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ABSTRACT 

 

 Mentoring behoort tot één van de meest belovende en opkomende Human Resources-

trends. Ondanks de grote interesse vanuit de bedrijfswereld, is dit een recent 

onderzoeksvoorwerp waar nog maar beperkt onderzoek naar verricht werd. Naast mentoring, 

hecht de praktijk ook meer en meer belang aan extrarolgedrag, dit omvat gedragingen die niet 

binnen de taakomschrijving vallen maar wel bijdragen tot het effectief functioneren van de 

organisatie. De huidige studie probeert een bijdrage te leveren aan de wetenschappelijke 

literatuur door na te gaan of mentoring samenhangt met extrarolgedrag. Procedurele 

rechtvaardigheid wordt aangedragen als potentieel verklaringsmechanisme voor het verband 

tussen mentoring en extrarolgedrag. Data werd verzameld bij een gevarieerde steekproef van 

mentees aan de hand van een online vragenlijst. Gebruikmakend van de methode van Baron 

en Kenny (1986) voor mediatie-analyse, werd getoetst of mentoring een samenhang vertoont 

met extrarolgedrag en of procedurele rechtvaardigheid fungeert als mediator binnen deze 

relatie. De resultaten van dit onderzoek tonen aan dat mentoring een positief verband vertoont 

met extrarolgedrag. Verder geven de resultaten aan dat procedurele rechtvaardigheid de 

relatie tussen mentoring en extrarolgedrag partieel medieert. Alle vooropgestelde hypotheses 

worden bijgevolg bevestigd. De beperkingen waaraan deze studie onderhevig was worden 

kort aangehaald, gevolgd door suggesties voor toekomstig onderzoek. Bijkomend worden ook 

de praktische en theoretische implicaties van dit onderzoek geschetst.  

 

 

Trefwoorden: Mentoring, procedurele rechtvaardigheid, extrarolgedrag, mediatie 
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INLEIDING 

 

De term “mentor” komt oorspronkelijk uit de Griekse mythologie, meer bepaald 

uit de “Odysseia” van Homeros. Mentor was een Griekse held en tevens de raadgever 

en trouwe vriend van Odysseus. Odysseus vertrouwde bij zijn vertrek naar Troje de 

opvoeding van zijn zoontje Telemachos toe aan Mentor. Van zijn naam is de term 

mentor dus afkomstig en gaf het de oorspronkelijke betekenis van opvoeder, raadgever 

(Knowles, 2005). 

In een iets recenter verleden zijn er ook enkele belangrijke mentorrelaties 

gekend, waarbij mentoring staat voor het aanbieden van ervaring en expertise met als 

doel het vooruithelpen van de carrière van de mentee en het uitbouwen van netwerken 

(Kram, 1985a). Zo kreeg Alexander De Grote mentoring van Aristoteles, Wolfgang 

Amadeus Mozart van Johann Christian Bach en Lance Armstrong van Eddy Merckx. 

Zoals uit deze voorbeelden blijkt, is mentoring een concept van alle tijden en komt het 

voor in verschillende disciplines. 

De laatste jaren krijgt mentoring meer en meer aandacht, zowel in de 

wetenschappelijke theorie als in de praktijk. Vooral binnen de bedrijfswereld groeit de 

interesse vanwege de positieve gevolgen die mentoring mogelijks heeft op het effectief 

functioneren van een organisatie (Podsakoff, Blume, Whiting, & Podsakoff, 2009). Zo 

rapporteerden verscheidene onderzoekers reeds dat mentoring samenhangt met een 

hogere jobtevredenheid alsook met een hogere gepercipieerde procedurele 

rechtvaardigheid (Allen, Eby, Poteet, Lentz, & Lima, 2004; Kay, Hagan, & Parker, 

2009). Een ander mogelijk positief gevolg van mentoring is de neiging van werknemers 

om extrarolgedrag te stellen. Extrarolgedrag of organizational citizenship behavior 

(OCB) verwijst naar het stellen van discretionaire gedragingen die niet binnen de 

taakomschrijving vallen en die bijdragen tot het effectief functioneren van de 

organisatie (Organ, 1988). Extrarolgedrag kan een belangrijke component vormen 

binnen een bedrijf gezien zijn positieve relatie met prestaties alsook met 

klanttevredenheid (Podsakoff et al., 2009). Extrarolgedrag komt de organisatie dus ten 

goede. We vinden echter weinig studies terug die focussen op de relatie tussen 

mentoring en extrarolgedrag. Een eerste doelstelling van dit onderzoek is bijgevolg om 

dit verband te repliceren. 
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Voorts is er slechts weinig onderzoek voorhanden dat het verband tussen deze 

twee variabelen kan verklaren. In deze studie werd procedurele rechtvaardigheid 

opgenomen als mogelijke mediator voor de relatie tussen mentoring en extrarolgedrag. 

Procedurele rechtvaardigheid verwijst naar de waargenomen rechtvaardigheid tijdens 

het proces en de procedures om tot beslissingen te komen (Leventhal, 1980) en is een 

belangrijke antecedent van extrarolgedrag (Organ & Ryan, 1995). Onderzoekers 

veronderstellen dat hoe meer men de processen en procedures binnen een organisatie als 

consistent en accuraat percipieert, hoe meer werknemers de neiging hebben om 

extrarolgedrag te stellen (Tepper & Taylor, 2003). Voorgaand onderzoek wees reeds uit 

dat het ervaren van mentoring bij mentees leidt tot een verhoogde waargenomen 

procedurele rechtvaardigheid (Kay et al., 2009). Er wordt verwacht dat mentees als 

reactie hierop zelf meer extrarolgedragingen zullen stellen. Gezien het schaarse 

onderzoek met betrekking tot deze variabelen in relatie tot elkaar, kan dit onderzoek een 

bijdrage betekenen aan de wetenschappelijke literatuur. Dit onderzoek heeft tevens een 

praktische relevantie voor bedrijven. Deze masterproef kan het belang aantonen naar 

bedrijven toe om te investeren in mentoring. Mentoring kan er namelijk voor zorgen dat 

de werknemers meer doen voor het bedrijf in de vorm van extrarolgedrag (Tepper & 

Taylor, 2003). Er wordt tevens onderzocht of procedurele rechtvaardigheid fungeert als 

verklaringsmechanisme voor de relatie tussen mentoring en extrarolgedrag. Bedrijven 

kunnen als gevolg meer tijd investeren in het transparant maken van de procedures die 

gehanteerd worden, zodat werknemers deze als meer rechtvaardig beschouwen. Deze 

transparantie draagt bij tot het stellen van extrarolgedrag (Cohen-Charash & Spector, 

2001). Bedrijven met werknemers die geneigd zijn extrarolgedrag te stellen, 

ondervinden hiervan positieve gevolgen zoals hogere prestatieniveaus, betere financiële 

status alsook een gemoedelijkere werksfeer (Podsakoff et al., 2009). Door als bedrijf te 

investeren in mentoring alsook in transparantie wat betreft de gehanteerde procedures, 

zet je de werknemers onrechtstreeks aan tot het stellen van extrarolgedrag. Bedrijven 

kunnen dus baat hebben bij het investeren in mentoring en procedurele 

rechtvaardigheid. Concreet zal in deze studie nagegaan worden wat het effect is van 

mentoring op extrarolgedrag en wordt onderzocht of procedurele rechtvaardigheid als 

mediator fungeert in deze relatie. 
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In deze verhandeling lichten we allereerst de concepten mentoring en 

extrarolgedrag toe, gevolgd door hun mogelijke verband. Vervolgens staan we stil bij 

procedurele rechtvaardigheid als mogelijke mediator in de relatie tussen mentoring en 

extrarolgedrag. Verder bespreken we de methode die gehanteerd werd voor deze 

masterproef. Dit wordt gevolgd door de bespreking van de resultaten. Beperkingen van 

dit onderzoek worden aangehaald alsook worden aanbevelingen gegeven voor 

toekomstig onderzoek. We sluiten af met theoretische en praktische implicaties van de 

huidige studie. 
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Mentoring 

 

Definiëring Mentoring 

 

In 1985 definieerde Kram mentoring als “een relatie tussen een jongvolwassene 

en een oudere, meer ervaren persoon die het jongere individu helpt bij het leren 

navigeren in de volwassen wereld en de werkwereld” (Kram, 1985a, p. 2). In navolging 

van dit pionierswerk doken her en der gelijkaardige, doch enigszins verschillende 

definities op (e.g. Ragins, 1997; Wanberg, Welsh, & Hezlett, 2003). Doorheen de brede 

waaier aan definities komen echter enkele kernelementen telkens tot uiting, die we 

kunnen samenvatten als wederkerigheid, ontwikkelingsgerichte voordelen en 

regelmatige, consistente interactie (Haggard, Dougherty, Turban, & Wilbanks, 2011). 

 

Types Mentoring 

 

Men differentieert twee types van mentoring, namelijk formele en informele 

mentoring (Ragins & Cotton, 1999). In deze masterproef ligt de focus op formele 

mentoringprogramma’s. Er bestaan enkele structurele verschillen tussen beide types van 

mentoring, zoals het ontstaan van de relatie, de structuur van de relatie en de processen 

die spelen. Deze verschillen worden hieronder kort toegelicht. 

Het eerste structurele verschil handelt over het ontstaan van de mentoringrelatie. 

Informele relaties ontstaan op basis van de waargenomen gelijkheid van mentor en 

mentee, een zeker niveau van identificatie en interpersoonlijk comfort. De mentor zoekt 

een mentee die lijkt op een jongere versie van zichzelf. Mentees zoeken mentoren die 

als rolmodel kunnen fungeren. Zowel mentor als mentee zoeken competentie en 

motivatie in de ander. Bij formele relaties gebeurt de matching vaak door een derde 

partij op basis van de profielen van mentor en mentee. Ze ontstaan niet op basis van 

wederzijdse identificatie (Ragins & Coton, 1999).   

Ten tweede kunnen we formele en informele relaties onderscheiden op basis van 

de duur en de graad van formaliteit in de mentoringrelatie. Informele relaties duren over 

het algemeen langer dan formele relaties (Ragins & Coton, 1999). Dit kunnen we 

toeschrijven aan de verschillen in doelstellingen. Informele relaties zijn met name vaak 
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afhankelijk van langetermijndoelstellingen zoals loopbaanontwikkeling en 

attitudevorming. Formele relaties daarentegen zijn vaak gestoeld op kortetermijndoelen 

die verbonden zijn aan de huidige functie van de mentee of mentor. Formele relaties 

worden ook heel vaak gestroomlijnd door middel van vastgelegde afspraken met 

betrekking tot de frequentie, locatie en modus van het contact. Informele relaties 

daarentegen vinden plaats wanneer mentor en mentee dat wensen (Murray, 1991).  

Ten slotte zijn ook de processen die spelen in de twee mentorrelaties 

verschillend. Binnen formele mentoringrelaties zijn de mentoren vaak minder 

gemotiveerd dan binnen informele mentoringrelaties (Ragins & Cotton, 1991). Een 

verklaring hiervoor is dat mentoren binnen formele programma’s vaak participeren om 

aanzien te worden als een goede werknemer en niet zozeer om aan bepaalde 

ontwikkelingsnoden tegemoet te komen. Naast een mindere mate van motivatie zien we 

ook een minder effectieve stijl van communiceren en coachen (Kram, 1985b). Formele 

mentoringprogramma’s hebben ook vaak het nadeel dat mentor en mentee uit andere 

departementen afkomstig zijn. Informele mentoren zijn niet zo zichtbaar in een 

organisatie als formele mentoren, waardoor deze laatsten minder geneigd zijn om hun 

mentee vooruit te helpen omdat dit zou kunnen beschouwd worden als favoritisme 

(Scandura, 1992). 

 

Functies Mentoring 

 

Mentoring heeft grosso modo twee functies (Kram, 1985a). De eerste functie 

benoemen we als de carrièrefunctie. De carrièrefunctie omvat zaken zoals sponsoring, 

zichtbaar maken en zijn, coaching, bescherming en het geven van uitdagende 

opdrachten. De psychosociale functie, als tweede functie van mentoring, verwijst naar 

het geven van een rolmodel, aanvaarding en bevestiging, counseling en vriendschap 

(Kram, 1985a). 

 

Antecedenten Mentoring 

 

Heel wat onderzoek heeft zich gefocust op de antecedenten van mentoring. De 

overgrote meerderheid van deze antecedenten zijn persoonsgebonden factoren zoals 
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geslacht, ras, etnische identiteit, sociaal economische status en persoonlijke waarden 

(Kammeyer-Mueller & Judge, 2008; Richard, Ismail, Bhuian, & Taylor, 2009). Naast 

persoonsgebonden factoren werden ook factoren met betrekking tot het matching proces 

onder de loep genomen. Hierbij ging men vooral kijken naar de mogelijke 

succesfactoren bij het implementeren van formele mentoringprogramma’s. Ten slotte 

heeft men ook factoren op niveau van de organisatie onderzocht zoals de heersende, al 

dan niet ontwikkelingsgerichte, cultuur. Ten eerste worden hieronder de 

persoonsgebonden factoren besproken, namelijk demografische kenmerken, kenmerken 

van het individu en individuele verschillen in verband met de mentoringrelatie. Na 

persoonsgebonden factoren wordt ten tweede stilgestaan bij karakteristieken van het 

matching proces en ten slotte bij de organisatiecultuur van een bedrijf. 

 

Persoonsgebonden factoren. Ten eerste zijn er een aantal demografische 

factoren die invloed hebben op het krijgen van mentoring. Er is enige evidentie dat 

sommige personen een hogere kans hebben om mentoring te krijgen in vergelijking met 

anderen. Één van de mogelijke factoren hierbij is geslacht. Uit onderzoek blijkt immers 

dat mannen vaker begeleid worden door een mentor dan vrouwen (Kammeyer-Mueller 

& Judge, 2008). Naast vrouwen worden ook minderheden minder vaak gekozen als 

mentee (Blickle, Schneider, Meurs, & Perrewé, 2010). Een onderzoek van Kammeyer-

Mueller en Judge (2008) geeft aan dat blanken meer kans hebben op mentoring dan 

niet-blanken. Tevens is de sociale klasse waarin iemand opgroeit van belang, dit bepaalt 

in grote mate de socio-economische status (SES) van een individu. Mensen met een 

lagere SES zullen hogere barrières ervaren ten aanzien van het krijgen van mentoring. 

Deze hogere barrières leiden ertoe dat men als dusdanig ook minder mentoring zal 

ontvangen (Blickle et al., 2010). 

Ten tweede wordt mentoring beïnvloed door kenmerken van het individu. 

Mentoren kiezen vaak hun mentee op basis van verwachte productiviteit. Ze geven dus 

voorkeur aan competente en gemotiveerde individuen (Kammeyer-Mueller & Judge, 

2008). Hiervoor kijken ze onder andere naar opleidingsniveau en ambtsperiode. Het 

zelfbeeld van een persoon, bijvoorbeeld in de vorm van kernzelfevaluatie kan tevens 

beschouwd worden als een belangrijke antecedent van mentoring. Uit onderzoek blijkt 

dat kernzelfevaluatie een relatie vertoont met motivatie, jobprestatie en jobtevredenheid, 
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allemaal kenmerken die een mentor in zijn mentee zoekt (Erez & Judge, 2001). Er blijkt 

trouwens een sterke relatie te zijn tussen kernzelfevaluatie en psychosociale mentoring 

(Kammeyer-Mueller & Judge, 2008). Bovendien vormt positieve affectiviteit eveneens 

een antecedent van mentoring (Perrewé & Spector, 2002). Positieve affectiviteit 

verwijst naar een dispositionele trek bij mensen die gepaard gaat met de neiging om 

over situaties heen positieve emoties te ervaren (Perrewé & Spector, 2002). Mensen met 

hoge positieve affectiviteit ervaren mentoring niet zozeer als een risico, maar eerder als 

een opportuniteit. Mensen met lage positieve affectiviteit vertonen het omgekeerde 

patroon: ze ervaren mentoring als het nemen van een risico. Personen die laag scoren op 

positieve affectiviteit ervaren daarom hogere barrières ten aanzien van het krijgen van 

mentoring dan personen die hoog scoren op positieve affectiviteit. Hoge waargenomen 

barrières zijn op hun beurt dan weer gerelateerd aan minder ontvangen mentoring 

(Blickle et al., 2010). De persoonlijke waarden – individualisme versus collectivisme – 

van een individu kunnen ook een rol spelen in het al dan niet ontvangen van mentoring. 

Individualisme legt de nadruk op individueel initiatief en prestatie, terwijl collectivisme 

de nadruk legt op het behoren tot een groep (Noordin, Williams, & Zimmer, 2002). 

Collectivisme is positief gerelateerd aan de hoeveelheid ontvangen mentoring. 

Individualisme daarentegen is niet gerelateerd aan de hoeveelheid ontvangen mentoring 

(Richard et al., 2009). 

Ten slotte zijn er individuele verschillen in verband met de mentoringrelatie die 

een effect hebben op het krijgen van mentoring. Een belangrijk aspect van de mentoring 

relatie is vertrouwen. Onderzoek naar de relatie tussen vertrouwen en mentoring wijst 

uit dat er een positief verband bestaat tussen beide. Hoe groter het vertrouwen in de 

leidinggevende, hoe groter de hoeveelheid mentoring die men krijgt (Richard et al., 

2009). Vroegere ervaringen met mentoring hangen samen met het percipiëren van 

minder barrières ten aanzien van het krijgen van mentoring. Individuen die reeds 

mentoring ontvangen hebben, kennen immers al de voordelen en werkwijzen van deze 

relatie. Mensen met vroegere mentoringervaringen zullen dus vaker de kans krijgen om 

mentoring te ontvangen in de toekomst (Blickle et al., 2010).   

 

 Matching proces. Persoonsgebonden factoren zijn niet de enige antecedenten 

van mentoring, ook factoren met betrekking tot het matching proces zijn van belang. 
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Het matching proces verwijst naar het proces waarbij mentor en mentee aan elkaar 

gelinkt worden binnen formele mentoringprogramma’s (Allen, Eby, & Lentz, 2006a). 

Om de positieve impact van informele mentoring na te bootsen in formele 

mentoringprogramma’s heeft men onderzoek uitgevoerd naar potentieel invloedrijke 

factoren. De grootste succesfactoren zijn een hoge gepercipieerde input in het matching 

proces en het matchen van mentoren en mentees uit eenzelfde departement (Allen et al., 

2006a). Hoe hoger de input van de mentor lijkt in het matching gebeuren, hoe hoger de 

mentees de kwaliteit van mentoring en het geven van een rolmodel beoordeelden. 

Tevens was hun motivatie om in deze mentoringrelatie te investeren groter dan wanneer 

de input van de mentor laag was. Mentoren en mentees die uit eenzelfde departement 

komen, krijgen meer kansen tot interactie waardoor er een hogere kwaliteit van 

mentoring is. Een andere belangrijke factor is het op voorhand krijgen van een 

kwaliteitsvolle training voor zowel mentee als mentor (Allen, Eby, & Lentz, 2006b). 

 

Organisatiecultuur. De kenmerken van het individu en van het matching 

proces werden reeds besproken hierboven, ook kenmerken van de organisatie kunnen 

een impact hebben op de mate van verschaffen en krijgen van mentoring. Organisaties 

met een cultuur die mentoring ondersteunt, zullen laagdrempeliger overkomen naar hun 

werknemers die op hun beurt meer kans hebben op het krijgen van mentoring (Blickle 

et al., 2010).  

 

Uitkomsten Mentoring 

 

Naast de antecedenten van mentoring is er tevens uitgebreid onderzoek gevoerd 

naar de uitkomsten van mentoring. Deze uitkomsten kunnen opgedeeld worden in 

enerzijds objectieve en anderzijds subjectieve uitkomsten. Objectieve uitkomsten die 

men reeds onderzocht heeft, zijn promotie, inkomen, compensatie etc. (Allen et al., 

2004). Loopbaan- en jobtevredenheid, engagement ten aanzien van de loopbaan en de 

organisatie, verminderde intentie tot veranderen van job, zelfwaardering, verminderde 

werkstress, minder werk-thuis interferentie en een betere jobprestatie zijn een aantal 

voorbeelden van subjectieve gevolgen van mentoring (Underhill, 2006). Het is van 

belang om beide te onderzoeken gezien carrièresucces in het bedrijfsleven uitgedrukt 
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wordt in zowel tastbare (objectieve) als meer affectieve, niet tastbare (subjectieve) 

uitkomsten (Allen et al., 2004). Deze auteurs gingen na wat de voordelen van mentoring 

waren voor de mentee. Uit hun onderzoek bleek dat individuen die mentoring kregen 

meer tevreden waren met hun loopbaan en hun job, een sterker geloof hadden dat ze 

zouden gepromoveerd worden, meer geëngageerd waren ten aanzien van hun loopbaan 

en minder intenties hadden om van job te veranderen in vergelijking met individuen die 

geen mentoring kregen (Allen et al., 2004; Kammeyer-Mueller & Judge, 2008). 

Mentees bleken ook een hogere zelfwaardering, lagere werkstress en minder werk-thuis 

interferentie te hebben (Kammeyer-Mueller & Judge, 2008). Zoals reeds vermeld zijn 

mentees meer geëngageerd ten gevolge van mentoring. Engagement is een 

multidimensioneel construct dat kan opgesplitst worden in drie componenten namelijk 

affectief engagement, voortzettingsengagement en normatief engagement (Meyer, 

Allen, & Smith, 1993). Vroeger onderzoek heeft uitgewezen dat mentoring een 

belangrijke antecedent is van affectief en voortzettingsengagement (Payne & Huffman, 

2005). Engagement van werknemers is immers afhankelijk van hun perceptie van het 

engagement van de organisatie ten opzichte van zijn werknemers (Gould-Williams & 

Davies, 2005). Mentoring kan gezien worden als een vorm van engagement vanuit de 

organisatie, met als uitkomst meer geëngageerde werknemers met een lagere intentie 

om ontslag te nemen (Richard et al., 2009). 

Eerder werd mentoring opgesplitst naargelang de functionele invulling. Zo 

wordt enerzijds carrièrementoring en anderzijds psychosociale mentoring 

onderscheiden. Heel wat onderzoek werd gedaan naar de mogelijks differentiële impact 

van de twee overkoepelende functies. Zowel carrièrementoring als psychosociale 

mentoring zijn positief gerelateerd aan carrière-uitkomsten (Allen et al., 2004). Men 

vindt wel een sterkere relatie tussen carrièrementoring en objectieve uitkomsten zoals 

compensatie en salaris dan tussen psychosociale mentoring en diezelfde objectieve 

uitkomsten. De resultaten geven ook aan dat psychosociale mentoring sterk gerelateerd 

is aan tevredenheid met de mentor (Allen et al., 2004). Een eerder verrassend resultaat 

betreft de gelijkaardige positieve relaties van carrière- en psychosociale mentoring met 

job- en loopbaantevredenheid. Een mogelijke verklaring die gegeven wordt voor deze 

bevinding is dat carrièrementoring de mentee voorziet van informationele en 

instrumentele sociale steun; dit zorgt ervoor dat hij zich meer zelfverzekerd gaat voelen 
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in het nemen van beslissingen. Dit heeft als gevolg dat de mentee meer tevreden zal zijn 

over zijn job (Hackman & Oldham, 1976). Mentees die psychosociale mentoring 

krijgen, rapporteren voorts een hogere waargenomen procedurele rechtvaardigheid (Kay 

et al., 2009). Dit laatste verband verklaart men door het feit dat werknemers met een 

mentor meer toegang hebben tot informatie met betrekking tot besluitvorming. Hierdoor 

percipieert men de procedures als meer rechtvaardig in vergelijking met werknemers 

zonder mentor (Scandura, 1997). 

In enkele studies kwam naar voor dat ook het type van mentoring een invloed 

heeft op de carrière-uitkomsten van mentees. Bij het vergelijken van de uitkomsten van 

informele versus formele mentoring, tonen de resultaten aan dat informele mentoring 

een klein doch significant positief effect heeft op carrière-uitkomsten. Formele 

mentoring daarentegen had geen significant effect (Underhill, 2006).  

Algemeen gesproken lijken de meest consistente uitkomsten die te zijn van 

mentoring op affectieve reacties zoals job- en loopbaantevredenheid (Kammeyer-

Mueller & Judge, 2008). Voor zover geweten is het stellen van extrarolgedrag een 

uitkomst die echter nog niet vaak onderzocht werd. Een enkele studie vindt steun voor 

een relatie tussen mentoring en extrarolgedrag, gemedieerd door percepties met 

betrekking tot procedurele rechtvaardigheid (Tepper & Taylor, 2003). Gezien de 

schaarste aan wetenschappelijke evidentie aangaande de relatie tussen mentoring en 

extrarolgedrag, probeert dit onderzoek hier een bijdrage in te leveren. In wat volgt 

bespreken we eerst het concept extrarolgedrag. 

 
Extrarolgedrag (OCB) 

 
Definiëring Extrarolgedrag 

 

De meest gangbare definitie van extrarolgedrag en tevens de meest gehanteerde 

in de recente literatuur omschrijft extrarolgedrag of organizational citizenship behavior 

(OCB) als: “Individueel gedrag dat discretionair is, niet direct of expliciet erkend door 

het formele beloningssysteem en dat globaal gezien het effectief functioneren van de 

organisatie promoot. Met discretionair gedrag bedoelen we gedrag dat geen te 

verwezenlijken eis van de rol of jobbeschrijving, de duidelijk gespecifieerde termen van 

het tewerkstellingscontract van de persoon met de organisatie, is. Het gedrag is eerder 
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een zaak van persoonlijke keuze, zodat weglating ervan niet algemeen opgevat wordt 

als strafbaar.” (Organ, 1988, p. 4). 

Belangrijk in deze definitie zijn drie aspecten: (1) het gaat om discretionaire 

gedragingen, gedragingen waarover men zelf oordeelt of men ze al dan niet stelt; (2) de 

gedragingen zijn meer dan de vereisten die in de jobomschrijving staan; (3) deze 

gedragingen dragen bij tot het effectief functioneren van de organisatie. In de literatuur 

wordt extrarolgedrag beschouwd als een multidimensioneel construct (e.g. Smith, 

Organ, & Near, 1983). Er is echter geen consensus hoeveel onderliggende dimensies er 

nu precies zijn. 

In 1983 splitsten Smith, Organ, en Near extrarolgedrag op in twee dimensies, 

namelijk altruïsme en algemene naleving. Onder altruïsme verstaat men vooral 

gedragingen gericht op helpen zowel binnen als buiten de organisatie. Algemene 

naleving verwijst eerder naar het volgen van de regels en procedures opdat de 

organisatie efficiënt zou blijven functioneren (Smith et al., 1983). Later laat Organ 

(1988) de dimensie algemene naleving achterwege en vervangt deze door vier nieuwe 

dimensies: hoffelijkheid, consciëntieusheid, burgerlijke deugd en sportiviteit. De 

overgehevelde dimensie altruïsme behoudt zijn betekenis van weleer, namelijk het 

stellen van hulpgedrag. Hoffelijkheid verwijst naar discretionaire gedragingen met als 

doel het voorkomen van werkgerelateerde conflicten met anderen (Law, Wong, & 

Chen, 2005). Consciëntieusheid doelt op gedragingen die te maken hebben met het 

volgen van de regels en procedures van de organisatie (Law et al., 2005). Een actieve 

interesse in het reilen en zeilen van de organisatie behoort tot de dimensie burgerlijke 

deugd (Law et al., 2005). Sportiviteit wordt gekarakteriseerd door een tolerantie van 

organisationele omstandigheden die niet ideaal zijn. Deze tolerantie uit zich door het 

uitblijven van klachten en opblazen van problemen (Law et al., 2005). Podsakoff, 

MacKenzie, Moorman en Fetter (1990) waren de eersten om de taxonomie van Organ te 

operationaliseren. Na hen volgden verscheidene andere onderzoekers (e.g. Morrison, 

1994; Van Dyne, Graham, & Dienesch, 1994; Van Scotter & Motowidlo, 1996). Er 

bestaat empirische evidentie dat deze vijf factoren de meest robuuste en duidelijk 

onderscheidende factoren zijn om extrarolgedrag te taxeren (Podsakoff et al., 1990). Uit 

onderzoek komt wel de bevinding dat deze factoren zeer hoge intercorrelaties hebben, 

wat wijst op enige overlap van de dimensies (LePine, Erez, & Johnson, 2002). 
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Podsakoff, MacKenzie, Paine en Bachrach stelden in 2000 hun overzicht voor waarin ze 

zeven dimensies onderscheiden binnen de verscheidene conceptualisaties van 

extrarolgedrag. De eerste van deze zeven dimensies is hulpgedrag, waarmee men doelt 

op het vrijwillig helpen van anderen bij werkgerelateerde problemen. Vervolgens 

onderscheidt men als tweede dimensie sportiviteit, namelijk de wil om onvermijdelijke 

ongemakken en lasten van het werk te tolereren zonder te klagen. De derde dimensie, 

loyaliteit ten aanzien van de organisatie, wordt gezien als het promoten van de 

organisatie bij buitenstaanders, om zo de organisatie te beschermen tegen externe 

bedreigingen. Gehoorzaamheid aan de organisatie, meer bepaald het aanvaarden en 

volgen van de regels en procedures binnen de organisatie is de vierde dimensie. Ten 

vijfde onderscheidt men individueel initiatief, wat refereert naar het vrijwillig creatief of 

innovatief zijn om zijn/haar taken of de prestatie van de organisatie te verbeteren. 

Burgerlijke deugd, als zesde dimensie, komt tot uiting wanneer een werknemer zich 

opstelt als een deel van het grotere geheel – de organisatie – en de hierbij horende 

verantwoordelijkheden opneemt. Ten slotte is er nog de dimensie zelfontwikkeling, dit 

omvat vrijwillige gedragingen die werknemers stellen om hun kennis, vaardigheden of 

bekwaamheden te verbeteren (Podsakoff et al., 2000). 

 

Gerelateerde Constructen  

 

Er zijn enkele constructen die qua betekenis heel dicht aanleunen bij 

extrarolgedrag. Toch bestaan er subtiele verschillen tussen de verscheidene constructen. 

Hier gaan we dieper in op prosociaal organisationeel gedrag en organisationele 

spontaniteit. 

Het eerste concept prosociaal organisationeel gedrag wordt omschreven als 

gedrag binnen de organisatie dat als doel heeft het welzijn van een andere persoon, 

groep of organisatie te verbeteren (Brief & Motowidlo, 1986). Prosociaal 

organisationeel gedrag en extrarolgedrag komen zowel het individu als de organisatie 

ten goede. Het verschil tussen beide is dat prosociaal organisationeel gedrag zowel 

binnen als buiten de rol van werknemer in de organisatie wordt uitgevoerd terwijl 

extrarolgedrag zich voordoet buiten de rol van de werknemer (Brief & Motowidlo, 

1986).  
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Een tweede construct dat men al eens durft te verwarren met extrarolgedrag is 

organisationele spontaniteit. Dit concept refereert naar vrijwillig uitgevoerde 

gedragingen die buiten de rol van de werknemer vallen en die bijdragen aan de 

effectiviteit van de organisatie (George & Jones, 1997). Het verschil tussen 

organisationele spontaniteit en extrarolgedrag is dat het laatstgenoemde niet erkend kan 

worden door het beloningssysteem van de organisatie (George & Jones, 1997). 

 

Uitkomsten Extrarolgedrag 

 

Een belangrijk aspect in de definitie van Organ (1988) is dat het stellen van 

extrarolgedragingen bijdraagt aan de effectiviteit van de organisatie. Uit onderzoek 

blijkt inderdaad dat extrarolgedrag positief gerelateerd is aan de prestatie op niveau van 

afdelingen en aan klanttevredenheid. Bovendien vond men ook een significante 

positieve relatie tussen extrarolgedrag en prestatie op niveau van de groep (Podsakoff et 

al., 2009). Niet onbelangrijk is ook de impact van extrarolgedragingen op de prestatie-

evaluaties en het toewijzen van beloningen (Podsakoff et al., 2000). 

 

Antecedenten Extrarolgedrag 

 

In de literatuur werden verschillende antecedenten van extrarolgedrag naar voor 

geschoven. De antecedenten van extrarolgedrag die reeds onderzocht werden, kunnen 

opgesplitst worden in persoonlijkheidskenmerken, taakkenmerken, 

leiderschapsgedragingen, attitudinale antecedenten en mentoring.  

De eerste categorie antecedenten zijn de persoonlijkheidskenmerken. Ondanks 

dat persoonlijkheidskenmerken minder predictief zijn voor extrarolgedrag dan 

attitudinale factoren, hebben ze toch een impact. Consciëntieusheid, aangenaamheid, 

positieve affectiviteit en negatieve affectiviteit zijn met name alle vier gerelateerd aan 

het stellen van extrarolgedragingen (Podsakoff et al., 2000). 

Ten tweede blijken ook taakkenmerken belangrijk te zijn in het voorspellen van 

extrarolgedragingen. Het krijgen van feedback met betrekking tot de taak en intrinsieke 

tevredenheid met de taak zijn positief gerelateerd aan extrarolgedrag, terwijl het 
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routinematige karakter van taken negatief samenhangt met extrarolgedrag (Podsakoff et 

al., 2000). 

Ten derde dragen leiderschapsgedragingen tevens bij aan de intentie van 

werknemers om extrarolgedrag te stellen. Transformationele leiderschapsgedragingen 

zoals een duidelijke visie overbrengen en ervoor zorgen dat de groepsdoelen aanvaard 

worden, zijn positief gerelateerd aan extrarolgedrag (Podsakoff et al., 1990). Ook 

transactionele leiderschapsgedragingen, meer bepaald contingent belonen en niet-

contingent bestraffen, hebben een positieve relatie met extrarolgedrag. Ondersteunend 

leiderschap en duidelijkheid van de leidersrol hangen eveneens positief samen met 

extrarolgedrag. Tenslotte is een positief verband tussen leader-member exchange en 

extrarolgedrag aangetoond (Podsakoff et al., 2000).  

De vierde categorie van belangrijke antecedenten is de categorie van attitudinale 

factoren. Attitudinale factoren die gerelateerd zijn aan extrarolgedrag zijn 

jobtevredenheid, rechtvaardigheid, engagement ten aanzien van de organisatie en 

ondersteuning van de leider (Organ & Ryan, 1995). Deze factoren zijn in het kader van 

deze masterproef het meest relevant, meer bepaald richten we onze aandacht op 

rechtvaardigheid en wordt procedurele rechtvaardigheid gehanteerd als 

verklaringsmechanisme voor de relatie tussen mentoring en extrarolgedrag. 

Tot slot kan ook mentoring fungeren als een aanzet voor mentees om 

extrarolgedrag te stellen. Dit kan gestaafd worden aan de hand van het 

wederkerigheidsprincipe van de Social Exchange Theory (Blau, 1964). Deze theorie 

stelt dat mensen de voordelen en de kosten van een relatie tegenover elkaar zullen 

afwegen. De relatie zal enkel blijven voortduren als de voordelen de kosten overstijgen 

(Blau, 1964). Mentoren tonen hun engagement ten aanzien van de organisatie door iets 

extra te doen bovenop hetgeen in hun taakomschrijving beschreven staat (Tepper & 

Taylor, 2003). Een mogelijke manier van het uiten van dit engagement is door nieuwe 

werknemers onder de arm te nemen, anders gesteld gaat men nieuwe werknemers 

mentoren. Dit biedt velerlei voordelen aan de werknemer of mentee (Allen et al., 2004). 

Overeenkomstig de Social Exchange Theory wordt verwacht dat werknemers de 

voordelen en de kosten in evenwicht willen brengen. Dit kunnen ze bereiken door als 

mentee op hun beurt zelf extrarolgedrag te stellen. Het is aannemelijk dat mentees 

extrarolgedrag stelllen als reactie op mentoring om zo de voordelen en de kosten in 
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balans te houden. Gezien een aantal studies het positieve verband tussen mentoring en 

extrarolgedrag reeds kon aantonen (e.g. Tepper & Taylor, 2003), kan volgende 

hypothese geformuleerd worden: 

 

Hypothese 1: Het ervaren van mentoring door mentees is positief gerelateerd 

aan het stellen van extrarolgedrag. 

 

Procedurele Rechtvaardigheid 

 

 De vraag rijst wat de relatie tussen mentoring en extrarolgedrag kan verklaren. 

In deze studie fungeert procedurele rechtvaardigheid als verklaringsmechanisme. 

 

Organisationele Rechtvaardigheid 

 

Organisationele rechtvaardigheid is een construct dat verwijst naar de perceptie 

van een individu en de reacties met betrekking tot de rechtvaardigheid in een organisatie 

(Greenberg, 1987). Er worden verschillende types van organisationele rechtvaardigheid 

onderscheiden in de literatuur waaronder distributieve, procedurele en interactionele 

rechtvaardigheid. De eerste studies naar organisationele rechtvaardigheid focusten op 

distributieve rechtvaardigheid (Adams, 1963, 1965). Distributieve rechtvaardigheid 

verwijst naar de waargenomen rechtvaardigheid van uitkomsten en de verdeling van 

middelen (Adams, 1965). Later verschoof de onderzoeksfocus naar procedurele 

rechtvaardigheid, namelijk de waargenomen rechtvaardigheid tijdens het proces en de 

procedures om tot beslissingen te komen (Leventhal, 1980). In 1986 stellen Bies en 

Moag voorop dat individuele rechtvaardigheid ook beoordeeld wordt op basis van de 

kwaliteit van de interpersoonlijke behandeling. De rechtvaardigheid tijdens de 

behandeling van een individu bij het maken van beslissingen benoemt men als 

interactionele rechtvaardigheid (Bies & Moag, 1986). Deze laatste vorm van 

organisationele rechtvaardigheid wordt in de literatuur vaak opgedeeld in enerzijds 

interpersoonlijke rechtvaardigheid en anderzijds informationele rechtvaardigheid. De 

eerste component doelt op een respectvolle manier van het behandelen van een individu, 
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terwijl de tweede component eerder handelt over de verklaringen die gegeven worden 

voor beslissingen (Colquitt, 2001). 

In deze masterproef ligt de nadruk louter op het concept procedurele 

rechtvaardigheid. In wat volgt worden eerst de antecedenten van procedurele 

rechtvaardigheid besproken. Vervolgens worden de gevolgen van procedurele 

rechtvaardigheid onder de loep genomen. 

 

Antecedenten Procedurele Rechtvaardigheid 

 

 Wat betreft variabelen die procedurele rechtvaardigheid kunnen beïnvloeden, 

worden enerzijds persoonlijkheidskenmerken aangegeven en anderzijds zaken die te 

maken hebben met de organisatie. 

 In tegenstelling tot wat men vaak denkt, speelt geslacht, ras, opleiding of leeftijd 

geen rol bij het beïnvloeden van procedurele rechtvaardigheid (Cohen-Charash & 

Spector, 2001). Persoonlijkheid oefent wel een invloed uit, namelijk mensen met een 

lage mate van negatieve affectiviteit zullen vaker een situatie als procedureel 

rechtvaardig beschouwen dan personen met een hoge mate van negatieve affectiviteit 

(Wanberg, Bunce, & Gavin, 1999). 

 Voorts zullen werknemers die inspraak hebben procedures ook aanzien als meer 

rechtvaardig, dan wanneer ze geen inspraak hebben (Cohen-Charash & Spector, 2001). 

Bovendien heeft steun van de organisatie ook een positieve invloed op procedurele 

rechtvaardigheid. In het geval dat een uitkomst negatief is, zullen individuen de 

procedures echter als minder rechtvaardig beschouwen dan bij een positieve uitkomst 

(Cohen-Charash & Spector, 2001). 

Uit eerder onderzoek blijkt dat psychosociale mentoring leidt tot een hogere 

waargenomen procedurele rechtvaardigheid (Kay et al., 2009). Psychosociale steun van 

de mentor voorziet de mentee van informatie omtrent de machtsstructuren, werkrelaties 

en procedures binnen de organisatie (Allen, McManus, & Russell, 1999). Deze kennis 

met betrekking tot procedures geeft de werknemers een gevoel van procedurele 

rechtvaardigheid. Het onderzoek van Scandura (1997) toont tevens aan dat mentees een 

hogere procedurele rechtvaardigheid ervaren dan non-mentees. Binnen dit onderzoek 

vindt men tevens een positief verband tussen de verscheidene functies van mentoring en 
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procedurele rechtvaardigheid (Scandura, 1997). In deze masterproef wordt verwacht 

deze relatie tussen mentoring en procedurele rechtvaardigheid te repliceren: 

 

Hypothese 2: Het ervaren van mentoring door mentees is positief gerelateerd 

aan het waarnemen van procedurele rechtvaardigheid. 

 

Uitkomsten Procedurele Rechtvaardigheid 

 

 Procedurele rechtvaardigheid beïnvloedt op haar beurt ook enkele variabelen. 

Ten eerste beïnvloedt procedurele rechtvaardigheid de attitudes en emoties van 

werknemers. De algemene jobtevredenheid bij werknemers is hoger wanneer er een 

hoge mate van procedurele rechtvaardigheid gepercipieerd wordt (Cohen-Charash & 

Spector, 2001; Masterson, Lewis-Mcclear, Goldman, & Taylor, 2000). Ander 

onderzoek toont een positieve relatie tussen eerlijke procedures en betrokkenheid bij de 

organisatie (Lind & Tyler, 1988). Vertrouwen in de organisatie en in de leidinggevende 

worden tevens positief beïnvloed door procedurele rechtvaardigheid (Cohen-Charash & 

Spector, 2001). Naast deze attitudinale reacties, worden ook emoties beïnvloed. Zo 

worden negatieve emoties sterker naarmate de procedures minder eerlijk zijn. Ten slotte 

vergroot procedurele rechtvaardigheid de intentie om de organisatie aan te prijzen bij 

anderen en verkleint het de intentie om te veranderen van werkgever (Masterson et al, 

2000). 

Ten tweede beïnvloedt procedurele rechtvaardigheid de werkprestatie in 

positieve zin. Hoe rechtvaardiger de processen beoordeeld worden, hoe beter de 

werkprestatie (Masterson et al., 2000). Niet enkel de prestatie wordt beter, ook stelt de 

werknemer meer extrarolgedrag onder invloed van faire procedures (Moorman, 1991). 

Bij de tegenhanger van extrarolgedrag, namelijk contraproductief werkgedrag, komt het 

omgekeerde effect naar voor: hoe rechtvaardiger de procedures, hoe minder 

contraproductief gedrag gesteld wordt en hoe minder conflict er is met anderen op het 

werk (Cohen-Charash & Spector, 2001).  

 Een meta-analyse van Cohen-Charash en Spector (2001) geeft eveneens aan dat 

er een relatie bestaat tussen procedurele rechtvaardigheid en extrarolgedrag. 

Rechtvaardige procedures zullen de motivatie van werknemers verhogen om de 



	  

Mentoring	  en	  Extrarolgedrag	   	   18	  

organisatie te steunen door middel van het stellen van gedrag dat de organisatie ten 

goede komt, namelijk extrarolgedrag (De Cremer & Tyler, 2005). Ander onderzoek 

toont tevens een relatie tussen procedurele rechtvaardigheid en extrarolgedrag aan 

(Moorman, Blakely, & Niehoff, 1998). Het verband tussen procedurele 

rechtvaardigheid en extrarolgedrag wordt verklaard door de mediator organisationele 

steun. In onderzoek van Konovsky en Pugh (1994) komt de relatie tussen procedurele 

rechtvaardigheid en extrarolgedrag ook naar voor, dit keer gemedieerd door vertrouwen 

in de supervisor. In deze masterproef wordt onderzocht of het verband tussen 

procedurele rechtvaardigheid en extrarolgedrag eveneens voorkomt binnen de context 

van een mentoringrelatie. Vandaar dat deze hypothese kan worden geformuleerd: 

 

Hypothese 3: Het waarnemen van procedurele rechtvaardigheid is positief 

gerelateerd aan het stellen van extrarolgedrag. 

 

Binnen het kader van het onderzoek van Tepper en Taylor (2003) kwam men tot 

de bevinding dat procedurele rechtvaardigheid de relatie tussen mentoring en 

extrarolgedrag medieert. Personen die mentoring krijgen op het werk, hebben meer 

inzicht in het proces van het komen tot beslissingen dan personen die geen mentoring 

krijgen (Allen et al., 1999). Dit zorgt ervoor dat mentees een hogere procedurele 

rechtvaardigheid ervaren (Kay et al., 2009). Als tegenprestatie stellen ze extrarolgedrag, 

zo doen ze iets terug voor de organisatie. Dit laatste is in overeenstemming met het 

wederkerigheidsprincipe van de Social Exchange Theory (Blau, 1964). In dit onderzoek 

wordt onderzocht of de relatie tussen mentoring en extrarolgedrag gemedieerd wordt 

door procedurele rechtvaardigheid, dit resulteert in deze laatste hypothese:  

 

Hypothese 4: De relatie tussen mentoring en extrarolgedrag wordt gemedieerd 

door procedurele rechtvaardigheid.  
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Conclusie 

 

In deze masterproef worden bovenstaande hypotheses onderzocht met 

betrekking tot een steekproef van mentees. Figuur 1 toont het onderzoeksmodel dat in 

deze studie wordt gehanteerd. 

 

 
Figuur 1: Het onderzoeksmodel van deze studie 
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METHODE 

 

Steekproef 
 

 De steekproef bestond uit 113 mentees, meer bepaald personen die een mentor 

hadden op hun werk. De steekproef bevatte 27.4% mannen en 72.6% vrouwen. De 

gemiddelde leeftijd van de participanten in dit onderzoek bedroeg 25.24 jaar (SD = 

7.60), de mediaan was 23 jaar. Deze personen hadden gemiddeld een anciënniteit van 

2.28 jaar (SD = 5.78), de mediaan was 2 jaar. De vragenlijst werd ingevuld door 

enerzijds werknemers en anderzijds stagiaires/studenten. Het aandeel studenten binnen 

de steekproef bedroeg 38.1%. De participanten kwamen uit zeer diverse sectoren, de 

meest vertegenwoordigde waren de onderwijssector (30.1%) en de gezondheidssector 

(30.1%). Vervolgens was ook de HR-sector goed vertegenwoordigd (10.6%), gevolgd 

door de dienstensector (8.8%) en de financiële of bankensector (4.4%). Ten slotte was 

er nog een restcategorie (16%), hieronder viel onder andere de bouwsector.  

 

Opzet 
 

 Binnen deze masterproef werd nagegaan wat de invloed van de onafhankelijke 

variabele mentoring op de afhankelijke variabele extrarolgedrag was. Tevens werd 

nagegaan of deze relatie gemedieerd werd door procedurele rechtvaardigheid. 

Mentoring werd gemeten aan de hand van de MFQ-9 (Scandura & Ragins, 1993) en 

bestond uit drie componenten, namelijk carrièregerelateerde steun, psychosociale steun 

en het geven van een rolmodel. Extrarolgedrag werd nagegaan via vier subschalen, 

namelijk interpersoonlijk gedrag, jobtoewijding, kwaliteit van het werk en kwantiteit 

van het werk. Procedurele rechtvaardigheid werd onderzocht aan de hand van drie 

subschalen van de SPSJ (Bauer, Truxillo, Sanchez, Craig, Ferrara, & Campion, 2001), 

namelijk tweewegscommunicatie, interpersoonlijke behandeling en voldoende 

informatie. Voor alle schalen werd een gemiddelde score berekend. De variabelen uit 

deze studie werden onderzocht via een online vragenlijst.  
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Materiaal 

 

 In bijlage 2 kan de volledige vragenlijst teruggevonden worden. De bijhorende 

begeleidende brief bevindt zich in bijlage 1. 

 

Mentoring 

 

 De onafhankelijke variabele mentoring werd gemeten aan de hand van de 

mentee-versie van de Mentoring Functions Questionnaire (MFQ-9) (Scandura & 

Ragins, 1993). De Engelstalige versie werd via de vertaal-terugvertaalmethode omgezet 

naar een Nederlandstalige versie. De vertaling gebeurde door twee onafhankelijke 

bronnen. Deze schaal bestond uit drie subschalen die telkens drie items bevatten, elk 

item werd gescoord op een vijfpuntenschaal, gaande van 1 = helemaal niet akkoord tot 

5 = helemaal akkoord. De eerste subschaal geeft de mate van carrièregerelateerde steun 

weer binnen de mentoringrelatie. Een voorbeelditem is: “Mijn mentor wijdt speciale tijd 

en aandacht aan mijn carrière”. De mate van psychosociale steun binnen de 

mentoringrelatie wordt weerspiegeld in de tweede subschaal van de MFQ-9, één van de 

items luidt: “Ik vertrouw mijn mentor privé zaken toe”. De derde en laatste schaal 

verwijst naar het geven van een rolmodel aan de mentee. Een voorbeelditem van deze 

subschaal luidt als volgt: “Ik probeer mij te gedragen naar het voorbeeld van mijn 

mentor”. De interne consistentie van de schaal naar mentoring was goed (Cronbach’s α 

= .86). In navolging met eerder onderzoek, werd voor mentoring een gemiddelde score 

berekend (e.g. Hu, Pellegrini, & Scandura, 2011).  

  

Extrarolgedrag 

 

 Voor het meten van extrarolgedrag werden vier subschalen gebruikt, namelijk 

interpersoonlijk gedrag, jobtoewijding, kwaliteit van het werk en kwantiteit van het 

werk (Van Scotter & Motowidlo, 1996). De subschalen interpersoonlijk gedrag en 

jobtoewijding vertonen overlap met de schalen gehanteerd door Podsakoff, MacKenzie, 

Moorman en Fetter (1990). Zo omvat de subschaal interpersoonlijk gedrag de dimensies 

altruïsme en hoffelijkheid terwijl de subschaal jobtoewijding overlap vertoont met de 
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dimensies consciëntieusheid, burgerlijke deugd en sportiviteit (LePine et al., 2002). De 

items van alle subschalen werden gemeten op een vijfpuntenschaal, gaande van 1 = 

helemaal niet akkoord tot 5 = helemaal akkoord. De eerste subschaal, namelijk de 

schaal voor interpersoonlijk gedrag, bespreekt interpersoonlijke gedragingen die 

bijdragen aan het bereiken van organisationele doelen en omvat vijf items. Een 

voorbeelditem van deze subschaal is: “Ik zeg dingen die de sfeer in een team 

bevorderen”. De tweede subschaal omhelst vijf items en verwijst naar het motivationele 

aspect van extrarolgedrag, namelijk jobtoewijding. Een voorbeelditem luidt als volgt: 

“Ik vat een moeilijke taak enthousiast aan”. De derde subschaal gaat via vier items de 

kwaliteit van het werk na, een voorbeelditem is: “Ik lever mijn werk af met een 

minimum van fouten en slordigheden”. De kwantiteit van het werk zit vervat in de 

vierde subschaal en wordt gemeten aan de hand van drie items. Een van de items luidt: 

“Ik verzet constant een aanvaardbare hoeveelheid werk”. Net zoals voor de schaal naar 

mentoring werd ook de schaal naar extrarolgedrag getoetst op betrouwbaarheid. Binnen 

deze steekproef vonden we voor deze schaal een interne consistentie terug van .83. De 

score voor extrarolgedrag is een gemiddelde score (e.g. Kwan, Liu, & Yim, 2011). 

 

Procedurele Rechtvaardigheid 

 

 Procedurele rechtvaardigheid werd gemeten aan de hand van drie schalen van de 

Selection Procedural Justice Scale (SPJS) (Bauer et al., 2001). De schalen werden 

aangepast naar de thematiek die behandeld werd binnen deze studie, namelijk door 

verwijzingen te maken naar de mentor-mentee relatie. Alle items werden gescoord op 

een vijfpuntenschaal van 1 = helemaal niet akkoord tot 5 = helemaal akkoord. De eerste 

schaal tweewegscommunicatie onderzoekt de perceptie van de mentees over de 

mogelijkheid tot het geven van hun mening aan de mentor. De subschaal omvat drie 

items, een voorbeeld van een item uit deze schaal is: “Er was voldoende communicatie 

binnen de relatie met mijn mentor”. De tweede subschaal interpersoonlijke behandeling 

wordt beschreven door vier items en refereert naar de perceptie van de mentee over de 

mate waarin ze met respect behandeld worden door hun mentor. Een van de items is: 

“Ik word beleefd behandeld door mijn mentor”. De derde subschaal voldoende 

informatie bevat drie items en verwijst naar het op voorhand krijgen van informatie, 



	  

Mentoring	  en	  Extrarolgedrag	   	   23	  

communicatie en uitleg over de mentoringrelatie. Een voorbeelditem hiervan luidt: “Ik 

begreep op voorhand hoe het verloop van deze mentoringrelatie zou zijn”. In dit 

onderzoek werd voor de schaal procedurele rechtvaardigheid een goede interne 

consistentie (Cronbach’s α = .92) teruggevonden. In navolging van vroeger onderzoek 

is de score op de schaal naar procedurele rechtvaardigheid een gemiddelde score (e.g. 

Masterson et al., 2000). 

 

Controlevariabelen 

 

 In de huidige studie werd voor enkele variabelen gecontroleerd die mogelijks 

een effect zouden hebben op de onderzochte variabelen. Allereerst werd geslacht (0 = 

man en 1 = vrouw) opgenomen als controlevariabele, dit werd nagegaan via de vraag 

‘Geslacht:’. Vervolgens werd er gecontroleerd voor de leeftijd van de participanten. 

Leeftijd werd gemeten via de vraag ‘Leeftijd:’ en werd uitgedrukt in aantal jaar. De 

laatste controlevariable, namelijk de anciënniteit van de deelnemers werd tevens 

uitgedrukt in aantal jaar en werd nagegaan via de vraag ‘Aantal jaren anciënniteit’. 

 

Demografische Variabelen 

 

 Er werden nog een aantal demografische variabelen bevraagd die niet werden 

opgenomen in het onderzoek van deze scriptie. Zo werd de huidige job bevraagd via 

“Welke job heeft u momenteel?”, het huidige bedrijf via “In welk bedrijf werkt u 

momenteel?” en de sector via “In welke sector bent u momenteel tewerkgesteld?”. Tot 

slot werd nagegaan hoelang elke mentee al een mentor heeft via de vraag “Hoelang 

heeft u reeds een mentor?”. De respondenten dienden al deze vragen zelf aan te vullen.  

 

Procedure 

 

Voor het onderzoek werd gebruik gemaakt van twee vragenlijsten die online 

toegankelijk waren van maart 2012 tot en met april 2012. Beide vragenlijsten bevatten 

dezelfde items, maar deze werden gepresenteerd in een verschillende volgorde. De ene 

versie ging van start met de items rond mentoring, gevolgd door items met betrekking 
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tot procedurele rechtvaardigheid en ter afsluiting werden de items naar extrarolgedrag 

gepresenteerd. De tweede versie ging op dezelfde manier van start, maar werd gevolgd 

door items rond extrarolgedrag en dan pas de items met betrekking tot procedurele 

rechtvaardigheid. Participanten werden random toegewezen aan één van beide 

vragenlijsten. Een independent sample t-test werd uitgevoerd om na te gaan of er 

verschil was tussen de twee versies van vragenlijsten, waarbij de items met betrekking 

tot extrarolgedrag op een andere plaats stonden. Er werden geen significante verschillen 

gevonden tussen deze twee groepen, t(109) = 1.3, p = .20. 

 

De participanten werden op verschillende manieren uitgenodigd om deel te 

nemen aan het onderzoek. Zo werden verscheidene bedrijven aangeschreven via mail 

om de link intern te verspreiden onder de medewerkers die onder begeleiding stonden 

van een mentor. In Bijlage 1 kan een voorbeeld van een begeleidingsbrief 

teruggevonden worden die gericht is naar de mentees zelf. Scholen werden ook 

gecontacteerd aangezien het binnen deze sector normaal is om een pas aangeworven 

leerkracht een mentor te geven. Vervolgens werd een mailing opgesteld gericht naar 

studenten eerste en tweede master bedrijfs- en klinische psychologie. Enerzijds om zelf 

de vragenlijst in te vullen als stagiair, anderzijds om hun contacten aan te sporen de 

vragenlijst in te vullen. Er werd tevens een oproep gelanceerd via sociale media, meer 

bepaald via LinkedIn en via Facebook. Dit zorgde voor een grotere verspreidingsgraad 

van de link. Ten slotte werden heel wat mensen telefonisch gecontacteerd en 

doorverwezen naar de online vragenlijst.  

 

Analyses 
 

 Voor de analyse van de data werd gebruik gemaakt van het statistisch 

programma SPSS Statistics 20. 

 Eerst werd een independent sample t-test uitgevoerd om na te gaan of de twee 

verschillende versies van de vragenlijst significant van elkaar verschillen.  

 Verder werden de beschrijvende statistieken, namelijk de gemiddelden, 

standaarddeviaties, betrouwbaarheden en Pearson correlaties, berekend voor de schalen 

die gebruikt werden in dit onderzoek.   
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 Om de hypotheses uit dit onderzoek na te gaan, werd ten slotte een 

mediatieanalyse uitgevoerd via de methode van Baron en Kenny (1986). Deze methode 

bestaat uit vier stappen en werd uitgevoerd via drie regressieanalyses.  

In een eerste stap werd het effect van de onafhankelijke variabele mentoring op 

de afhankelijke variabele extrarolgedrag nagegaan. Deze stap toetste hypothese 1. De 

tweede stap ging na of er een effect is van de onafhankelijke variabele, mentoring, op de 

mediator procedurele rechtvaardigheid. Deze stap verifieerde hypothese 2. Ten derde 

werd het verband tussen procedurele rechtvaardigheid en extrarolgedrag onderzocht, dit 

gaat hypothese 3 na. Ten slotte werd gekeken of er na het invoeren van de 

onafhankelijke variabele mentoring nog een bijkomend effect was van de mediator 

procedurele rechtvaardigheid op de afhankelijke variabele extrarolgedrag. Wanneer het 

directe effect van de onafhankelijke variabele op de afhankelijke variabele na het 

invoeren van de mediator niet langer significant is, dan is er sprake van volledige 

mediatie (Baron & Kenny, 1986). Deze laatste stap toetst hypothese 4. 

De mediatieanalyse werd uitgevoerd via drie hiërarchische regressieanalyses. De 

eerste regressieanalyse gaat stap één na, namelijk de samenhang tussen mentoring en 

extrarolgedrag. De tweede regressie toetst stap twee waarin het verband tussen 

mentoring en procedurele rechtvaardigheid onderzocht wordt en de derde 

regressieanalyse onderzoekt stap drie en stap vier. Stap 3 handelt over de relatie tussen 

procedurele rechtvaardigheid en extrarolgedrag, stap 4 toetst de mediatie.  

Bijkomend werd een Sobel test (Soper, 2012) uitgevoerd om na te gaan of het 

gevonden indirecte effect significant verschillend was van nul (e.g. Preacher & Hayes, 

2004). 
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RESULTATEN 

 

Gemiddelden, standaarddeviaties, betrouwbaarheden en Pearson correlaties 

 

Voor de onderzochte variabelen in deze studie werden de gemiddelden, 

standaarddeviaties, betrouwbaarheden en Pearson correlaties berekend. Een overzicht 

van deze beschrijvende statistieken wordt weergegeven in Tabel 1. De belangrijkste 

resultaten worden hieronder besproken.  

 Wat betreft de samenhang van de controlevariabelen onderling, wordt een 

negatief verband tussen geslacht en leeftijd gevonden. Verder was er een positief 

verband tussen leeftijd en anciënniteit. 

 Uit de resultaten blijkt verder één significante relatie tussen de 

controlevariabelen en de onderzochte variabelen, meer specifiek hangt een hogere score 

op anciënniteit samen met een hogere score op extrarolgedrag. 

 

Tabel 1 

De gemiddelden, standaarddeviaties, betrouwbaarheden en Pearson correlaties van de 

variabelen uit deze studie. 

 
Variabele M SD 1 2 3 4 5 6 

1. Geslachta 0.73 0.45 (-)      

2. Leeftijd 25.24 7.60 -.19* (-)     

3. Anciënniteit 2.28 5.78 -.15 .81** (-)    

4. Mentoring 3.55 0.65 -.12 .09 .04 (.86)   

5. Procedurele Rechtvaardigheid 3.89 0.71 -.18 .15 .14 .75** (.92)  

6. Extrarolgedrag 3.87 0.37 -.15 .13 .21* .54** .56** (..83) 

 

Noot: N varieert van 111 tot 113 voor variabelen 1-6. De getallen tussen haakjes verwijzen naar de 

interne consistenties. 
a 0 = man, 1 = vrouw. 

* p< .05. 

** p< .01. 
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De onderzochte variabelen opgenomen in deze studie vertonen onderling 

significante relaties. Zo is mentoring positief geassocieerd met procedurele 

rechtvaardigheid, namelijk een hogere score op mentoring gaat samen met een hogere 

score op procedurele rechtvaardigheid. Voorts hangt mentoring positief samen met 

extrarolgedrag. Tot slot vertoont procedurele rechtvaardigheid een positieve samenhang 

met extrarolgedrag. 

 

Hypothesetoetsing 

 

De vier hypotheses werden getoetst aan de hand van drie regressieanalyses 

volgens de methode van Baron en Kenny (1986).  

In een eerste regressieanalyse werd de afhankelijke variabele geregresseerd op 

de onafhankelijke variabele, meer specifiek werd extrarolgedrag geregresseerd op 

mentoring. Deze regressie toetste hypothese 1 die handelt over het verband tussen 

mentoring en extrarolgedrag. Ten tweede werd de mediator geregresseerd op de 

onafhankelijke variabele. Deze regressie verifieerde hypothese 2 die de samenhang 

tussen mentoring en procedurele rechtvaardigheid voorspelt. Ten slotte werd in een 

derde regressieanalyse de afhankelijke variabele geregresseerd op de onafhankelijke 

variabele en de mediator samen. Hypothese 3 en 4 worden beide nagegaan in deze 

laatste regressie. Er werd met andere woorden getoetst of procedurele rechtvaardigheid 

een verband vertoonde met extrarolgedrag en of er na het invoeren van mentoring nog 

een bijkomend effect was van procedurele rechtvaardigheid op extrarolgedrag. Er is 

sprake van ten minste partiële mediatie indien er aan deze voorwaarden wordt voldaan 

(Baron & Kenny, 1986). 

De eerste hypothese stelt dat het ervaren van mentoring positief zal gerelateerd 

zijn aan het stellen van extrarolgedrag. Deze hypothese werd getoetst aan de hand van 

een hiërarchische regressieanalyse. In een eerste blok van de regressieanalyse werden 

de controlevariabelen geslacht, leeftijd en anciënniteit ingevoerd. De onafhankelijke 

variabele mentoring werd in een tweede blok ingegeven. Uit Tabel 2 blijkt dat de 

controlevariabelen 6.5% van de variantie in extrarolgedrag verklaren, F(3,107) = 2.50, p 

= .063. De toevoeging van mentoring als predictor in het model deed de verklaarde 

variantie stijgen met 27.3%, F(1,106) = 43.84, p = .000. Een hoge mate van mentoring 
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hing samen met een het stellen van meer extrarolgedrag (β = .53, p = .000). Deze 

resultaten bevestigen hypothese 1. 

 

Tabel 2 

De hiërarchische regressie van extrarolgedrag op de controlevariabelen en mentoring. 

            Extrarolgedrag 

Predictor Stap 1 Stap 2 

Controlevariabelen   

Geslachta -.14 -.08 

Leeftijd -.09 -.16 

Anciënniteit .26 .30* 

Mentoring  .53** 

R2 .065 .339** 

Adjusted R2 .039 .314** 

ΔR2 .065 .273** 
 

Noot: N = 111. De waarden in de tabel zijn gestandaardiseerde regressiecoëfficiënten (β’s). 
a 0 = man, 1 = vrouw. 

* p< .05. 

** p< .01. 

 

 De tweede hypothese veronderstelt dat het ervaren van mentoring positief 

geassocieerd zal zijn met het waarnemen van procedurele rechtvaardigheid. Deze 

hypothese werd geverifieerd door middel van een regressie waarbij in een eerste blok 

opnieuw de controlevariabelen geslacht, leeftijd en anciënniteit ingegeven werden en in 

een tweede blok mentoring toegevoegd werd. Uit tabel 3 leiden we af dat de 

controlevariabelen 4.7% van de variantie verklaarden, F(3,109) = 1.80, p = .151. Na het 

invoeren van mentoring in de regressie, nam de verklaarde variantie toe met 53.9%, 

F(1,108) = 140.60, p = .000. In dit onderzoek werd een sterk positieve samenhang 

gevonden tussen mentoring en procedurele rechtvaardigheid (β = .74, p = .000), deze 

resultaten bevestigen hypothese 2.   
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Tabel 3 

De hiërarchische regressie van procedurele rechtvaardigheid op de controlevariabelen 

en mentoring. 

         Procedurele Rechtvaardigheid 

Predictor Stap 1 Stap 2 

Controlevariabelen   

Geslachta -.16 -.08 

Leeftijd .05 -.07 

Anciënniteit .08 .16 

Mentoring  .74** 

R2 .047 .586** 

Adjusted R2 .021 .571** 

ΔR2 .047 .539** 
 

Noot: N = 113. De waarden in de tabel zijn gestandaardiseerde regressiecoëfficiënten (β’s). 
a 0 = man, 1 = vrouw. 

** p< .01. 

 

 Een positief verband tussen procedurele rechtvaardigheid en extrarolgedrag 

wordt vooropgesteld in hypothese 3. Hypothese 4 onderzoekt tot slot of het verband 

tussen mentoring en extrarolgedrag gemedieerd wordt door procedurele 

rechtvaardigheid. Deze hypothesen worden samen getoetst in een derde en laatste 

regressieanalyse. Er wordt nagegaan of procedurele rechtvaardigheid samengaat met 

extrarolgedrag en of dit verband blijft bestaan na controle voor mentoring. In een eerste 

blok van de regressie werd gecontroleerd voor geslacht, leeftijd en anciënniteit. In een 

tweede blok werd mentoring ingegeven en in het derde blok tot slot werd procedurele 

rechtvaardigheid ingevoerd. Procedurele rechtvaardigheid verklaart 3.7% van de 

variantie bovenop de controlevariabelen en mentoring, F(1,105) = 6.30, p = .014. De 

mediator procedurele rechtvaardigheid heeft een significant effect op extrarolgedrag (β 

= .30, p = .14). Hypothese 3 wordt in deze studie bevestigd.  

Vervolgens kunnen we afleiden uit Tabel 4 dat het bètagewicht van mentoring 

verminderd is na het ingeven van procedurele rechtvaardigheid in stap 3 (β = .31, p = 
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.012), er kan dus worden gesproken van partiële mediatie. Hypothese 4 wordt met 

andere woorden bevestigd, procedurele rechtvaardigheid medieert de relatie tussen 

mentoring en extrarolgedrag gedeeltelijk. 

 

Tabel 4 

De hiërarchische regressie van extrarolgedrag op de controlevariabelen, mentoring en 

procedurele rechtvaardigheid. 

              Extrarolgedrag 

Predictor Stap 1 Stap 2 Stap 3 

Controlevariabelen    

Geslachta -.14 -.08 -.06 

Leeftijd -.09 -.16 -.14 

Anciënniteit .26 .30* .26* 

Mentoring  .53** .31* 

Procedurele rechtvaardigheid   .30* 

R2 .065 .339** .376* 

Adjusted R2 .039 .314** .347* 

ΔR2 .065 .273** .037* 
 

Noot: N = 111. De waarden in de tabel zijn gestandaardiseerde regressiecoëfficiënten (β’s). 
a 0 = man, 1 = vrouw. 

* p< .05. 

** p< .01. 

 

 Bijkomend werd via een Sobel test nagegaan of het indirecte effect van 

procedurele rechtvaardigheid op de relatie tussen mentoring en extrarolgedrag 

significant is. De Sobel test vergelijkt de sterkte van het indirecte effect van de 

onafhankelijke op de afhankelijke variabele met de nulhypothese die stelt dat dit effect 

nul is (Soper, 2012). De Sobel test gaf aan dat het indirecte effect van procedurele 

rechtvaardigheid op de relatie tussen mentoring en extrarolgedrag significant was (z = 

2.46, p = .014). 
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BESPREKING 

 

Algemene Bevindingen 

 

 Mentoring is een concept van alle tijden en komt voor in verscheidene 

disciplines. De laatste jaren profileert mentoring zich als één van de meest belovende en 

opkomende HR-trends. Binnen de literatuur werden zowel de antecedenten als de 

uitkomsten van mentoring reeds onderzocht (e.g. Allen et al., 2004; Kammeyer-Mueller 

& Judge, 2008). Mentoring kan mogelijks fungeren als een stimulans voor mentees om 

extrarolgedrag te stellen. De Social Exchange Theory van Blau (1964) stelt immers dat 

mensen de kosten en baten van een relatie tegen elkaar afwegen en ervoor zorgen dat 

beide in balans zijn. De baten van de mentoringrelatie, zoals het krijgen van promotie 

en een hoger loon (Allen et al., 2004), zullen gecompenseerd worden door middel van 

het stellen van extrarolgedrag, namelijk de kosten van de mentoringrelatie. Kwan, Liu 

en Yim (2011) vonden reeds evidentie voor de relatie tussen mentoring en 

extrarolgedrag. Conform de verwachtingen van deze studie werd een positieve 

samenhang tussen mentoring en extrarolgedrag gevonden. 

 Vervolgens bleek uit de resultaten van de huidige studie dat mentoring positief 

geassocieerd is met procedurele rechtvaardigheid. Deze resultaten liggen in lijn met 

bevindingen uit voorgaand onderzoek naar de uitkomsten van mentoring, waaruit bleek 

dat mentees meer procedurele rechtvaardigheid waarnemen dan non-mentees (Scandura, 

1997; Kay et al., 2009). Werknemers die mentoring krijgen, hebben toegang tot meer 

informatie omtrent de machtsstructuren, werkrelaties en procedures binnen de 

organisatie (Allen et al., 1999). Deze informatie geeft de mentees een gevoel van 

procedurele rechtvaardigheid. Deze relatie werd gerepliceerd binnen dit onderzoek. 

 Verder werd de samenhang tussen procedurele rechtvaardigheid en 

extrarolgedrag reeds aangetoond in de meta-analyse van Cohen-Charash en Spector 

(2001). Conform deze onderzoeksbevindingen werd in de huidige studie een positief 

verband teruggevonden tussen procedurele rechtvaardigheid en extrarolgedrag. Het 

waarnemen van rechtvaardige procedures verhoogt immers de motivatie van 

werknemers om de organisatie te steunen. Deze steun kan zich uiten via het stellen van 

extrarolgedrag (De Cremer & Tyler, 2005). De verwachte samenhang tussen 
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procedurele rechtvaardigheid en extrarolgedrag werd binnen dit onderzoek 

teruggevonden. 

 Gegeven bovenstaande verbanden en de bevindingen in het onderzoek van 

Tepper en Taylor (2003), werd verwacht dat procedurele rechtvaardigheid de relatie 

tussen mentoring en extrarolgedrag zou mediëren. De hypothese hieromtrent werd 

slechts partieel bevestigd, met name procedurele rechtvaardigheid medieert de relatie 

tussen mentoring en extrarolgedrag gedeeltelijk.  

 

Beperkingen 

 

 Dit onderzoek kent een aantal beperkingen waardoor de resultaten met enige 

voorzichtigheid dienen bekeken worden.  

 Allereerst kunnen de resultaten vertekend zijn door de kleine steekproef, 

ondanks alle inspanningen om mensen aan te sporen de vragenlijst in te vullen. Verder 

omvat de steekproef 38.1% studenten, dit kan de generaliseerbaarheid van de resultaten 

verminderen. Niettegenstaande deze steekproef relatief klein is, is de 

vertegenwoordiging van sectoren en functietitels erg divers. Opvallend binnen deze 

steekproef is bovendien de ongelijke verdeling wat betreft geslacht, meer specifiek zijn 

vooral vrouwen goed vertegenwoordigd (72.6%). Dit hoge percentage vrouwelijke 

mentees kan mogelijks de resultaten vertekenen, maar vormt eveneens een interessant 

perspectief binnen onderzoek naar mentoring. Uit voorgaand onderzoek blijkt immers 

dat mannen vaker mentoring krijgen dan vrouwen (Kammeyer-Mueller & Judge, 2008). 

 Een tweede beperking van dit onderzoek is dat de resultaten gebaseerd zijn op 

zelfrapportage. Enerzijds zou er binnen de huidige studie sprake kunnen zijn van 

common method bias gezien alle variabelen bevraagd werden aan de hand van dezelfde 

methode (Podsakoff, MacKenzie, Lee, & Podsakoff, 2003). Anderzijds gaat 

zelfrapportage vaak gepaard met de tendens naar sociale wenselijkheid. Om hierop te 

anticiperen werd er in de vragenlijst nadruk gelegd op het zo eerlijk mogelijk 

antwoorden via het hanteren van zinnen zoals “Er zijn geen goede of slechte 

antwoorden, enkel persoonlijke meningen. Wees dus zo eerlijk mogelijk.” en tevens 

door te benadrukken dat de vragenlijsten anoniem en met strikte vertrouwelijkheid 

behandeld zouden worden. Schalen naar extrarolgedrag staan tevens gekend om hun 



	  

Mentoring	  en	  Extrarolgedrag	   	   33	  

vatbaarheid voor sociale wenselijkheid (O’Reilly & Chatman, 1986; Organ, 1997). Als 

extra maatregel om sociale wenselijkheid tegen te gaan, werden twee versies opgesteld 

van de vragenlijst. Zoals aangegeven door Podsakoff en Organ (1986) werden de items 

naar extrarolgedrag namelijk op twee verschillende momenten aangeboden. De ene helft 

van de respondenten kreeg de items op het einde van de vragenlijst, de andere helft 

diende de schaal naar extrarolgedrag in te vullen voor de items naar procedurele 

rechtvaardigheid. Een independent sample t-test gaf aan dat er geen significante 

verschillen optraden tussen beide versies, er werd voor de schaal naar extrarolgedrag 

dus geen evidentie gevonden voor vertekening door sociale wenselijkheid. 

 Het cross-sectionele design van dit onderzoek vormt een derde beperking. Op 

basis van cross-sectioneel onderzoek kunnen geen besluiten getrokken worden met 

betrekking tot causaliteit (Leary, 2008). Dit onderzoek leent zich enkel tot uitspraken 

met betrekking tot samenhang van variabelen en dus niet tot uitspraken betreffende 

oorzakelijke verbanden. 

 

Aanbevelingen voor Verder Onderzoek 

 

 Vanuit deze studie kunnen enkele aanbevelingen worden geformuleerd voor 

toekomstig onderzoek.  

 Ten eerste zou het interessant zijn om de dyade mentor-mentee te bevragen in 

plaats van enkel de mentee. In de huidige studie werden gegevens verzameld via 

zelfrapportage door de mentee, dit houdt het gevaar in dat de antwoorden vertekend zijn 

door antwoordtendenties zoals sociale wenselijkheid. Interessant zou zijn om in verder 

onderzoek ook de mentor te bevragen met betrekking tot de onderzochte variabelen. Zo 

zou aan de mentor kunnen gevraagd worden het extrarolgedrag van de mentee te scoren. 

Het verzamelen van beide perspectieven (mentor-mentee) geeft ons uitgebreidere 

informatie over de mentoringrelatie.  

 Een tweede aanbeveling vloeit voort uit het schaarse onderzoek naar de 

verklaringsmechanismen voor de samenhang tussen mentoring en exrarolgedrag. 

Binnen deze studie tonen de resultaten aan dat de relatie partieel gemedieerd wordt door 

procedurele rechtvaardigheid. Dit is echter slechts één mogelijke mediator binnen de 
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relatie. Verder onderzoek kan mogelijks nog andere verklaringsmechanismen 

blootleggen. 

 Ten derde kan worden nagegaan welke specifieke subschalen van mentoring een 

invloed hebben op extrarolgedrag. Verder onderzoek zou kunnen toetsen of de 

subschalen een differentiële impact hebben op het stellen van extrarolgedrag. 

Voorgaand onderzoek geeft immers aan dat carrièrementoring en psychosociale 

mentoring een differentiële impact hebben op bepaalde uitkomsten, zoals compensatie 

en salaris (Allen et al., 2004). Hierbij aansluitend kan tevens de invloed van specifieke 

subschalen van de mediator procedurele rechtvaardigheid op extrarolgedrag nagegaan 

worden. 

 Een vierde aanbeveling volgt uit een beperking van de huidige studie. Het huidig 

onderzoek hanteert een cross-sectioneel design, dit laat slechts toe de samenhang tussen 

de variabelen na te gaan. Er kan op basis van cross-sectioneel onderzoek geen uitsluitsel 

gegeven worden over causale relaties (Leary, 2008). Om deze beperking tegemoet te 

komen, is het aangewezen in de toekomst longitudinaal onderzoek uit te voeren naar de 

relatie tussen mentoring en extrarolgedrag en naar mogelijke verklaringsmechanismen 

voor deze samenhang. 
 

Theoretische en Praktische Implicaties 

 

 De resultaten van dit onderzoek hebben enerzijds theoretische en anderzijds 

praktische implicaties. Allereerst vormt dit onderzoek een meerwaarde voor de 

wetenschappelijke literatuur. Het verband tussen mentoring en extrarolgedrag werd 

slechts beperkt onderzocht in voorgaand onderzoek (e.g. Kwan et al., 2011; Tepper & 

Taylor, 2003). Tevens is onderzoek naar de potentiële verklaringsmechanismen nog 

schaars. De huidige studie heeft hiertoe bijgedragen door enerzijds de relatie tussen 

mentoring en extrarolgedrag te onderzoeken en anderzijds procedurele rechtvaardigheid 

naar voor te schuiven als mogelijke mediator. In dit kader zijn enkele bevindingen zeer 

waardevol. Ten eerste vinden we evidentie voor een samenhang tussen mentoring en 

extrarolgedrag. Hoe hoger de mate van mentoring ervaren door de mentee, hoe meer 

men geneigd is om extrarolgedrag te stellen. Ten tweede blijkt dat deze relatie partieel 

gemedieerd wordt door procedurele rechtvaardigheid. Dit verklaringsmechanisme voor 
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de relatie tussen mentoring en extrarolgedrag betekent een expansie van de 

wetenschappelijke literatuur.  

 Vervolgens hebben deze resultaten ook implicaties voor de praktijk. Deze studie 

kan een stimulans vormen voor bedrijven om te investeren in mentoring, gezien 

mentoring en het stellen van extrarolgedrag een positief verband hebben. Tevens is het 

belangrijk voor bedrijven om ervoor te zorgen dat procedures transparant en 

rechtvaardig verlopen. Indien de werknemers deze procedurele rechtvaardigheid 

waarnemen, zijn ze immers meer geneigd om extrarolgedrag te stellen. Het is belangrijk 

voor bedrijven om zowel mentoring als procedurele rechtvaardigheid in acht te nemen, 

aangezien beide een impact hebben op de neiging van werknemers om extrarolgedrag te 

stellen. Het stellen van extrarolgedrag gaat gepaard met positieve uitkomsten voor de 

organisatie, namelijk hogere prestatieniveaus, betere financiële status alsook een 

gemoedelijkere werksfeer (Podsakoff et al., 2009).  

 

Conclusie 

 

De huidige studie had als doel de relatie tussen mentoring en extrarolgedrag na 

te gaan alsook te onderzoeken of procedurele rechtvaardigheid deze samenhang 

medieert. De resultaten tonen aan dat mentoring positief geassocieerd is met 

extrarolgedrag. Mentoring hangt tevens samen met het waarnemen van procedurele 

rechtvaardigheid. Bovendien zijn ook procedurele rechtvaardigheid en extrarolgedrag 

positief geassocieerd. Tot slot wordt het verband tussen mentoring en extrarolgedrag 

partieel gemedieerd door procedurele rechtvaardigheid. 

 

Naast een theoretische bijdrage aan de wetenschappelijke literatuur, vormt de 

huidige studie mogelijks een praktische contributie. Bedrijven kunnen het stellen van 

extrarolgedrag namelijk faciliteren door te investeren in zowel mentoring als 

procedurele rechtvaardigheid.  
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Bijlage 2: Vragenlijst Thesistools 
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JvR ThesisTools

Pagina: 1

Start

Pagina: 2

Stap 1:
Stap 2:
Stap 3:
Stap 4:

Homepage:
Extra:

Enquête maken in 4 stappen:

Enquete Instellingen
Enquete Overzicht
Enquete Preview
Enquete Publiceren

Hoofdmenu
Extra diensten

Enquête Preview

 

Beste mentee, 

In het kader van mijn Masterproef ben ik op zoek naar mensen die mij willen helpen door deze vragenlijst in te
vullen. Jij bent één van die mensen die me hierbij kan helpen.
De vragenlijst gaat over het thema ‘mentoring’ wat betekent dat een oudere, meer ervaren persoon een jonger
individu helpt bij het leren navigeren in de werkwereld. In veel bedrijven wordt dit benoemd als meter- en
peterschap of als buddysysteem. De meter/peter of buddy is dus een mentor voor jou, de mentee.

Het invullen van de onderstaande vragenlijst neemt maximaal 10 minuten in beslag. Probeer op elke vraag
antwoord te geven, enkel dan zijn de resultaten bruikbaar. Indien je geen mening hebt over een
meerkeuzevraag, kies dan voor neutraal. De vragenlijst bestaat uit vier delen. Eerst worden enkele
demografische variabelen bevraagd. Ten tweede krijgt u een korte reeks stellingen over de relatie met uw
mentor, dit wordt gevolgd door 10 stellingen die dieper ingaan op deze relatie. Ten slotte volgt een reeks
stellingen over hoe u uzelf ziet. 

Er zijn geen goede of slechte antwoorden, enkel persoonlijke meningen. Wees dus zo eerlijk mogelijk.

Als u deze vragenlijst invult, houdt dit in dat u rechtstreeks akkoord gaat met de deelname aan dit onderzoek.
Deze vragenlijst wordt anoniem verwerkt en met strikte vertrouwelijkheid behandeld.

Hartelijk bedankt !

Els Anseeuw
Studente Master in de Bedrijfpsychologie en Personeelsbeleid

 

 

Gelieve eerst een aantal gegevens over uzelf aan te vullen.

Deze gegevens worden uiterst vertrouwelijk en anoniem behandeld. 

 

  1.

Geslacht: 

 Man  Vrouw 
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  2.

Leeftijd * 

 

  3.

Welke job heeft u momenteel? * 

 

  4.

In welke bedrijf werkt u momenteel? * 

 

  5.

In welke sector bent u momenteel tewerkgesteld? * 

 

  6.

Aantal jaren anciënniteit: * 

 

  7.

Hoelang heeft u reeds een mentor? * 

 

Ga verder
 

 

In welke mate gaat u akkoord met onderstaande uitspraken over uw mentor?

Een mentor is een oudere, meer ervaren persoon die een jonger individu helpt bij het leren navigeren in de werkwereld.
Onder de noemer mentor vallen ook meter, peter of buddy.

Het gaat over hoe u uw mentor ziet. Er zijn dus geen juiste of foute antwoorden. Gelieve aan te duiden in welke mate u
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akkoord gaat met de stelling en hanteer hiervoor onderstaande schaal. (Helemaal niet akkoord, Niet akkoord, Neutraal,
Akkoord, Helemaal akkoord.) 

 

  8.

Mijn mentor is oprecht geïnteresseerd in mijn carrière. * 

 Helemaal niet akkoord 
 Niet akkoord 
 Neutraal 
 Akkoord 
 Helemaal akkoord 

 

  9.

Ik beschouw mijn mentor als een vriend. * 

 Helemaal niet akkoord 
 Niet akkoord 
 Neutraal 
 Akkoord 
 Helemaal akkoord 

 

  10.

Ik vertrouw mijn mentor privé zaken toe. * 

 Helemaal niet akkoord 
 Niet akkoord 
 Neutraal 
 Akkoord 
 Helemaal akkoord 

 

  11.

Ik respecteer de bekwaamheid van mijn mentor om anderen iets bij te leren. * 

 Helemaal niet akkoord 
 Niet akkoord 
 Neutraal 
 Akkoord 
 Helemaal akkoord 

 

  12.

Ik probeer mij te gedragen naar het voorbeeld van mijn mentor. * 

 Helemaal niet akkoord 
 Niet akkoord 
 Neutraal 
 Akkoord 
 Helemaal akkoord 

 



	  

Mentoring	  en	  Extrarolgedrag	   	   47	  

 
 

 

 

3/05/12 22:18ThesisTools - Student&Onderzoek, maak & verspreid gratis de online enquete voor je scriptie -

Pagina 4 van 10http://www.thesistools.com/sys/preview.php?ln=nl&userID=131938&formID=253568

Pagina: 4

  13.

Mijn mentor helpt mij om mijn professionele doelstellingen te coördineren. * 

 Helemaal niet akkoord 
 Niet akkoord 
 Neutraal 
 Akkoord 
 Helemaal akkoord 

 

  14.

Ik bewonder de bekwaamheid van mijn mentor om mensen te motiveren. * 

 Helemaal niet akkoord 
 Niet akkoord 
 Neutraal 
 Akkoord 
 Helemaal akkoord 

 

  15.

Mijn mentor wijdt speciale tijd en aandacht aan mijn carrière. * 

 Helemaal niet akkoord 
 Niet akkoord 
 Neutraal 
 Akkoord 
 Helemaal akkoord 

 

  16.

Ik deel persoonlijke problemen met mijn mentor. * 

 Helemaal niet akkoord 
 Niet akkoord 
 Neutraal 
 Akkoord 
 Helemaal akkoord 

 

Ga verder
 

 

In welke mate gaat u akkoord met onderstaande uitspraken?

Het gaat over hoe u de relatie met uw mentor ervaart. Er zijn dus geen juiste of foute antwoorden. Gelieve aan te duiden
in welke mate u akkoord gaat met de stelling en hanteer hiervoor onderstaande schaal. (Helemaal niet akkoord, Niet
akkoord, Neutraal, Akkoord, Helemaal akkoord.) 
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  17.

Er is voldoende communicatie binnen de relatie met mijn mentor. * 

 Helemaal niet akkoord 
 Niet akkoord 
 Neutraal 
 Akkoord 
 Helemaal akkoord 

 

  18.

Ik wist wat ik kon verwachten van mijn mentor. * 

 Helemaal niet akkoord 
 Niet akkoord 
 Neutraal 
 Akkoord 
 Helemaal akkoord 

 

  19.

Mijn mentor stelt mij op mijn gemak. * 

 Helemaal niet akkoord 
 Niet akkoord 
 Neutraal 
 Akkoord 
 Helemaal akkoord 

 

  20.

Ik had voldoende informatie over het opzet van de mentoringrelatie. * 

 Helemaal niet akkoord 
 Niet akkoord 
 Neutraal 
 Akkoord 
 Helemaal akkoord 

 

  21.

Ik begreep op voorhand hoe het verloop van deze mentoringrelatie zou zijn. * 

 Helemaal niet akkoord 
 Niet akkoord 
 Neutraal 
 Akkoord 
 Helemaal akkoord 
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  22.

Ik word beleefd behandeld door mijn mentor. * 

 Helemaal niet akkoord 
 Niet akkoord 
 Neutraal 
 Akkoord 
 Helemaal akkoord 

 

  23.

Ik ben tevreden over de communicatie met mijn mentor. * 

 Helemaal niet akkoord 
 Niet akkoord 
 Neutraal 
 Akkoord 
 Helemaal akkoord 

 

  24.

Mijn mentor behandelt mij met respect. * 

 Helemaal niet akkoord 
 Niet akkoord 
 Neutraal 
 Akkoord 
 Helemaal akkoord 

 

  25.

Ik ben tevreden met hoe ik door mijn mentor behandeld wordt. * 

 Helemaal niet akkoord 
 Niet akkoord 
 Neutraal 
 Akkoord 
 Helemaal akkoord 

 

  26.

Binnen de relatie met mijn mentor is tweerichtingscommunicatie mogelijk. * 

 Helemaal niet akkoord 
 Niet akkoord 
 Neutraal 
 Akkoord 
 Helemaal akkoord 

 

Ga verder naar het laatste deel
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In welke mate gaat u akkoord met onderstaande uitspraken over uzelf?

Het gaat over hoe u uzelf ziet. Er zijn dus geen juiste of foute antwoorden. Gelieve aan te duiden in welke mate u akkoord
gaat met de stelling en hanteer hiervoor onderstaande schaal. (Helemaal niet akkoord, Niet akkoord, Neutraal, Akkoord,
Helemaal akkoord.) 

 

  27.

Ik prijs anderen wanneer ze succesvol zijn. * 

 Helemaal niet akkoord 
 Niet akkoord 
 Neutraal 
 Akkoord 
 Helemaal akkoord 

 

  28.

Ik lever werk af met een minimum van fouten en slordigheden. * 

 Helemaal niet akkoord 
 Niet akkoord 
 Neutraal 
 Akkoord 
 Helemaal akkoord 

 

  29.

Ik werk harder dan van mij gevraagd wordt. * 

 Helemaal niet akkoord 
 Niet akkoord 
 Neutraal 
 Akkoord 
 Helemaal akkoord 

 

  30.

Ik ga zelf op zoek naar een uitdagende taak. * 

 Helemaal niet akkoord 
 Niet akkoord 
 Neutraal 
 Akkoord 
 Helemaal akkoord 

 

  31.

Ik werk langer dan nodig is om het werk af te krijgen. * 
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 Helemaal niet akkoord 
 Niet akkoord 
 Neutraal 
 Akkoord 
 Helemaal akkoord 

 

  32.

Ik voer mijn toegewezen taken adequaat uit. * 

 Helemaal niet akkoord 
 Niet akkoord 
 Neutraal 
 Akkoord 
 Helemaal akkoord 

 

  33.

Ik verzet constant een aanvaardbare hoeveelheid werk. * 

 Helemaal niet akkoord 
 Niet akkoord 
 Neutraal 
 Akkoord 
 Helemaal akkoord 

 

  34.

Ik houd er hoge kwaliteitseisen op na bij mijn werk. * 

 Helemaal niet akkoord 
 Niet akkoord 
 Neutraal 
 Akkoord 
 Helemaal akkoord 

 

  35.

Ik ga adequaat om met onverwachte verhogingen in werkbelasting. * 

 Helemaal niet akkoord 
 Niet akkoord 
 Neutraal 
 Akkoord 
 Helemaal akkoord 

 

  36.

Ik vat een moeilijke taak enthousiast aan. * 

 Helemaal niet akkoord 
 Niet akkoord 
 Neutraal 
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 Akkoord 
 Helemaal akkoord 

 

  37.

Ik hecht veel aandacht aan belangrijke details. * 

 Helemaal niet akkoord 
 Niet akkoord 
 Neutraal 
 Akkoord 
 Helemaal akkoord 

 

  38.

Ik voer mijn taken grondig en tot in de puntjes uit. * 

 Helemaal niet akkoord 
 Niet akkoord 
 Neutraal 
 Akkoord 
 Helemaal akkoord 

 

  39.

Ik help mensen zonder dat ze erom dienen te vragen. * 

 Helemaal niet akkoord 
 Niet akkoord 
 Neutraal 
 Akkoord 
 Helemaal akkoord 

 

  40.

Ik drijf indien nodig het werktempo op om een deadline te halen. * 

 Helemaal niet akkoord 
 Niet akkoord 
 Neutraal 
 Akkoord 
 Helemaal akkoord 

 

  41.

Ik zeg dingen die de sfeer in een team bevorderen. * 

 Helemaal niet akkoord 
 Niet akkoord 
 Neutraal 
 Akkoord 
 Helemaal akkoord 
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(c) Joan van Rixtel
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  42.

Ik zorg ervoor dat anderen goed overeen komen. * 

 Helemaal niet akkoord 
 Niet akkoord 
 Neutraal 
 Akkoord 
 Helemaal akkoord 

 

  43.

Ik help iemand die persoonlijke problemen heeft. * 

 Helemaal niet akkoord 
 Niet akkoord 
 Neutraal 
 Akkoord 
 Helemaal akkoord 

 

DANKJEWEL !
 

 

Hartelijk bedankt voor het invullen van deze vragenlijst !

Vriendelijke groeten, 
Els Anseeuw
Studente Bedrijfspsychologie en Personeelsbeleid

 


