouw

Grenzen managen
(gehercodeerd)

N Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean

 

Independent Samples Test

,030 ,863 -,113 38 ,911 -,0313 ,27798 -,59408 ,53140

-,114 24,696 ,910 -,0313 ,27396 -,59593 ,53325

Equal varianc
assumed
Equal varianc
not assumed

Grenzen manag
(gehercodeerd)

F Sig.

Levene's Test for
quality of Variances

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

t-test for Equality of Means

 
 

H0: 2,81 = 2,84:  Het managen van grenzen is niet afhankelijk van geslacht. 

H1: (niet gelijk)  Het managen van grenzen is afhankelijk van geslacht. 

p-waarde = 0,911 > 0,05  Geslacht heeft geen effect op het managen van grenzen.  
 
3.5. GESLACHT  OMGAAN MET DIVERSITEIT 

Group Statistics

27 1,7778 ,80064 ,15408
13 1,3846 ,50637 ,14044

Geslacht
man
vrouw

Omgaan met diversiteit
(gehercodeerd)

N Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean

 

Independent Samples Test

4,037 ,052 1,616 38 ,114 ,3932 ,24333 -,09944 ,88576

1,886 34,922 ,068 ,3932 ,20848 -,03012 ,81644

Equal varianc
assumed
Equal varianc
not assumed

Omgaan met dive
(gehercodeerd)

F Sig.

Levene's Test for
quality of Variance

t df Sig. (2-tailed
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

t-test for Equality of Means

 
 

H0: 1,77 = 1,38: Omgaan met diversiteit is niet afhankelijk van geslacht. 

H1: (niet gelijk) Omgaan met diversiteit is afhankelijk van geslacht. 

p-waarde = 0,114 > 0,05  Geslacht heeft geen effect op het omgaan met diversiteit. 
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3.6. GESLACHT  ON-THE-JOB LEEROPPORTUNITEITEN 

Group Statistics

27 2,4097 ,44251 ,08516
13 2,3611 ,39960 ,11083

Geslacht
man
vrouw

Leeropportuniteiten
N Mean Std. Deviation

Std. Error
Mean

 

Independent Samples Test

,032 ,859 ,335 38 ,739 ,0486 ,14496 -,24486 ,34207

,348 26,147 ,731 ,0486 ,13977 -,23862 ,33583

Equal varianc
assumed
Equal varianc
not assumed

Leeropportunite
F Sig.

Levene's Test for
quality of Variance

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

t-test for Equality of Means

 
H0: 2,40 = 2,36: On-the-job leeropportuniteiten zijn niet afhankelijk van geslacht. 

H1: (niet gelijk) On-the-job leeropportuniteiten zijn afhankelijk van geslacht. 

p-waarde = 0,739 > 0,05  Geslacht heeft geen effect op on-the-job 

leeropportuniteiten.  
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DEEL 3: SOCIO-DEMOGRAFISCHE GEGEVENS  CARRIÈRESUCCES 

 

Hypothese 3(a): Er zal een positief verband zijn tussen de leeftijd van managers 

en hun carrièresucces. 

 

(1) H0: Carrièresucces is niet afhankelijk van leeftijd. 

H1: Carrièresucces is afhankelijk van leeftijd. 

(2) Afhankelijke variabele = carrièresucces 

(3) Onafhankelijke variabele = leeftijd 

(4) Meetniveau afhankelijke variabele = interval 

(5) Aantal groepen in de onafhankelijke variabele = 6 categorieën  

(6) Test = VARIANTIE-ANALYSE 

 

1.1. LEEFTIJD  CARRIÈRETEVREDENHEID 

Descriptives

Carrièretevredenheid

17 5,9265 ,62509 ,15161 5,6051 6,2479 4,75 6,63
17 5,8382 ,58757 ,14251 5,5361 6,1403 4,75 6,75

6 5,7500 ,48734 ,19896 5,2386 6,2614 4,88 6,25
40 5,8625 ,57998 ,09170 5,6770 6,0480 4,75 6,75

25 - 35
36 - 45
46 - 55
Total

N Mean Std. Deviation Std. Error Lower BoundUpper Bound

95% Confidence Interval for
Mean

Minimum Maximum

 

ANOVA

Carrièretevredenheid

,156 2 ,078 ,222 ,802
12,963 37 ,350
13,119 39

Between Groups
Within Groups
Total

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

 
 

H0: 5,92 = 5,83 = 5,75: Carrièretevredenheid is niet afhankelijk van leeftijd. 

H1: (minstens één is verschillend) Carrièretevredenheid is afhankelijk van leeftijd. 

p-waarde = 0,802 > 0,05  Leeftijd heeft geen effect op carrièretevredenheid.  
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1.2. LEEFTIJD  PROMOTIES 

Descriptives

Aantal promoties tot nu toe

17 2,82 1,976 ,479 1,81 3,84 0 8
17 3,06 1,391 ,337 2,34 3,77 0 6
6 3,17 2,229 ,910 ,83 5,51 0 5

40 2,98 1,747 ,276 2,42 3,53 0 8

25 - 35
36 - 45
46 - 55
Total

N Mean Std. Deviation Std. Error Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval for
Mean

Minimum Maximum

 

ANOVA

Aantal promoties tot nu toe

,730 2 ,365 ,114 ,892
118,245 37 3,196
118,975 39

Between Groups
Within Groups
Total

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

 
H0: 2,82 = 3,06 = 3,17: Promoties zijn niet afhankelijk van leeftijd. 

H1: (minstens één is verschillend) Promoties zijn afhankelijk van leeftijd. 

p-waarde = 0,892 > 0,05  Leeftijd heeft geen effect op promoties. 

 

 

1.3. LEEFTIJD  SALARIS 

Descriptives

Salaris

17 2,35 ,606 ,147 2,04 2,66 2 4
17 2,47 ,717 ,174 2,10 2,84 2 4

6 2,67 ,816 ,333 1,81 3,52 2 4
40 2,45 ,677 ,107 2,23 2,67 2 4

25 - 35
36 - 45
46 - 55
Total

N Mean Std. Deviation Std. Error Lower BoundUpper Bound

95% Confidence Interval for
Mean

Minimum Maximum

 

ANOVA

Salaris

,449 2 ,225 ,476 ,625
17,451 37 ,472
17,900 39

Between Groups
Within Groups
Total

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

 
H0: 2,35 = 2,47 = 2,67: Salaris is niet afhankelijk van leeftijd. 

H1: (minstens één is verschillend) Salaris is afhankelijk van leeftijd. 

p-waarde = 0,625 > 0,05  Leeftijd heeft geen effect op salaris. 
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Hypothese 3(b): Er zal een positief verband zijn tussen de anciënniteit van 

managers en hun carrièresucces.  

 

(1) H0: Carrièresucces is niet afhankelijk van anciënniteit. 

H1: Carrièresucces is afhankelijk van anciënniteit. 

(2) Afhankelijke variabele = carrièresucces 

(3) Onafhankelijke variabele = anciënniteit 

(4) Meetniveau afhankelijke variabele = interval 

(5) Aantal groepen in de onafhankelijke variabele = 4 categorieën  

(6) Test = VARIANTIE-ANALYSE 

 

2.1. ANCIËNNITEIT  CARRIÈRETEVREDENHEID 

Descriptives

Carrièretevredenheid

19 5,9211 ,58957 ,13526 5,6369 6,2052 4,75 6,63
13 5,7115 ,53615 ,14870 5,3875 6,0355 4,88 6,50

6 5,9792 ,74337 ,30348 5,1990 6,7593 4,75 6,75
2 5,9375 ,44194 ,31250 1,9668 9,9082 5,63 6,25

40 5,8625 ,57998 ,09170 5,6770 6,0480 4,75 6,75

1,00
2,00
3,00
4,00
Total

N Mean Std. Deviation Std. Error Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval for
Mean

Minimum Maximum

 

ANOVA

Carrièretevredenheid

,454 3 ,151 ,430 ,732
12,664 36 ,352
13,119 39

Between Groups
Within Groups
Total

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

 
H0: 5,92 = 5,71 = 5,97 = 5,93: Carrièretevredenheid is niet afhankelijk van 

anciënniteit.  

H1: (minstens één is verschillend) Carrièretevredenheid is afhankelijk van 

anciënniteit.  

p-waarde = 0,732 > 0,05  Anciënniteit heeft geen effect op carrièretevredenheid.  
 
2.2. ANCIËNNITEIT  PROMOTIES 
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Descriptives

Aantal promoties tot nu toe

19 2,47 1,541 ,353 1,73 3,22 0 5
13 3,54 1,941 ,538 2,37 4,71 0 8

6 3,33 1,633 ,667 1,62 5,05 1 5
2 3,00 2,828 2,000 -22,41 28,41 1 5

40 2,98 1,747 ,276 2,42 3,53 0 8

1,00
2,00
3,00
4,00
Total

N Mean Std. Deviation Std. Error Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval for
Mean

Minimum Maximum

 



ANOVA

Aantal promoties tot nu toe

9,674 3 3,225 1,062 ,377
109,301 36 3,036
118,975 39

Between Groups
Within Groups
Total

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

 
H0: 2,47 = 3,54 = 3,33 = 3,00: Promoties zijn niet afhankelijk van anciënniteit.  

H1: (minstens één is verschillend) Promoties zijn afhankelijk van anciënniteit.  

p-waarde = 0,377 > 0,05  Anciënniteit heeft geen effect op promoties. 

 
 
2.3. ANCIËNNITEIT  SALARIS 

Descriptives

Salaris

19 2,32 ,582 ,134 2,04 2,60 2 4
13 2,38 ,650 ,180 1,99 2,78 2 4

6 3,17 ,753 ,307 2,38 3,96 2 4
2 2,00 ,000 ,000 2,00 2,00 2 2

40 2,45 ,677 ,107 2,23 2,67 2 4

1,00
2,00
3,00
4,00
Total

N Mean Std. Deviation Std. Error Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval for
Mean

Minimum Maximum

 

ANOVA

Salaris

3,884 3 1,295 3,326 ,030
14,016 36 ,389
17,900 39

Between Groups
Within Groups
Total

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

 
H0: 2,32 = 2,38 = 3,17 = 2,00: Salaris is niet afhankelijk van anciënniteit. 

H1: (minstens één is verschillend) Salaris is niet afhankelijk van anciënniteit. 

p-waarde = 0,030 < 0,05  Anciënniteit heeft een effect op salaris.  
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Hypothese 3(c): Er zal een verband zijn tussen het geslacht van managers en 

hun carrièresucces.  

 

(1) H0: Carrièresucces is niet afhankelijk van geslacht.  

H1: Carrièresucces is afhankelijk van geslacht. 

(2) Afhankelijke variabele = carrièresucces 

(3) Onafhankelijke variabele = geslacht  

(4) Meetniveau afhankelijke variabele = interval 

(5) Aantal groepen in de onafhankelijke variabele = 2 categorieën  

(6) Test = T-TEST 

 

3.1. GESLACHT  CARRIÈRETEVREDENHEID 

Group Statistics

27 5,7917 ,56543 ,10882
13 6,0096 ,60480 ,16774

Geslacht
man
vrouw

Carrièretevredenheid
N Mean Std. Deviation

Std. Error
Mean

 

Independent Samples Test

,091 ,764 -1,117 38 ,271 -,2179 ,19517 -,61306 ,17716

-1,090 22,395 ,287 -,2179 ,19995 -,63219 ,19629

Equal varianc
assumed
Equal varianc
not assumed

Carrièretevreden
F Sig.

Levene's Test for
quality of Variance

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

t-test for Equality of Means

 
 

Er moet eerst worden nagegaan of de varianties van de beide groepen gelijk zijn: 

H0: de varianties zijn gelijk 

H1: de varianties zijn verschillend 

p-waarde = 0,764 > 0,05  H0 aanvaarden: de varianties zijn gelijk 

 

H0: 5,79 = 6,00: Carrièretevredenheid is niet afhankelijk van geslacht.  

H1: (niet gelijk) Carrièretevredenheid is niet afhankelijk van geslacht. 

p-waarde = 0,271 > 0,05  Carrièretevredenheid is niet afhankelijk van geslacht.  
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3.2. GESLACHT  PROMOTIES 

Group Statistics

27 3,26 1,893 ,364
13 2,38 1,261 ,350

Geslacht
man
vrouw

Aantal promoties
tot nu toe

N Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean

 

Independent Samples Test

1,451 ,236 1,507 38 ,140 ,87 ,580 -,300 2,049

1,732 33,806 ,092 ,87 ,505 -,152 1,901

Equal varianc
assumed
Equal varianc
not assumed

Aantal promot
tot nu toe

F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

t-test for Equality of Means

 
H0: 3,26 = 2,38: Promoties zijn niet afhankelijk van geslacht.  

H1: (niet gelijk) Promoties zijn niet afhankelijk van geslacht.  

p-waarde = 0,140 > 0,05  Promoties zijn niet afhankelijk van geslacht.  
 
 
3.3. GESLACHT  SALARIS 

Group Statistics

27 2,56 ,751 ,145
13 2,23 ,439 ,122

Geslacht
man
vrouw

Salaris
N Mean Std. Deviation

Std. Error
Mean

 

Independent Samples Test

8,456 ,006 1,440 38 ,158 ,32 ,226 -,132 ,782

1,719 36,359 ,094 ,32 ,189 -,058 ,708

Equal variance
assumed
Equal variance
not assumed

Salaris
F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

t-test for Equality of Means

 
H0: 2,56 = 2,23: Salaris is niet afhankelijk van geslacht.  

H1: (niet gelijk) Salaris is niet afhankelijk van geslacht.  

p-waarde = 0,094 > 0,05  Salaris is niet afhankelijk van geslacht . 
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Bijlage 6: Voorbeeldinterview (Johan Criel – KBC) 

 
ORGANISATIECONTEXT    

 
- Welke functie bekleedt u binnen KBC? 

- Ik ben al 20 jaar actief in KBC, vroeger KB en Cera. Ik werk al mijn volledige 

loopbaan op de personeelsdienst. Deze dienst is gedecentraliseerd 

georganiseerd, zowel qua administratie en qua personeelsbegeleiding. Vandaag 

de dag werk ik op de dienst personeelsbegeleiding. Deze dienst begeleidt onze 

mensen van bij de start van hun carrière in de organisatie tot bij hun 

uitdiensttreding, met de bedoeling om de juiste man of vrouw op de juiste plaats 

te krijgen. We kijken naar de mogelijkheden, vaardigheden, competenties van 

iemand en vragen ons daarbij af in welke mate iemand verder kan ontwikkelen en 

in welke mate we de mensen kunnen stimuleren, motiveren, promoveren en 

verlonen om het maximale uit de mens te halen. KBC steekt heel veel energie in 

dat luik van het personeelsbeleid. Daarbuiten zijn ook nog vele ondersteunende 

diensten voor het personeel (vb. juristen, technische mensen), maar deze 

diensten zijn minder met de cliënt – het personeel – bezig. Terwijl wij van de 

dienst personeelsbegeleiding echt bezig zijn met de mensen zelf, met hen te 

begeleiden.  

 

- Zijn er binnen de organisatie van KBC impliciete cultuurelementen die verband 

houden met loopbaan en carrière, eigen aan de organisatie?  

- Bij indiensttreding zal men (zeker wat het kantorennet betreft) mensen niet al te 

snel op een specifieke vacature plaatsen, in die zin dat de persoon die binnen 

komt, wordt geanalyseerd op basis van zijn competenties en vaardigheden. We 

gaan bijvoorbeeld niet persoon X voor een vacature van bankdirecteur in het 

kantoor van Basevelde aanwerven. Zo werkt het niet. We gaan kijken naar het 

profiel van de toekomstige medewerker en in die zin trachten de talenten die die 

persoon heeft om zich te ontwikkelen, in te schatten. Het doel situeert zich daarbij 

vooral in de toekomst, omdat we moeten rekening houden met een veranderende 

en complexer wordende omgeving, een grotere commercialiteit. In die zin werven 

wij dus eerder profielen aan. We vragen ons af of die persoon de competenties 

heeft om in de bank goed te kunnen functioneren en te ontwikkelen. En dan 

helpen wij de mensen op weg. De meeste medewerkers beginnen onder aan de 

ladder, maar de universitairen (die 30% van ons personeelsbestand uitmaken) 
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zullen sneller evolueren dan A1-afgestudeerden. Na de aanwerving wordt een 

proces opgestart. We vragen ons af: wat zit er in de persoon, waar heeft hij 

ambitie voor, waar is hij voor gemotiveerd, sommigen mensen zijn sterk 

commercieel, anderen niet… En dat proces wordt begeleid door regelmatig 

contact te hebben met de mensen, door groepssessies te organiseren en 

dergelijke meer. Functioneel gebeurt alles tijdens de arbeidsuren: het gaat dus 

om dingen die nodig zijn om de job uit te oefenen. Daar tegenover staat de 

persoonsontwikkeling. De zaken die daarmee verband houden verlopen meer 

informeel en gebeuren meestal na de diensturen.  

 

- Kan u dan stellen dat er veel groeimogelijkheden worden aangeboden aan het 

personeel? Zijn hier ook een aantal cultuurelementen mee verbonden?  

- Er worden vele groeimogelijkheden geboden. Het doel daarbij is om de 

loopbaanontwikkeling te stimuleren. Dat heeft veel te maken met de lange 

termijnperspectieven die de bank heeft met betrekking tot haar personeel. Zo zal 

je niet aan je 25ste kantoordirecteur zijn. Er wordt meer stap voor stap gewerkt, 

zowel qua functie-inhoud, als qua verloning of loonpaden, zoals wij dat noemen. 

Maar de groei wordt wel heel sterk gestimuleerd. Zo zal je bijvoorbeeld niemand 

5 of 10 jaar op dezelfde functie zien zitten. Want wij gaan ervan uit dat mensen 

het sterkst evolueren als ze veranderen, als ze kansen krijgen, als ze 

verantwoordelijkheden toegewezen krijgen en dat proberen we heel sterk te 

motiveren. We gaan met de mensen op weg, kijken wat in hen zit en wat we eruit 

kunnen krijgen en dat is wel een essentieel kenmerk van het personeelsbeleid 

van KBC: de juiste persoon op de juiste plaats krijgen.  

 

- Van wie gaat het initiatief uit om mensen naar een andere job over te plaatsen: 

kiezen de mensen zelf hun carrièrepad of wordt dat voor het grootste stuk 

bepaald door de organisatie?  

- Een combinatie van de twee: het is niet alleen op vraag van de medewerker dat 

men een nieuwe job krijgt toegewezen, het is ook op vraag van ons, de 

personeelsbegeleiding. Wij weten wat hun mogelijkheden zijn, wij hebben soms 

ook een ander beeld van de medewerker dan hij zelf heeft. Dat kan zowel 

afzwakkend als stimulerend zijn. Maar ook hier gaat het om een proces. Dat is 

eigenlijk ons werk: met mensen aan tafel te zitten, ze goed proberen in te 

schatten, om dan te kijken naar welke richting we ze kunnen profileren. We 

hebben ook gedurende de loopbaan verschillende meetmomenten waarbij de 

medewerker gescreend wordt en waarbij er wordt nagegaan of die persoon klaar 
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is voor iets anders, om de volgende stap te nemen. We kijken dan naar zijn 

prestaties tot dan toe, zijn motivatie… Eigenlijk is er dus constant een evaluatie 

van allerlei factoren: vaardigheden, motivatie, ambitie.  

 Er wordt dus niet van de mensen verondersteld dat ze gedurende hun hele 

loopbaan op dezelfde positie werkzaam blijven. De bank werkt immers met een 

piramidestructuur waar constante doorstroom moet zijn. Je moet dus constant 

mensen kunnen doorsturen naar hogere sferen.  

  

- Zou u kunnen zeggen dat de banksector op zich een lerende sector is, dat het 

noodzakelijk is om permanent bij te blijven en te leren?  

- Ik denk dat dat juist de onderscheidende factor is tussen de banken onderling. 

Als je als bank eraan verzuimd om mensen te ondersteunen in het permanent 

veranderen en dingen aanleren qua vaardigheden, houding en kennis, als je dat 

niet begeleidt... Mensen maken het verschil bij ons en niet zozeer de producten 

want die zijn allemaal zeer gelijklopend. Bijgevolg zijn het de mensen die het 

verschil moeten maken. 

Als bijvoorbeeld wordt opgemerkt dat sommige kantoren het beter doen dan 

andere, dan gaat men op zoek van waar dat verschil komt. Men gaat kijken naar 

de groepssamenstelling van dat kantoor en we gaan daaraan gaan werken 

 

- Denkt u niet dat deze houding van de bank om mensen permanent achterna te 

zitten met evaluaties, doorstromingen en veranderingen van job, het personeel 

wat afschrikt? Mensen die bijvoorbeeld wel talent hebben maar die schrik hebben 

en denken: ‘Wat als het mij niet lukt om door te groeien, wat gaat er dan met mij 

gebeuren?’. 

- We gaan proberen om elke persoon te laten doorgroeien, met zijn of haar 

specifieke talenten. Als wordt gemerkt dat iemand boven zijn niveau werkt, dan 

moet men dat zelf kunnen zeggen en aanvaarden om een stap terug te zetten 

naar een lager niveau. Vroeger kwam het nog voor in de cultuur dat mensen echt 

beschaamd waren als hen zoiets overkwam, bijvoorbeeld als je als 

leidinggevende een stapje moet terug zetten. Vandaag is dat veel minder het 

geval. Mensen komen veel meer op voor hun eigen zijn. Ze zoeken veel meer 

een evenwicht tussen werk en privé. Mensen zullen ook vlugger zelf een stap 

terug zetten: men kan bijvoorbeeld zeggen dat het genoeg is geweest. Ze 

hebben gedurende jaren een verantwoordelijkheid gedragen en vragen zelf om 

een stap achteruit te zetten, met het lager loonniveau dat daarbij hoort. We gaan 

dus ook niet nodeloos mensen vasthouden op een bepaalde post. Zo heb je ook 
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vrouwen die zeggen dat ze gedurende drie à vier jaar meer tijd willen voor hun 

gezin. Maar dat betekent niet dat we haar na die drie jaar er niet aan gaan 

herinneren om bijvoorbeeld terug een leidinggevende functie op te nemen.  

We proberen de leidinggevende ook niet te veel verantwoordelijkheid te geven. 

We bieden hem een goede werkstructuur aan en lijnen duidelijk af waar hij voor 

verantwoordelijk is. We gaan er bij KBC dan ook van uit dat regelmatig 

veranderen van taak, de ontwikkeling van het individu ten goede komt.  

 

 

INFORMEEL LEREN – ON-THE-JOB LEEROPPORTUNITEITEN 
 
- Ik denk wel dat uit het voorgaande al sterk is naar voor gekomen dat bij de 

vorming van het personeel veel belang wordt gehecht aan het bieden van 

leeropportuniteiten, gaande van taakovergangen, tot taakgerelateerde 

kenmerken. 

- We spreken niet echt van vorming van vooral van leren uit ervaringen en dat is 

iets waar permanent aandacht wordt aan besteed. Leren uit ervaring kan 

enerzijds bewust, anderzijds ook onbewust. Bij het onbewuste zien we een 

structuur waarbij de man of de vrouw de functie kent en kan, en ht leren haalt 

men uit het vallen en opstaan en de ervaringen die men daarbij heeft. Wij zeggen 

dan aan onze mensen: ‘Leer daaruit. Ga na wat er juist gegaan is, wat er fout 

gelopen is en probeer daaruit te leren.’ 

Soms begeleiden wij dat proces ook. Zeker bij mensen die al een tijdje bezig zijn, 

dan halen wij die even naar ons terug, om dan met gelijkgezinden een stuk 

dieper op dat leren in te gaan: mensen die op verschillende plaatsen, in 

verschillende situaties werden gezet, wat hebben zij daaruit geleerd? De 

bedoeling daarvan is om opnieuw na te gaan of die mensen klaar zijn om naar de 

volgende stap te gaan. Dat kan door ervaring, maar dat kan bijvoorbeeld ook 

door stages, de klassieke opleiding die bepaalde vaardigheden gaat oefenen en 

ontwikkelen. Er zijn ook zelfstudiepakketten en we hebben tenslotte het pakket 

‘open leren’. Hiermee biedt de bank aan al haar medewerkers eigen opleidingen 

uit heel diverse domeinen aan. Dit gaat bijvoorbeeld over het bijschaven van de 

takenkennis, informatica, gespreksvaardigheden, m.a.w. alles wat je persoon kan 

ontwikkelen Dit zijn wel opleidingen die ’s avonds in plaats van tijdens de 

arbeidsuren kunnen gevolgd worden.  

Alle opleidingen die nodig zouden kunnen zijn om je job beter te kunnen 

uitvoeren, worden vaak door de bank zelf gevraagd en deze vinden plaats tijdens 
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de arbeidsuren, terwijl andere extra opleidingen die voor de verdere ontwikkeling 

van de persoon in het geheel zorgen, na de arbeidsuren kunnen gevolgd worden. 

Dit is iets wat enorm veel kost aan de bank, maar het wordt ook heel sterk 

geapprecieerd door het personeel. En er staat tegenover dat we het personeel 

als een belangrijk gegeven beschouwen. We willen vaste mensen en voor vele 

medewerkers is dit extra aanbod van cursussen ook vaak een reden om bij de 

bank te blijven. Ze voelen dat de bank belang hecht aan de persoon achter het 

personeelslid en laat dit op die manier ook duidelijk zien. Door die 

ontwikkelingsmogelijkheden kan men een bepaalde job eens aftoetsen om na te 

gaan of zoiets de persoon wel ligt.  

 

 

FORMEEL LEREN – VORMING, TRAINING EN OPLEIDING 
 
- Wat behelzen de specifieke opleidingsprogramma’s? U sprak daarnet al over 

opleidingen in vaardigheden, maar worden bijvoorbeeld ook theoretische 

cursussen gegeven aan mensen die nieuw binnenkomen of van job veranderen 

en een andere theoretische achtergrond nodig hebben?  

- Jazeker. Voor nieuwelingen is er altijd een introductiecursus. Die omvat 

allereerste een deel kennis, want je moet alles kennen wat je als normaal 

medewerker van het kantoor moet kennen. Dit is eigenlijk meer een polyvalente 

opleiding. Langs de andere kant ben je niet veel met kennis alleen, dus worden 

er ook basisvaardigheden bijgebracht. Bijvoorbeeld: hoe ga je om met 

binnenkomende klachten, hoe voer ik een gesprek… Daarnaast is er eigenlijk 

nog een derde aspect dat betrekking heeft op attitude en houding. Dit heeft dan 

betrekking op integer handelen, het deontologische aspect van het beroep, hoe 

gedraag ik mij tegenover leidinggevenden en collega’s… Ook dat krijgen de 

mensen aangeleerd. Er wordt dus eigenlijk een mix van kennis, vaardigheden en 

attitudes aangereikt.  

Om een voorbeeld te geven: om kantoordirecteur te worden, is er eerste 9 

maanden theoretische opleiding en dan nog eens 3 maanden 

managementopleiding. Dat is dus een periode van één jaar tijdens dewelke men 

alleen hiermee bezig is, dat men uit de running is.  

- Dus dit is dan alleen opleiding voor nieuwkomers? 

- Neen, dit soort opleidingen staat open voor iedereen die het nodig heeft. Dus 

bijvoorbeeld ook voor mensen die van job veranderen. Deze mensen moeten 

immers de tijd en ruimte krijgen om zich in die nieuwe job in te werken. Je moet 
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de mensen daarbij het gevoel geven dat ze het aankunnen. De verwachtingen 

liggen immers altijd hoog, de verwachtingen zijn hoog. Maar er wordt van de 

mensen een gezonde affiniteit verwacht om zich in te zetten tijdens hun 

loopbaanontwikkeling. Ze moeten het daartegenover ook wel kunnen zeggen als 

het toch niet echt hun dada is, of als ze het toch niet aankunnen. Vroeger was het 

bij veel mensen de bedoeling om zo snel mogelijk zo hoog mogelijk te geraken. 

Nu zijn mensen bewuster met hun ‘zelf’ bezig, in die zin dat ze eerder bewust 

stappen zullen maken. Ook omdat het niet enkel meer de job is die op de eerste 

plaats komt, maar omdat mensen een evenwicht trachten te vinden tussen hun 

werk en privé-leven.  

- Kunnen mensen dan ook een opleiding volgen als ze van zichzelf vinden dat ze 

een bepaald noodzakelijk aspect van de job niet goed beheersen?  

- Ja, ook deze mensen kunnen opleiding volgen. Het is dus een permanent 

aandachtspunt voor iedereen binnen de organisatie. Het ‘kunnen’ van de 

medewerker wordt afgewogen tegenover wat nodig is voor een bepaalde functie. 

Daar wordt dan een balans van opgemaakt. Af en toe moet je daar eens 

structureel op werken, dus over heel de organisatie. Daarnaast kan men ook 

werken op individueel niveau.  

 

- Mag er dan ook verondersteld worden dat de opleidingsmogelijkheden gelijk 

verdeeld zijn qua geslacht en qua leeftijd van de medewerkers? 

- Ja, iedereen heeft dezelfde mogelijkheden, de kansen zijn even groot. Maar wat 

we wel merken in de praktijk is dat de manier van leren wel kan verschillen 

tussen leeftijdsgroepen. Zo zullen oudere mensen niet zo happig zijn op 

zelfstudiepakketten die we hen aanbieden en zullen zij liever een klassieke 

klassikale opleiding krijgen. Want wanneer zij aan dat zelfstudiepakket bezig zijn 

en zij zien mensen aan het loket staan, dan zullen zij daar zenuwachtig van 

worden omdat ze die mensen willen helpen. Daarentegen zal de jongere 

generatie daar minder problemen mee hebben. Dus op het vlak van leerstijl zijn 

er wel verschillen tussen de mensen. Eigenlijk zou je dan bijna opleidingen 

individueel moeten gaan geven zodanig dat die op maat van de medewerker zijn. 

Maar dat is structureel bijna niet mogelijk en zou bovendien veel te kostelijker 

zijn.  

 Wat ook steeds meer gebeurt, is dat iemand van het kantoor een cursus gaat 

volgen en dat hij die kennis doorgeeft aan zijn collega’s, het zogenaamde leren 

van elkaar of de overdracht van bepaalde zaken naar elkaar.  

 
  CVII
  



 Bovendien tracht men ook het ervaringsleren te stimuleren. Men brengt dan een 

aantal mensen van een kantoor samen en stelt hen voor de vraag wat ze tot nu 

toe al geleerd hebben: welke ervaringen heb jij al gehad, hoe ga je om met je 

cliënteel. Dat wordt dan in een begeleid gesprek naar voor gebracht, zodat men 

op een ongedwongen en ongeremde manier spontaan over zijn eigen ervaringen 

kan vertellen. Op die manier wordt men bewust gemaakt van zijn leren tijdens de 

job.  

 

- Worden de mensen na de opleiding ook voldoende geëvalueerd en opgevolgd, 

om te zien of zij er zelf ook iets aan gehad hebben en om te weten of ze na die 

opleiding ook daadwerkelijk klaar zijn voor de nieuwe job? 

- Vroeger werd dat niet geëvalueerd, met als gevolg dat het effect ervan ook niet 

zichtbaar was. Vandaag de dag wordt dat allemaal heel strikt opgevolgd in die zin 

dat de vrijblijvendheid van de opleidingen beperkt wordt. We kijken of de persoon 

door het volgen van de cursus op die manier een meerwaarde kan zijn voor de 

organisatie, en als dat niet zo is, wordt alles heel strikt bijgestuurd, afhankelijk 

van wat men nodig heeft. Dus we gaan evalueren en bijsturen volgens datgene 

wat nodig is op het niveau van de organisatie.  

Daarnaast wordt er ook gewerkt met feedback van de medewerkers die de 

opleiding hebben gevolgd, naar hun leidinggevenden, drie maand, zes maand en 

twaalf maand na de opleiding. Vroeger volgde men een cursus en na afloop 

hoorde men daar niks meer van. Nu wordt dat nog een hele tijd daarna 

opgevolgd, zodat de mensen datgene wat ze geleerd hebben niet uit het oog 

verliezen. Het nut van opleidingen komt vaak pas naar voor als je het echt 

opvolgt.  

 

- Hoe staat het personeel tegenover de vele opleidingen die hen worden 

aangeboden in het kader van hun loopbaanontwikkeling, maar ook vanuit hun 

persoonlijke ontwikkeling?  

- Ik denk dat de ontwikkelings- en opleidingsmogelijkheden binnen de bank één 

van de meest aantrekkelijke factoren zijn. Dit is vooral waar voor KBC precies 

omdat we zo heel veel doorstroommogelijkheden bieden en daarenboven ook 

nog eens een heel ruim aanbod aan algemene vormingscursussen. Maar bij de 

andere grootbanken zal dat niet veel verschil maken wat betreft 

ontwikkelingsmogelijkheden, precies omdat mensen de belangrijkste inputfactor 

zijn in een sector waar de producten heel sterk gelijkaardig zijn. Men moet zich 

op die factor trachten te differentiëren.  
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- De grote onderzoeksvraag van de thesis stelt wat het effect van al dat leren en 

ontwikkelen is op de carrière: niet enkel de verloning of het aantal mogelijkheden 

op promoties, maar ook de tevredenheid over zijn job? 

- De medewerkers zitten in de bank in een piramidestructuur die wordt gekenmerkt 

door verschillende loonbanen. Het is daarbij de bedoeling dat mensen zo hoog 

mogelijk scoren en dat ze hun loopbaan uitbouwen. Niet iedereen heeft talent om 

naar de top door te groeien, maar er moet toch een doorstroming zijn naar de 

top. In die zin is het belangrijk dat het gros van het personeel gedreven is om te 

evolueren m.b.t. die loopbanen, anderen zullen dan weer eerder gedreven zijn 

om te ontwikkelen. Bij dit ontwikkelen is het voor veel mensen daarom 

belangrijker om de mogelijkheden te krijgen en de nodige steun, zich er goed bij 

voelen, dan dat ze de top willen bereiken. Vroeger had men meer de ambitie om 

zo snel mogelijk zo hoog mogelijk in de piramide te geraken, en die ambitie is 

vandaag veel minder groot. Mensen hechten meer belang aan het feit dat ze zich 

goed voelen bij de job, dat ze het aankunnen, dat ze zich kunnen uitleven. Dus 

het ambitieniveau van vele medewerkers in vergelijking met vroeger neemt toch 

wel een beetje af. De mensen blijven wel nog ambitieus en willen wel nog altijd 

iets van meerwaarde uit hun loopbaan halen, maar de drang is veel lager dan 

vroeger, ook omdat men meer een evenwicht probeert te zoeken tussen carrière 

en privé-leven. Dit is ook gebleken uit de tevredenheidsenquêtes die worden 

gehouden en die vandaag de dag veel betere resultaten weergeven dan een tijd 

terug.  

Iemand die niet ontwikkelt, zal vaak ook niet tevreden zijn over zijn job, precies 

omdat we hem daar steeds toe aanzetten en dat eigenlijk hoort bij het algemeen 

personeelsbeleid van KBC. Het is gewoon een must om te overleven. Er wordt 

ook al bij de selectie en werving rekening gehouden met de motivatie van de 

persoon om verder te ontwikkelen in zijn job. Men investeert immers veel in de 

mensen door hen op te leiden, dan wil men die mensen ook zo lang mogelijk bij 

zich houden. Er zal dan ook vaak maar weinig uitstroom zijn.  
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