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Abstract 

Deze studie onderzoekt enerzijds de invloed van uitdagings- en belemmeringsstressoren op 

contraproductief werkgedrag (gericht op individuen enerzijds en gericht op de organisatie 

anderzijds). Er wordt nagegaan of de cognitieve appraisal van deze werkstressoren een 

mediërende rol speelt in de relatie tussen werkstressoren en contraproductief werkgedrag. 

Voorts werd ook de rol van ethisch leiderschap nagegaan via een gemodereerde 

mediatieanalyse. Resultaten tonen aan dat participanten tijdsdruk, rolambiguïteit, rolconflict en 

interpersoonlijk conflict percipiëren als belemmerend. Deze studie vindt geen evidentie voor 

mediatie door cognitieve appraisal. Er zijn wel directe effecten te vinden tussen werkstressoren 

en contraproductief werkgedrag, voornamelijk wat contraproductief werkgedrag gericht op de 

organisatie betreft. Verder toont deze studie aan dat ethisch leiderschap een modererende rol 

heeft in de relatie tussen werkstressoren en contraproductief werkgedrag. Afhankelijk van de 

stressor, van de perceptie ervan als belemmerend of uitdagend en van de uitkomstmaat (CWB-I 

of CWB-O), speelt laag of hoog ethisch leiderschap een modererende rol.  
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Probleemstelling 

De laatste jaren zijn er heel wat schandalen uitgebroken in de bedrijfswereld. Het 

Enron-schandaal is één van de bekendste. Enron was een groot Amerikaans energiebedrijf dat 

jarenlang haar financiële verliezen verdoezelde via dochterondernemingen. Toen het bedrijf 

begin 21ste eeuw overkop ging, bleek onder andere dat het management miljoenen in eigen zak 

stopte. Een gekend voorbeeld in eigen land is Electrabel en haar moederbedrijf GDF Suez, dat 

jarenlang haar consumenten te veel aanrekende voor hun energieverbruik en zelf nauwelijks 

belastingen betaalde (Truyts, 2014). Intussen wantrouwen de Belgische aandeelhouders ook het 

bedrijf, nu zou blijken dat Electrabel te veel betaalt aan haar moederbedrijf om op die manier de 

aandeelhouders niet te hoeven uitbetalen (Verstraete, 2014). Een ander voorbeeld betreft 

Starbucks. In 2012 lekte uit dat Starbucks nauwelijks belastingen betaalde, waarop de Britse 

consument weigerde om nog in Starbucks te kopen tot zij wél belastingen betaalden. Het niet 

voldoen aan bepaalde ethische normen kan dus aanleiding geven tot protest bij de consument. 

Ook werknemers gaan gebukt onder onrechtvaardige en stresserende situaties op het werk. Dit 

zet hen er zelf toe aan om onethische gedragingen te stellen, ter compensatie (Kelloway, 

Francis, Prosser, & Cameron, 2010) of via sociale leerprocessen (Bandura, 1977, zoals geciteerd 

in Brown & Treviño, 2006; Glomb & Liao, 2003; Robinson & O’Leary-Kelly, 1998).  

Bepaalde werkstressoren hebben een negatieve impact op het individu (Clays et al., 

2011; Widmer, Semmer, Käling, Jacobshagen, & Meier, 2012), maar ook op de organisatie 

(Boswell, Olson-Buchanan, & LePine, 2004; Cavanaugh, Boswell, Roehling, & Boudreau, 

2000; Pearsall, Ellis, & Stein, 2009; Podsakoff, LePine, & LePine, 2007). Verscheidene 

werkstressoren leiden tot het stellen van onethische gedragingen. Deze onethische gedragingen 

kunnen vergaande gevolgen hebben voor de organisatie. Een extreem voorbeeld is het 

pestgedrag van werknemers, zoals recentelijk geschetst in de media. Dit schaadt het imago van 

de organisatie, om nog maar niet te spreken van de psychologische schade die aangericht wordt 

bij het slachtoffer. In een maatschappij waar de roep naar ethiek steeds luider wordt, stelt zich 

de vraag of het ethisch gedrag van leidinggevenden leidt tot het minder stellen van onethisch 

gedrag bij medewerkers, terwijl deze onder druk staan van verscheidene werkstressoren.  

In 2000 schoven Cavanaugh et al. een raamwerk naar voor in verband met 

werkstressoren. Dit raamwerk blijkt complexer te zijn dan toen aangenomen werd en blijkt de 

complexiteit van de impact van werkstressoren niet volledig te vatten (Ohly & Fritz, 2010; 

Webster, Beehr, & Christiansen, 2010). Het blijft dan ook een uitdaging om dit raamwerk uit te 

breiden, te testen en te repliceren. Een studie naar werkstressoren toont aan dat men twee 

vormen van werkstressoren kan onderscheiden: belemmeringsstressoren en uitdagingsstressoren 

(Cavanaugh et al., 2000). Dit heeft onderzoekers er toe aangezet om af te stappen van een a 

priori model van werkstressoren, en de mediërende rol van cognitieve appraisal te bekijken 

(Ohly & Fritz, 2010; Webster, Beehr, & Love, 2011). Met andere woorden, of een werkstressor 
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als uitdagend dan wel belemmerend gepercipieerd wordt, verklaart mee de impact van deze 

werkstressor op de uitkomsten. Dit is echter nog onvoldoende onderzocht. Deze studie zal zich 

ten eerste focussen op het werkstressoren-raamwerk. Hier wordt specifiek de relatie tussen deze 

stressoren en een negatieve organisatie uitkomst, namelijk contraproductief werkgedrag, 

onderzocht. Cognitieve appraisal wordt in de literatuur gesuggereerd als mogelijke 

mediatievariabele (Fox, Spector, & Miles, 2001; Ohly & Fritz, 2010; Webster et al., 2011). 

Deze studie toont aan dat deze de relatie gedeeltelijk medieert (Ohly & Fritz, 2010; Webster et 

al., 2011). Deze studie wil deze bevindingen repliceren en het raamwerk van werkstressoren 

bevestigen. 

Leidinggevenden kunnen het gedrag van hun medewerkers beïnvloeden, onder meer 

via het stellen van regels en voorbeeldgedragingen (Brown & Treviño, 2006). De vraag stelt 

zich dus of een ethische invulling van die regels en gedragingen een bufferend effect heeft op de 

reactie van medewerkers om zo’n onethische gedragingen te stellen. Heeft ethisch leiderschap 

een invloed op het stellen van onethische gedragingen als respons op onrechtvaardigheid of 

stress? Contraproductief werkgedrag is onethisch gedrag en is nefast voor de organisatie en zijn 

leden (Berry, Ones & Sackett, 2007). De modererende invloed die ethisch leiderschap zou 

kunnen hebben op de relatie tussen werkstressoren en contraproductief gedrag is tot nu toe niet 

onderzocht. Via vragenlijstenonderzoek bij werknemers naar hun ervaring van werkstressoren, 

hun cognitieve appraisal van die werkstressoren, hun evaluatie van hun directe leidinggevende 

als ethisch leider en hun zelfrapportage van contraproductief werkgedrag, hoopt deze studie een 

beter inzicht te kunnen geven in het raamwerk van werkstressoren, en ethisch leiderschap.  

Over ethisch leiderschap is er tot nog toe niet erg veel geweten. Studies nemen de 

laatste jaren toe, maar blijven schaars (Voor uitzonderingen, zie De Hoogh & Den Hartog, 

2008; Kalshoven, Den Hartog & De Hoogh, 2011, 2013) . De vraag blijft dus of ethisch 

leiderschap een relevant concept is dat theoretisch iets kan toevoegen aan de bestaande vormen 

van leiderschap. Managers en directieleden zijn er vaak van overtuigd dat een goeie 

leidinggevende over een koele persoonlijkheid beschikt. “There is still a leading paradigm 

among business corporations that leaders should be narcissistic in order to successfully 

maneuver through the increasingly competitive corporate waters” (Holt & Marques, 2012, p. 

104). Op de werkvloer is men er dus van overtuigd dat “negatieve” kwaliteiten hebben als 

leidinggevende meer efficiënt is. Academici argumenteren echter voor meer ethiek op de 

werkvloer, en stellen dat dit de organisatie ten goede zou komen . Bass suggereerde in 1985 al 

dat het investeren in ethiek bij leidinggevenden het welzijn van de organisatie ten goede zou 

komen. “The well-being of organizational life will be better served in the long run by moral 

leadership. Organizational leaders should subscribe to a code of ethics that is accepted by their 

society and their profession” (p. 39). Deze discrepantie tussen theorie en praktijk maakt het 
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relevant om na te gaan of het aan de orde is voor kaderleden om te investeren in ethisch 

leiderschap.  

De conceptualisatie van ethisch leiderschap wordt sinds begin 2000 gedomineerd door 

een unidimensioneel perspectief (Brown, Treviño, & Harrison, 2005). De laatste jaren roepen 

academici echter om multidimensionele modellen, omdat die de complexiteit van het construct 

beter kunnen vatten. Ondertussen zijn reeds enkele pogingen ondernomen, maar deze worden 

nog niet in grote mate toegepast in studies over ethisch leiderschap (De Hoogh & Den Hartog, 

2008; Kalshoven et al., 2011).  

Een eerste focus van deze studie is om het raamwerk van Cavanaugh et al. te 

repliceren en de mediërende rol van cognitieve appraisal na te gaan. Een tweede focus van deze 

studie is om het begrip rond ethisch leiderschap te verbreden. Dit door enerzijds een bredere 

constructdefinitie van ethisch leiderschap te hanteren dan die van Brown et al. (2005). 

Anderzijds gaat deze studie de mogelijke modererende rol van ethisch leiderschap in de relatie 

tussen werkstressoren en contraproductief werkgedrag na. Op die manier kan men beter inzicht 

krijgen in de implicaties van het investeren in ethisch leiderschap.  

Literatuurstudie 

De relatie tussen werkstressoren en contraproductief werkgedrag 

Werkstressoren. Werkstress wordt gedefinieerd als “the subjective evaluation of the 

level of experienced stress associated with specific stressors” (Cavanaugh et al., 2000, p. 65). 

Vanuit een stressor-strain perspectief, wordt deze stress uitgelokt door stressoren (Jex, 1998, 

zoals geciteerd in LePine, Podsakoff, & Lepine, 2005, p.764). Werkstressoren zijn dan 

jobkenmerken die leiden tot meer strain bij werknemers (Jex & Yanckelevich, 2008; Semmer et 

al., 2005, zoals geciteerd in Webster et al., 2011). Strains leiden tot negatieve emoties en 

cognities, die op zich weer aanleiding geven tot een terugtrekking van het werk (emotioneel of 

fysiek) (Podsakoff et al., 2007). 

Selye (1976, 1982, zoals geciteerd in LePine et al., 2005) maakte een onderscheid 

tussen “eustress” en “distress”, en dit onderscheid wordt later ook naar voor geschoven als 

“goede” versus “slechte” stress. De “goede” stress zou dan leiden tot positieve 

werkgedragingen, zoals betere prestatie, en de “slechte” stress zou dan tot negatieve 

werkgedragingen leiden, zoals slechtere prestatie (LePine et al., 2005). Cavanaugh et al. (2000) 

vonden dat metingen van stressoren twee onderliggende factoren hadden en splitsten daarom 

werkstressoren op in uitdagingsstressoren en belemmeringsstressoren. De 

belemmeringsstressoren zijn werkgerelateerde ‘demands’ of omstandigheden die stress 

veroorzaken bij het individu en nefast zijn voor het behalen van een bepaald doel. De 

uitdagingsstressoren zijn werkgerelateerde ‘demands’ of omstandigheden die stress 

veroorzaken, maar die wel een winst kunnen inhouden voor het individu (Cavanaugh et al., 
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2000). Deze conceptualisatie komt overeen met het idee van “slechte” en “goede” stress (LePine 

et al., 2005).  

Een studie toont aan dat percepties van werkstressoren en deactivatie van het 

parasympatisch zenuwstelsel gelinkt zijn aan elkaar (Clays et al., 2011). Dit impliceert dat het 

percipiëren van werkstressoren gerelateerd is aan het fysiek ervaren van stress. Onderzoekers 

wijzen er dan niet onterecht op dat het uitdagings-belemmeringsraamwerk een belangrijk aspect 

negeert, namelijk dat werkuitkomsten ook gezondheidsuitkomsten zijn (Widmer et al., 2012). 

Belemmeringsstressoren zijn inderdaad gerelateerd aan zowel psychologische als fysieke 

symptomen, zoals hoofdpijn en slaapstoornissen (Webster et al., 2011). Gezien 

uitdagingsstressoren, naast het creëren van een uitdaging, nog steeds aanleiding kunnen geven 

tot stress, impliceert dit dat uitdagingsstressoren zowel een positieve als negatieve impact 

kunnen hebben voor het individu. Beide effecten zouden gelijktijdig gebeuren, waardoor we 

enkel de positieve effecten observeren na controle voor de negatieve effecten. Zowel het positief 

als het negatief effect van uitdagingsstressoren hebben betrekking op het welzijn van een 

individu. Het positieve welzijnseffect kan de reden zijn waarom mensen niet noodzakelijk de 

stress, gerelateerd met die uitdagingsstressoren, proberen te reduceren. “Feeling good about 

themselves and their lives may, at least temporarily, outweigh the strain” (Widmer et al., 2012, 

p. 422). Studies bevestigen deze hypothese. Men vindt een positieve relatie tussen 

uitdagingsstressoren en fysieke symptomen (onder andere hoofdpijn en slaapstoornissen) 

(Webster et al., 2010; Webster et al., 2011), frustratie (Webster et al. 2010), maar geen relatie 

met psychologische strain (Webster et al., 2011).  Deze studies tonen aan dat werkstressoren 

niet enkel een impact hebben op de werkuitkomsten, maar ook op de gezondheidsuitkomsten 

van een individu. Deze bevinding bevestigt de conceptualisatie van Cavanaugh et al. (2000) die 

stelt dat belemmeringsstressoren enkel negatief zijn, terwijl uitdagingsstressoren, naast het 

veroorzaken van stress, ook een winst kunnen inhouden voor het individu.   

Aanvankelijk ging men ervan uit dat men stressoren a priori kon categoriseren als 

uitdagend of belemmerend (LePine et al., 2005), waarbij belemmeringsstressoren gerelateerd 

zijn aan negatieve werkuitkomsten zoals minder loyaliteit (Boswell et al., 2004), hogere 

verloopintentie en hoger verloop (Boswell et al., 2004; Cavanaugh et al., 2000; Podsakoff et al., 

2007), minder jobsatisfactie (Cavanaugh et al., 2000; Podsakoff et al., 2007), slechtere 

teamprestatie, slechter transactief geheugen, meer terugtrekkingsgedrag (Pearsall et al., 2009; 

Podsakoff et al., 2007) en minder organisationele betrokkenheid (Podsakoff et al., 2007). 

Gezien uitdagingsstressoren een uitdaging bevatten voor het individu, werd aangenomen dat 

deze samenhangen met positieve werkuitkomsten. Zo werd gevonden dat uitdagingsstressoren 

geassocieerd zijn met loyaliteit, minder terugtrekking (Boswell et al., 2004), minder 

verloopintenties (Boswell et al., 2004; Cavanaugh et al., 2000; Podsakoff et al., 2007), meer 

jobsatisfactie (Cavanaugh et al., 2000; Podsakoff et al., 2007), betere teamprestatie, beter 
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transactief geheugen (Pearsall et al., 2009) en meer organisationele betrokkenheid (Podsakoff et 

al., 2007). 

Deze bevindingen impliceren dat het traditionele stressor-strain perspectief (cfr. 

supra) de complexiteit van de stressor-strain relatie niet voldoende kan bevatten, zoals ook 

beargumenteerd wordt door Podsakoff et al. (2007, p. 439). Men argumenteert voor het 

behouden van de kern van het stressor-strain raamwerk, maar men moet zich realiseren dat 

verschillende stressoren leiden tot verschillende uitkomsten. Daarom is het belangrijk om een 

onderscheid te maken tussen uitdagings- en belemmeringsstressoren (Webster et al., 2010). 

Niet alle studies bevestigen echter deze eenduidige positieve en negatieve impact van 

respectievelijk uitdagings- en belemmeringsstressoren. Een meta-analyse toont aan dat 

uitdagingsstressoren weliswaar een directe positieve impact hebben op prestatie, maar zowel 

positieve als negatieve indirecte effecten hebben op prestatie (LePine et al., 2005). 

Belemmeringsstressoren hebben enkel een negatieve impact op prestatie, zowel direct als 

indirect (LePine et al., 2005). Andere studies toont aan dat uitdagingsstressoren over het 

algemeen een positieve relatie hebben met citizenship gedragingen, en een negatieve relatie met 

contraproductieve werkgedragingen (CWB). Uitdagingsstressoren leiden echter tot angst, en 

angst hangt positief samen met CWB. Belemmeringsstressoren hangen positief samen met 

CWB, zowel direct als indirect. Op het eerste zicht lijken de belemmeringsstressoren niet samen 

te hangen met citizenship gedragingen. Belemmeringsstressoren leiden echter ook tot angst, en 

angst hangt negatief samen citizenship gedragingen (Rodell & Judge, 2009). Verder toont een 

studie aan dat zowel uitdagings- als belemmeringsstressoren leiden tot een toename in fysieke 

symptomen en frustratie, welke gezien kunnen worden als strains (Webster et al., 2010). Dit 

sluit aan bij de bevinding van LePine et al. (2005) dat er een relatie is tussen de uitdagings- en 

belemmeringsstressoren. Deze studies suggereren dat het uitdagings-belemmeringsperspectief 

niet zo eenduidig is als aanvankelijk werd gedacht. Een recente studie toont aan dat het 

inderdaad complexer is. Het a priori toekennen van de stressoren aan de ene dan wel de andere 

categorie, blijkt niet op te gaan (Ohly & Fritz, 2010; Webster et al., 2011). Afhankelijk van of 

men een werkstressor als uitdagend dan wel belemmerend percipieert, is die werkstressor aan 

positieve, respectievelijk negatieve, uitkomsten gerelateerd (Webster et al., 2011). Deze 

observaties sluiten aan bij de transactionele theorie van stress (Lazarus & Folkman, 1984, zoals 

geciteerd in Webster et al., 2011), die stelt dat niet de stressor op zich, maar wel de perceptie 

van die stressor als belemmerend of uitdagend de stress-reactie uitlokt. Een individu kan een 

situatie als zowel belemmerend als uitdagend definiëren. Het ene sluit het andere dus niet uit. 

Ook is het zo dat de ene persoon een situatie als belemmerend kan zien, terwijl een andere 

persoon diezelfde situatie als uitdagend kan zien (Webster et al., 2011). Een studie toont aan dat 

de primaire appraisal inderdaad voor een gedeeltelijke mediatie zorgt tussen de verschillende 

stressoren en strains, ontevredenheid met de job en verloopintenties (Webster et al., 2011).  
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In deze studie wordt de invloed van een aantal werkstressoren op CWB nagegaan. In  

deze paragraaf worden deze kort aangehaald. Tijdsdruk wordt in de literatuur vaak bestudeerd 

(zie onder andere Syrek, Apostel, & Antoni, 2013) en wordt in het algemeen gezien als een 

uitdagingsstressor (Pearsall et al., 2009; Syrek et al., 2013). Onderzoek bevestigt dat tijdsdruk 

als uitdagend wordt gezien. Het uitdagend vinden van deze stressor is dan gerelateerd aan 

positieve werkgedragingen, zoals creativiteit en proactief gedrag (Ohly & Fritz, 2010). Het a 

priori categoriseren van tijdsdruk als uitdagingsstressor blijkt dus empirisch te worden 

bevestigd. Werklast (‘workload’) en rolstressoren (rolconflict, rolambiguïteit en 

roloverbelasting) zijn de meest bestudeerde stressoren (zie onder andere Webster et al., 2011). 

Rolconflict en rolambiguïteit werden al vroeg naar voor geschoven als belemmeringsstressoren 

(Fox et al., 2001) en blijken inderdaad bij te dragen tot stress (Rutter & Lovegrove, 2008). In 

het algemeen wordt inderdaad aangenomen dat rolambiguïteit een belemmeringsstressor is 

(Pearsall et al., 2009), maar kunnen door participanten zowel als belemmerend als uitdagend 

worden gepercipieerd (Webster et al., 2011). Dit suggereert dat ook de meta-analyse van LePine 

et al. (2005) de complexiteit van het uitdaging-belemmeringsframework onderschatte, gezien zij 

alle stressoren categoriseerden in uitdagings- of belemmeringsstressor (Webster et al., 2011). 

Stressoren kunnen tevens aanwezig zijn in de sociale werkomgeving, zoals interpersoonlijk 

conflict. Zo blijkt uit resultaten van Keenan en Newton (1985, zoals geciteerd in Bruk-Lee & 

Spector, 2006) dat 74% van de stresserende gebeurtenissen op het werk sociaal van aard zijn.  

Contraproductief werkgedrag. Contraproductief werkgedrag zijn gedragingen die 

schadelijk zijn voor de organisatie (Fox et al., 2001; Robinson & O’Leary-Kelly, 1998). Het 

betreft die gedragingen die betrekking hebben op middelenmisbruik, gebrek aan zelfdiscipline, 

beschadiging van eigendom of bezittingen van de organisatie, gedragingen die medewerkers 

schaden, en het niet volgen van de regels (Rotundo & Sackett, 2002).  

Er zijn verschillende termen geponeerd om de beschreven gedragingen te kaderen. Zo 

werden ‘deviant behavior’, ‘aggressive work behavior’ en ‘organizational misbehavior’ naar 

voor geschoven om de negatieve gedragingen in organisaties te beschrijven (Robinson & 

O’Leary-Kelly, 1998). Ook ‘anti-role work behavior’, ‘counterproductive work behavior’, 

‘deviant work behavior’ en ‘maladaptive work behavior’ worden gebruikt (Fox & Spector, 

1999). Robinson en O’Leary-Kelly (1998) argumenteren dat de term ‘antisociaal gedrag’ meer 

gepast is, omdat veel gedragingen hieronder vallen, er benadrukt wordt dat deze negatieve 

gevolgen kunnen hebben voor individuen of de organisatie, én omdat deze gelinkt kan worden 

aan de populaire term ‘prosociaal gedrag’. In het kader van jobprestatie wordt gesproken over 

‘contraproductieve prestatie’ (Rotundo & Sackett, 2002, cfr. supra). Sommige onderzoekers 

gebruiken de term ‘organisationele agressie’, waarbij sommigen de focus vooral leggen op het 

schaden van de organisatie (Fox & Spector, 1999), terwijl andere de meer extreme vormen van 
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organisationele agressie (e.g. fysieke bedreigingen) combineren met minder extreme vormen 

van interpersoonlijke agressie op de werkvloer (e.g. roepen naar een collega) (Glomb & Liao, 

2003). Andere auteurs spreken over ’contraproductief werkgedrag’ (Dalal, 2005; Fox et al., 

2001). Dit kan gezien worden als vrijwillige gedragingen die een negatieve impact hebben op de 

organisatie (Dalal, 2005). Deze gedragingen kunnen openlijke gedragingen (e.g. uitschelden van 

een collega) of meer verborgen gedragingen (e.g. de regels niet volgen) zijn en deze kunnen ook 

tot negatieve gevolgen leiden voor de leden van de organisatie (Fox et al., 2001). Onderzoek 

toont aan dat er twee grote vormen van CWB kunnen worden onderscheiden: de 

persoonsgerichte en organisatiegerichte CWB’s (Dalal, 2005). Een meta-analyse vindt evidentie 

voor dergelijke conceptualisatie, waarbij deviante gedragingen kunnen worden opgesplitst in 

enerzijds gedragingen gericht op de organisatie en anderzijds gedragingen gericht op individuen 

in de organisatie (Berry et al., 2007). Dit komt overeen met een eerdere studie, waar evidentie 

werd gevonden voor de convergente en discriminante validiteit voor subschalen (gericht op de 

organisatie enerzijds en gericht op individuen in de organisatie anderzijds; Bennett & Robinson, 

2000). Het is dan ook belangrijk dat een definitie van CWB dit onderscheid maakt. Daarnaast 

kan CWB niet enkel en alleen gedrag van individuen beslaan, maar kan ook gaan om collectief 

gedrag (Kelloway et al., 2010). Daarom wordt in deze scriptie geopteerd voor de 

allesomvattende definitie van counterproductive work behavior van Fox et al. (2001). Deze 

auteurs definiëren CWB als “behavior that is intended to have a detrimental effect on 

organizations and their members. It can include overt acts such as aggression and theft or more 

passive acts, such as purposely failing to follow instructions or doing work incorrectly” (p. 

292).  

De opsplitsing van CWB’s in CWB-I en CWB-O is gebaseerd op de assumptie dat 

CWB’s gedreven worden door agressie (Spector, Fox, Penney, Bruursema, Goh, & Stacey, 

2006). Vanuit een protestperspectief wijzen onderzoekers op de functionaliteit van CWB, 

waarbij het doelwit van de CWB (organisatie/individu) gelinkt is aan de basis van het gedrag 

(groep/individu). In dat perspectief is CWB-I een reactie op werkstressoren met een 

interpersoonlijke inhoud op individueel niveau (e.g. interpersoonlijk conflict) en is CWB-O een 

reactie op werkstressoren vanuit een grotere groep, bijvoorbeeld de organisatie waarin men is 

tewerkgesteld (e.g. rolambiguïteit) (Kelloway et al., 2010). De vraag stelt zich natuurlijk of deze 

opsplitsing gerechtvaardigd is. Zo vindt een studie dat CWB-I en CWB-O behoorlijk sterk 

gecorreleerd (.62) zijn (Spector et al., 2006). Dit impliceert dat wanneer een werknemer  CWB 

stelt,gericht tegen de organisatie, deze ook meer waarschijnlijk  CWB gericht tegen individuen 

in de organisatie zal stellen. De meta-analyse van Berry et al. (2007) stelt dat er inderdaad een 

sterke positieve relatie is tussen deviante gedragingen gericht op het individu en deviante 

gedragingen gericht op de organisatie. Er zijn ook, ondanks gelijkaardige relaties met onder 

andere emotionele stabiliteit, heel wat differentiële relaties met andere variabelen, onder andere 
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organizational citizenship behavior (OCB). Differentiële relaties suggereren de rechtvaardiging 

van differentiële constructen. Bovendien is de correlatie tussen de twee verschillende CWB’s 

niet sterk genoeg (< .70) om het niet opsplitsen van deze variabelen te rechtvaardigen. Echter, 

voor bepaalde doeleinden is een algemeen construct wel aanvaardbaar (Berry et al., 2007). 

Beide constructen blijken inderdaad andere antecedenten en gevolgen te hebben (zie onder 

andere Spector et al., 2006). Een studie toont aan dat rechtvaardigheid meer gelinkt kan worden 

aan CWB – O, terwijl interpersoonlijke conflicten meer kunnen gelinkt worden aan CWB – I 

(Fox et al., 2001). Een latere studie toont aan dat dit laatste meer genuanceerd moet worden. Zo 

blijkt dat werknemers meer waarschijnlijk CWB – I zullen plegen na conflict met collega’s. 

Beide vormen van conflict zijn echter een voorspeller voor CWB - O (Bruk-Lee & Spector, 

2006). Ander onderzoek toont aan dat verveling bij werknemers kan leiden tot CWB – O, maar 

niet tot CWB – I (Bruursema, Kessler, & Spector, 2011). Verder tonen studies aan dat de 

mediatie-relaties anders zijn bij CWB – O dan bij CWB – I, waarbij ‘state’ emoties (die 

veranderlijk zijn en afhankelijk van de situatie) een sterkere mediërende rol zouden spelen bij 

CWB – O (Fox & Spector, 1999; Bruk-Lee & Spector, 2006), terwijl CWB – I meer door ‘trait’ 

emoties (meer stabiele affectieve trekken die minder onderhevig zijn aan situaties) zou 

voorspeld worden (Fox & Spector, 1999). Dit zou de studie van Spector et al. (2010, cfr. supra) 

kunnen nuanceren.  

De CWB’s gericht op individuen in de organisatie, ook wel interpersoonlijke CWB 

genoemd, kunnen opgesplitst worden in de taakgerichte en persoonsgerichte interpersoonlijke 

CWB’s (Ho, 2012). Dit lijkt op één van de onderbelichte zaken in de CWB studies waar 

onderzoekers op wijzen, namelijk dat CWB’s gerelateerd kunnen zijn aan taken, maar daar ook 

los van kunnen staan (Bowling & Gruys, 2010). Zoals geargumenteerd door onder andere 

Spector et al. (2006) en Ho (2012), moet de conceptualisatie van CWB afhangen van de 

onderzoeksvraag. Gezien het hier gaat om het begrijpen van CWB in een organisatie, lijkt het 

gebruik van de brede conceptualisatie van CWB (Bennett & Robinson, 2000) aangewezen.  

De mediërende rol van cognitieve appraisal. Onderzoek naar de antecedenten van 

CWB, heeft zich vooral gefocust op werkstress en onrechtvaardigheid (Fox et al., 2001; Spector 

et al., 2006). Dit zijn echter niet de enige mogelijke oorzaken van CWB. Zo toont een studie aan 

dat ook de interactie van gedragsmatige integriteit van de leidinggevende en de mate van sturing 

door de leidinggevende een invloed kan hebben op de mate van CWB (Dineen, Lewicki, & 

Tomlinson, 2006). Omdat deze scriptie handelt over werkstress, wordt hier in de volgende 

paragrafen verder op ingegaan.  

Men kan twee stromingen identificeren in het onderzoek naar de antecedenten van 

CWB. De ene stroming ziet CWB als een emotiegebaseerde reactie op workplace stressors 

(Fox, et al., 2001). Deze visie komt voort uit de agressie- en frustratieliteratuur (Spector et al., 
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2006). Anderen zien CWB als een cognitiegebaseerde respons op onrechtvaardigheid. Beide 

visies sluiten bij elkaar aan (Fox et al., 2001) en beide erkennen dat de gepercipieerde situatie, 

en de negatieve emoties die deze met zich meebrengen, een belangrijke rol speelt (Spector et al., 

2006). Vanuit de cognitieve kant is er het transactionele model van stress (Lazarus & Folkman, 

1984, zoals geciteerd in Rodell & Judge, 2009) dat stelt dat psychologische stress veroorzaakt 

wordt wanneer een individu onvoldoende hulpbronnen heeft om om te gaan met de ‘demands’ 

die gesteld worden aan het individu vanuit de omgeving. Daarnaast legt dit model de nadruk op 

een cognitieve component, namelijk de cognitieve appraisal of inschatting van die ‘demands’. 

Vanuit de emotiegebaseerde visie ontwikkelden Fox en Spector in 1999 een werkfrustratie-

agressie model. Dit model stelt dat frustrerende situaties leiden tot contraproductief gedrag. 

Deze relatie wordt gemedieerd door affectieve reacties op die frustrerende situaties. Deze 

reacties zijn frustratie en jobdissatisfactie. Deze relaties worden gemodereerd door locus of 

control, individuele dispositie voor angst en de waarschijnlijkheid om gestraft te worden. In hun 

studie vonden deze auteurs een positieve relatie tussen stressoren op het werk en 

contraproductieve werkgedragingen. Deze stressoren hadden betrekking op het ervaren van 

situationele beperkingen op het werk. Deze toont gelijkenissen met de definitie van 

belemmeringsstressoren, zoals vooropgesteld door Cavanaugh et al. (2000, p. 67, cfr. supra).  

Spector & Fox (2002) stelden een model op rond vrijwillige gedragingen op het werk 

(CWB en ‘Organizational Citizenship Behavior’), waarbij emoties centraal kwamen te staan. 

Fox et al. (2001) spreken van het job stress/emotie/CWB model, waarbij zij vooral gaan kijken 

naar CWB als afhankelijke variabele. Dit model is dus relevanter voor deze onderzoeksvraag. 

Zij leggen, net zoals de transactionele theorie van stress, de nadruk op de cognitieve appraisal 

(Lazarus, 1991, zoals geciteerd in Fox et al., 2001) van gebeurtenissen in de omgeving. 

Gebeurtenissen kunnen als bedreigend gezien worden. Deze leiden tot negatieve emotionele 

responsen, zoals angst of woede. Als voorbeelden geven Fox, et al. (2001) rolconflict, 

ambiguiteit, interpersoonlijk conflict en situationele beperkingen. Dit doet onmiddellijk denken 

aan de belemmeringsstressoren zoals voorgesteld door Cavanaugh et al. (2000). Dit proces leidt 

tot psychologische, fysieke of gedragsmatige strain. CWB kan vanuit dit model dan gezien 

worden als een uiting van gedragsmatige strain. Onderzoek toont inderdaad aan dat conflict, een 

sociale stressor, gerelateerd is aan gedragsmatige strain (Bruk-Lee & Spector, 2006). Deze 

uiting van gedragsmatige strain kan dan leiden tot een reductie in psychologische en/of fysieke 

strain. Zo toont een studie aan dat het stellen terugtrekkingsgedragingen, als reactie op 

distributieve en procedurele onrechtvaardigheid, gerelateerd is aan minder emotionele uitputting 

dan wanneer deze gedragingen niet gesteld worden (Krischer et al., 2010). Samengevat stelt dit 

model (Fox et al., 2001) dat een objectieve situatie leidt tot een subjectieve perceptie van die 

situatie. Deze perceptie leidt tot een negatieve emotierespons, die dan op zich weer leidt tot 

CWB. Dit stemt overeen met Lazarus’ (1991, zoals geciteerd in Fox et al., 2001) idee dat 
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emoties een directe respons zijn op stresserende situaties. Spector en Fox (2002) maken een 

onderscheid tussen situaties die negatieve emoties uitlokken en situaties die positieve emoties 

uitlokken. De negatieve emoties leiden tot CWB, terwijl de positieve emoties leiden tot OCB. In 

de literatuur wordt geargumenteerd dat werknemers stress, uitgelokt door 

belemmeringsstressoren (in deze studie onrechtvaardigheid), probeert te reduceren via CWB 

(Dalal, 2005; Kelloway et al., 2010). Niet elke vorm van CWB is echter even efficiënt om die 

strain te reduceren. Zo toont onderzoek aan dat terugtrekking als CWB een meer efficiënte 

‘coping’ strategie is, dan actief minder hard te werken als CWB bij het ervaren van procedurele 

onrechtvaardigheid. Beide vormen van CWB zijn echter wel efficiënt bij het ervaren van 

distributieve onrechtvaardigheid (Krischer, Penney, & Hunter, 2010). Dit past binnen de idee 

van CWB als uiting van gedragsmatige strain (Bruk-Lee & Spector, 2006, cfr. infra). Aan de 

andere kant argumenteren onderzoekers dat men niet noodzakelijk de stress, veroorzaakt door 

uitdagingsstressoren, probeert te reduceren, omdat dit een positief welzijnseffect met zich 

meebrengt (Widmer et al., 2012). De idee dat emoties de relatie tussen stressoren en 

werkgedragingen (CWB en OCB) mediëren, wordt ook gesuggereerd door de ‘affective events 

theory’ (Weiss & Cropanzano, 1996, zoals geciteerd in Rodell & Judge, 2009). Een studie 

bevestigt dat conflict, een sociale stressor, en CWB gerelateerd zijn aan negatieve emoties 

(Bruk-Lee & Spector, 2006). De meta-analyse van Dalal (2005) toont aan dat negatief affect 

inderdaad sterk samenhangt met CWB. Ook toont de meta-analyse aan dat positief affect 

negatief gecorreleerd is met CWB. De resultaten voor OCB zijn echter minder eenduidig, maar 

zijn voor deze onderzoeksvraag ook minder relevant. Een andere studie vindt ook geen 

volledige bevestiging van het model van Fox et al. (2001) (Bruk-Lee & Spector, 2006). Dit zou 

misschien door het volgende verklaard kunnen worden. Men kan een onderscheid maken tussen 

instrumentele en vijandige CWB’s (Bowling & Gruys, 2010). Dit model kan waarschijnlijk de 

vijandige CWB’s verklaren, maar voor het verklaren van instrumentele CWB’s zullen andere 

theorieën misschien beter gepast zijn (Spector et al., 2006).  

Bovenstaande modellen en onderzoeksresultaten suggereren dat we niet zomaar 

mogen aannemen dat een bepaalde stressor, bijvoorbeeld tijdsdruk, tot eenduidige resultaten zal 

leiden. We kunnen inderdaad niet aannemen dat het ervaren van een stressor hetzelfde is als het 

ervaren van stress (Boswell et al., 2004). We moeten rekening houden met de cognitieve 

appraisal van die stressoren. Deze cognitieve appraisal zal dan leiden tot het al dan niet stellen 

van negatieve werkuitkomsten, en meer specifiek CWB. Studies lijken te bevestigen dat we er 

enerzijds niet van uit mogen gaan dat we een stressor in de ene dan wel de andere categorie 

kunnen plaatsen, en anderzijds dat het de cognitieve appraisal is die de relatie tussen de 

stressoren en werkuitkomsten gedeeltelijk medieert (Ohly & Fritz, 2010; Webster et al., 2011). 

Onderzoek naar de cognitieve appraisal van werkstressoren is recent. Zo wordt in 2010 

gevonden dat tijdsdruk en jobcontrole als uitdagend worden gepercipieerd (Ohly & Fritz), maar 
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deze studie bevat geen correlaties met de perceptie van deze stressoren als belemmerend. Ander 

onderzoek suggereert dat rolconflict meer als een belemmeringsstressor wordt gezien, terwijl 

verantwoordelijkheid vooral als een uitdagingsstressor wordt gezien. Rolambiguïteit wordt door 

werknemers als zowel belemmerend als uitdagend gepercipieerd. (Webster et al., 2011). 

Gegeven deze studies, die een gedeeltelijke mediatie suggereert door cognitieve appraisal, lijkt 

het zinvol om dit in deze studie op te nemen als mediator.  

Dus, gegeven vorige studies (zie onder andere Podsakoff et al., 2007), is het redelijk 

om te veronderstellen dat belemmeringsstressoren positief gerelateerd zullen zijn aan CWB, 

uitdagingsstressoren negatief gerelateerd zullen zijn aan CWB. Echter, de a priori categorisatie 

van een stressor in de ene dan wel de andere categorie blijkt niet volledig op te gaan (zie onder 

andere Webster et al., 2011). Dit impliceert dat belemmeringsstressoren zowel als belemmerend 

als uitdagend kunnen worden gepercipieerd. Ook uitdagingsstressoren kunnen zowel als 

uitdagend als belemmerend worden gepercipieerd. Studies lijken dit inderdaad te suggereren 

(zie onder andere Webster et al., 2011). Het lijkt dan aannemelijk dat de perceptie van een 

stressor als belemmerend positief zal samenhangen met CWB, terwijl de perceptie van een 

stressor als uitdagend net negatief zal samenhangen met CWB. Met andere woorden, de relatie 

tussen de a priori gecategoriseerde belemmeringsstressoren en CWB zal gedeeltelijk 

gemedieerd worden door de cognitieve appraisal. Ook de relatie tussen de a priori 

gecategoriseerde uitdagingsstressoren en CWB, zal gedeeltelijk gemedieerd worden door de 

cognitieve appraisal (Figuur 1). Samengevat komen we tot volgende hypothesen:  

Hypothese 1: Werknemers zullen werkstressoren enerzijds percipiëren als uitdagend 

en anderzijds als belemmerend . Beide percepties kunnen gelijktijdig voorkomen. 

Hypothese 2a: Belemmeringsstressoren zullen positief correleren met CWB.  

Hypothese 2b: Uitdagingsstressoren zullen negatief correleren met CWB.  

Hypothese 3a: De perceptie van een stressor als uitdagend is negatief gecorreleerd 

met CWB. 

Hypothese 3b: De perceptie van een stressor als belemmerend is positief gecorreleerd 

met CWB. 

Hypothese 4: De relatie tussen werkstressoren en CWB wordt gemedieerd door de 

perceptie van deze stressoren als uitdagend of belemmerend.  
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Figuur 1. De Mediërende Rol van Cognitieve Appraisal in de Relatie tussen Werkstressoren en 

CWB. 

De vraag stelt zich dan welke stressoren tot welke CWB’s leiden. Een studie toont aan 

dat beperkingen met betrekking tot de jobprestatie en rechtvaardigheid meer kunnen gelinkt 

worden aan CWB – O (Fox, Spector, & Miles, 2001). Onderzoek toont aan dat interpersoonlijke 

conflicten leiden tot meer CWB – I (Cohen-Charash, & Mueller, 2007; Fox et al., 2001). Een 

latere studie vindt echter dat conflict niet enkel positief gerelateerd is aan CWB – I, maar ook 

aan CWB – O (Spector et al., 2006). Deze bevindingen hoeven echter niet tegenstrijdig zijn. 

Spector & Fox argumenteerden in 2002 al dat wraakacties gericht zullen zijn tegen diegenen die 

de negatieve emoties teweeg brengen. Dit idee impliceert dat afhankelijk van wie men de schuld 

geeft voor deze gevoelens, de werknemer CWB – I of CWB – O zal stellen. Een studie vindt 

inderdaad dat CWB – I wordt voorspeld door conflict met collega’s, terwijl CWB – O wordt 

voorspeld door zowel conflict met collega’s als conflict met de leidinggevende (Bruk-Lee & 

Spector, 2006). Onderzoek toont tevens aan dat men antisociaal gedrag van collega’s overneemt 

(Robinson & O’Leary-Kelly, 1998), en dat antisociaal gedrag door collega’s leidt tot meer 

interpersoonlijke agressie. Wanneer men zelf het doelwit is van agressie door collega’s, is men 

geneigd om zelf ook meer interpersoonlijke agressie te stellen, om de aangedane 

onrechtvaardigheid recht te zetten (Glomb & Liao, 2003). Op basis van bovenstaande studies en 

ideeën, is het aannemelijk dat individuen zich zullen richten op diegene die hen onrecht heeft 

aangedaan of diegene die hen stress bezorgd heeft. Er is inderdaad geargumenteerd dat CWB 

kan worden gezien als een vorm van protest op immorele of onethische gebeurtenissen om de 

onrechtvaardigheid recht te zetten (Kelloway et al., 2010). Er valt dus af te leiden dat 

werkstressoren, veroorzaakt door andere personen op de werkvloer, tot andere vormen van 

CWB zullen leiden dan werkstressoren die inhoudelijk niet gerelateerd zijn aan andere personen 

op de werkvloer. Afhankelijk van wie de bron van stress is (organisatie of individu), zal de 
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reactie op stress anders zijn (gericht op organisatie of individu). Dit impliceert dat stressoren 

met een interpersoonlijke inhoud sterker gelinkt zullen zijn aan CWB – I, dan aan CWB – O. 

Stressoren, uitgelokt door de organisatie, zullen dan sterker gelinkt zijn aan CWB – O, dan aan 

CWB  - I.  Concluderend, komen we tot volgende hypothesen: 

Hypothese 5a: Interpersoonlijke werkstressoren zijn sterker gecorreleerd met CWB-I 

dan met CWB-O. 

Hypothese 5b: Organisationele werkstressoren zijn sterker gecorreleerd met CWB-O 

dan met CWB-I. 

De rol van ethisch leiderschap 

Wat is ethisch leiderschap? In het tweede deel van de 19de eeuw focuste het eerste 

onderzoek naar leiderschap zich op persoonlijkheidstrekken geassocieerd met leiders. Men was 

ervan overtuigd dat leiderschap iets onveranderlijks was, en dat de karaktertrekken inherent 

waren aan een leider vanaf de geboorte. Men is een leider, of men is het niet (Zaccaro, 2007, 

zoals geciteerd in Holt & Margues, 2012). Onderzoek hield zich dan ook vooral bezig met de 

relatie tussen trekken en uitkomstvariabelen (Zaccaro, 2012). Resultaten van deze studies waren 

tegenstrijdig. Dit kwam onder andere door een gebrek aan empirisch gevalideerde 

persoonlijkheidstheorieën en aan gebrek aan gevalideerde meetinstrumenten (House & Aditya, 

1997). Na deze periode van onderzoeken ging men steeds meer focussen op multivariate 

modellen van leiderschap. Rond ongeveer dezelfde tijd begonnen er modellen van leiderschap te 

ontstaan, die zich meer focussen op de inspirationele invloed van leiders (Zaccaro, 2012). 

Daarna volgde een periode gekenmerkt door het paradigma van de ‘behavioral school of 

leadership’. Zij poogden via labostudies en veldstudies de relatie tussen het gedrag en de 

effectiviteit van leiders na te gaan. Dit paradigma ging er van uit dat er leiderschapsgedragingen 

bestaan, die universeel effectief zijn. Deze stroming identificeerde twee brede vormen van 

leiderschapsgedragingen: taakgerichte en persoonsgerichte gedragingen (House & Aditya, 

1997). Door de tegenstrijdige bevindingen van voorgaand laboratorium- en veldonderzoek, 

werden de contingentietheorieën naar voor geschoven. Deze houden rekening met de invloed 

van de situatie op het gedrag van leiders (Holt & Marques, 2012; House & Aditya, 1997). Ook 

deze onderzoeken naar contigentietheorieën leidden tot tegenstrijdige bevindingen en eind 20ste 

en begin 21ste eeuw werden nieuwe leiderschapstheorieën naar voor geschoven (House & 

Aditya, 1997). Hieronder bespreek ik enkele hedendaagse vormen van leiderschap en hoe deze 

zich onderscheiden van ethisch leiderschap.  

Transactioneel en transformationeel leiderschap. Bass (1985, 1990) maakt een 

onderscheid tussen transactioneel en transformationeel leiderschap. Een transactioneel leider 

focust zich enerzijds op het aanvangen en organiseren van het werk, en anderzijds op het 
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rekening houden met medewerkers. Werknemers die hun werk goed doen, worden beloond. 

Werknemers die hun werk niet goed doen, worden gestraft. Deze “transactie” tussen leider en 

medewerker vormt de basis voor transactioneel leiderschap. Transactioneel leiderschap is 

volgens Kanungo & Mendonca (1996, geciteerd in Buono, 1996) onethisch en onaanvaardbaar, 

omdat dit gebaseerd is op controle en inschikkelijkheid. Dion (2012) argumenteert dat deze 

visie op transactioneel leiderschap Machiavellistische machtsnoties impliceert, en dat dit niet 

kan afgeleid worden uit deze leiderschapsstijl. Een studie van Treviño, Brown en Hartman 

(2003) van top managers toont aan dat ethische leiders meer transactionele vormen van 

leiderschap toepassen, zoals straf en beloning. Onderzoek toont inderdaad een positieve relatie 

tussen ethisch leiderschap en transactioneel leiderschap (Kalshoven et al., 2011), al wordt dit 

niet bevestigd in een studie in Singapore (Toor & Ofori, 2009). Verder wordt geargumenteerd 

dat het ‘empoweren’ van medewerkers een kenmerk kan zijn van transactioneel leiderschap 

(Dion, 2012) en van ethisch leiderschap (Resick et al., 2006). Het lijkt dus niet op te gaan om 

transactioneel leiderschap per definitie als onethisch te beschouwen. Transformationeel 

leiderschap gaat volgens Bass (1985, 1990) verder dan de loutere transactie tussen al dan niet 

goed werk leveren en het beloond dan wel gestraft worden voor het afgeleverde werk. Een 

transformationeel leider kan zijn medewerkers motiveren “… to do more than we originally 

expected to do” (Bass, 1985, p. 31). Auteurs erkennen dat transformationeel leiderschap 

immoreel kan zijn (Bass, 1985) en niet zomaar gelijk gesteld kan worden met moraliteit 

(Buono, 1996). Transformationeel leiderschap bevat dan wel een ethische component (Brown et 

al., 2005; Brown & Treviño, 2006), maar transformationele leiders kunnen onethisch zijn indien 

zij gedreven zijn door de verkeerde motieven (egoïsme, misbruik van macht) (Brown et al., 

2005). Dit wordt bevestigd in het onderscheid dat academici maken tussen authentieke en 

pseudo-transformationele leiders (Brown, Treviño, & Harrisson, 2005). “Thus, at best, there is 

only partial overlap between transformational and ethical leadership” (Brown et al., 2005, p. 

118). Studies waarin een positieve relatie wordt gevonden tussen ethisch leiderschap en 

transformationeel leiderschap (Kalshoven et al., 2011; Toor & Ofori, 2009), bieden evidentie 

voor deze overlap.  

 ‘Servant leadership theory’. Deze vorm van leiderschap vertrekt vanuit een behoefte 

om te dienen (van Dierendonck, 2011). De focus ligt op de volgers (Stone, Russell, & Patterson, 

2004) en op hun persoonlijke groei (van Dierendonck, 2011). Een ‘servant leader’ zal dan ook 

investeren in de ontplooiing van zijn medewerkers, ook als dit voor de leider geen persoonlijk 

voordeel oplevert. Zo toont een studie aan dat er een sterke negatieve correlatie is tussen 

‘servant leadership’ en een machiavellistische leiderschapsoriëntatie (Sendjaya & Cooper, 

2011). 
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De kernwaarden van een servant leader zijn visie, vertrouwen, eerlijkheid, integriteit, 

modeling, dienst, pioneering, appreciatie van anderen en ‘empowerment’ (Stone et al., 2004). 

Integriteit, oprechte bezorgdheid om mensen, betrouwbaarheid, overtuiging, open cultuur en het 

zich inzetten voor het algemeen belang (van Dierendonck, 2011, p. 1236) zijn 

gemeenschappelijke kenmerken van servant leadership en ethisch leiderschap. Servant 

leadership bevat ethische aspecten (Sendjaya & Cooper, 2011), maar beide constructen zijn niet 

gelijk aan elkaar. Terwijl een ethisch leider normen vooropstelt omtrent de aanvaardbare 

gedragingen van volgers, laten servant leaders hun volgers meer kiezen hoe zij dingen doen en 

focussen ze zich meer op de ontwikkeling van medewerkers (van Dierendonck, 2011). Er wordt 

echter geargumenteerd dat het ‘empoweren’ van medewerkers kenmerkend is voor zowel 

‘servant’ als ethisch leiders (Dion, 2012). Ethische leiders geven medewerkers ook de kans om 

zich te ontwikkelen (Eisenbeiss, 2012), maar ethisch leiderschap straft bepaalde (onethische) 

manieren om zaken aan te pakken af (Treviño et al., 2003). Dit maakt van ethisch leiderschap 

een meer transactionele vorm van leiderschap. 

 

Spiritueel leiderschap. Fry (2003) ziet spiritueel leiderschap als het intrinsiek 

motiveren van anderen via waarden, attitudes en gedragingen, zodat zij een gevoel van 

spirituele overleving krijgen. Door de aard van het leiderschapsproces en de noodzaak om 

volgers te motiveren om gemeenschappelijke doelen te behalen, bevat leiderschap volgens Fry 

(2003) ethiek in sé. Hoewel er een aantal gelijkenissen zijn tussen spiritueel leiderschap en 

ethisch leiderschap (zorg voor anderen, integriteit en rolmodelling), zijn beide niet equivalent. 

Ethische leiders leggen nadruk op het proactief beïnvloeden van het ethische en onethische 

gedrag van volgers. Spirituele leiders leggen meer nadruk op visie, hoop en werk als roeping 

(Brown & Treviño, 2006). Volgens van Dierendonck (2011) is de operationalisatie van 

spiritueel leiderschap zoals voorgesteld door Fry (2003) niet gericht op 

leiderschapsgedragingen, maar meer op organisatiecultuur. Bovendien kan spiritualiteit een 

verschillende betekenis hebben voor verschillende mensen (Giacalone and Jurkiewicz, zoals 

geciteerd in van Dierendonck, 2011). Dit impliceert dat ethisch leiderschap een meer bruikbaar 

construct is dan spiritueel leiderschap.  

Charismatisch leiderschap. Charisma wordt al sinds het begin van het onderzoek naar 

leiderschap beschouwd als een kenmerk van leiders, en is ook nu nog aanwezig in vele 

leiderschapstheorieën (Harding, Lee, Ford, & Learmonth, 2011). We kunnen stellen dat 

charismatische leiders veel macht en invloed hebben, mede omdat werknemers hen vertrouwen. 

Zij kunnen werknemers ervan overtuigen dat ze veel kunnen bereiken, indien ze bereid zijn om 

meer moeite te doen. Werknemers willen zich identificeren met de charismatische leider (Bass, 

1990). Charismatisch leiderschap bevat gevoeligheid voor de omgeving, gevoeligheid voor de 
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noden van de leden, strategische visie en articulatie, persoonlijk risico en onconventioneel 

gedrag (Rowold & Heinitz, 2007, p. 123). Kanungo en Mendonca (1996, zoals geciteerd in 

Buono, 1996) stellen dat charisma equivalent is aan altruïsme. Wanneer men de “Great Men” in 

de geschiedenis bekijkt, waaraan veel charisma wordt toegeschreven, ziet men naast Gandhi ook 

Adolf Hitler staan (Harding et al., 2011). Dit bevestigt Buono’s (1996) opmerking dat charisma 

niet per sé moreel is. Charismatisch leiderschap is dus niet equivalent aan altruïsme, en valt dus 

gemakkelijk te onderscheiden van ethisch leiderschap. Het maken van ethische beslissingen, 

altruïsme en moreel management zijn kenmerken van een ethisch leider (Brown & Treviño, 

2006). Deze verschillen van de charismatische leider. Charismatische leiders maken niet 

noodzakelijk ethische beslissingen, zijn niet per definitie altruïstisch, en zijn 

“transformationeler” dan ethische leiders. 

Authentiek leiderschap. Authentieke leiders zijn leiders die weten wie ze zijn, welke 

waarden ze belangrijk vinden en gedragen zich dan ook naar deze waarden. Ze interageren 

transparant met anderen (Avolio, Gardner, Walumbwa, Luthans, & May, 2004). Een authentiek 

leider houdt zich aan zijn eigen waarden (Gardner, Cogliser, Davis, & Dickens, 2011), en is dus 

trouw is aan zichzelf (Shamir & Eilam, 2005).  

Authentiek leiderschap is gebaseerd op de notie van “authenticiteit”, en bevat dan ook 

de vraag wat “authenticiteit” betekent (Algera & Lips-Wiersma, 2012). De manier waarop 

authenticiteit en authentiek leiderschap worden gedefinieerd, bepaalt de ethische implicaties van 

deze constructen. Men is het er over eens dat authentiek leiderschap inhoudt dat men trouw is 

aan zichzelf, maar de vraag stelt zich of dit op zich een ethische houding impliceert (Gardner et 

al., 2011). Er is geargumenteerd dat authentiek leiderschap een basisconstruct is, dat 

transformationeel en ethisch leiderschap kan bevatten (Avolio et al., 2004). Anderen gaan iets 

verder en stellen dat authentiek leiderschap per definitie ethisch is en dat deze vorm van 

leiderschap dan ook sterk overlapt met ethisch leiderschap. Er worden inderdaad positieve 

relaties gevonden tussen authentiek en ethisch leiderschap (Walumbwa et al., 2008). In de 

literatuur wordt geargumenteerd dat de waarden die authentieke leiders nastreven, morele 

waarden zijn (Diddams & Chang, 2012), of dat men een vergevorderde moraliteit moet hebben 

vooraleer men authentiek leider kan worden (Walumbwa, Avolio, Gardner, Wernsing, & 

Suzanne, 2008). Zo stellen Brown en Treviño (2006) dat altruïsme en het maken van ethische 

beslissingen niet enkel kenmerkend zijn voor ethisch leiderschap, maar ook voor authentiek 

leiderschap. Ook integriteit en rolmodeling komen in beide constructen voor (Brown & Treviño, 

2006). Zo nemen sommige auteurs het bevorderen van het ethisch klimaat op in de definitie van 

authentiek leiderschap (Walumbwa et al., 2008). Andere auteurs stellen dat de inhoud van de 

waarden niets zegt over het al dan niet authentiek zijn van een leider (Shamir & Eilam, 2005). 

Men kan niet zomaar aannemen dat men “the greater good” kan bereiken vanuit authentieke 



22 
 

motieven. Bovendien zijn er heel wat externe invloeden die het moreel handelen van een 

authentiek leider kunnen ondermijnen (Algera & Lips-Wiersma, 2012). Echter, authentiek 

leiderschap kan ethisch zijn, maar ook onethisch zijn. Moraliteit is dus niet inherent aan 

authenticiteit (Shamir & Eilam, 2005). 

Ethisch leiderschap. In hun boek, “Ethical Dimensions of Leadership”, stellen 

Kanungo & Mendonca (1996, zoals geciteerd in Buono, 1996) dat leiders pas echt effectief 

kunnen zijn wanneer ze gedreven zijn door een zorg voor anderen, wanneer hun acties gericht 

zijn op het helpen van anderen, zelfs als dit een kost inhoudt voor zichzelf. Een effectieve leider 

is dus een altruïstische leider, waarbij alle vormen van egoïsme onaanvaardbaar zijn (Buono, 

1996). Een studie van Treviño et al. (2003) vindt deze componenten (integriteit, altruisme) van 

ethisch leiderschap terug in wat zij het “morele persoon” aspect van ethisch leiderschap heten. 

Daarnaast vinden zij (Treviño et al., 2003) ook een “morele manager” aspect. Deze bevat de 

meer transactionele component van ethisch leiderschap, waarbij ethisch gedrag wordt beloond 

en onethisch gedrag wordt afgestraft. Ethische leiders zijn rolmodellen voor ethisch gedrag en 

communiceren deze wens voor ethisch gedrag. Zij willen het algemeen belang dienen en 

gebruiken rechtvaardige beslissingscriteria (Treviño et al., 2003). Een studie toont aan dat 

ethische leiders minder zelfdienende politieke gedragingen stellen, waarschijnlijk via dit morele 

manager aspect (Zhang et al., 2013). Brown et al. (2005) definiëren ethisch leiderschap als “the 

demonstration of normatively appropriate conduct through personal actions and interpersonal 

relationships, and the promotion of such conduct to followers through two-way communication, 

reinforcement and decision-making” (p.120). Zij hebben een unidimensionele 10-item schaal 

ontwikkeld op basis van deze definitie, waarbij gepeild wordt naar het tonen van integriteit en 

ethische standaarden, eerlijke behandeling van medewerkers en het verantwoordelijk houden 

van medewerkers voor hun (on)ethisch gedrag (Brown et al., 2005). Een recente studie vindt 

een positief verband tussen ethisch leiderschap en cognitieve morele ontwikkeling (r = .23), 

zoals beschreven door Kohlberg (1969, zoals geciteerd in Jordan, Brown, Treviño, & 

Finkelstein, 2013) (Jordan et al., 2013). Ethisch leiders blijken dus inderdaad gebruik te maken 

van morele standaarden bij het nemen van beslissingen. Het blijkt zelfs zo te zijn dat de score op 

cognitieve morele ontwikkeling blijkt te voorspellen of men al dan niet als ethisch leider wordt 

gepercipieerd door volgers (Jordan, Brown, Treviño, & Finkelstein, 2013). Vanuit een sociaal 

leerperspectief (Bandura, 1977, zoals geciteerd in Brown & Treviño, 2006) stelt men dat 

ethische leiders hun volgers beïnvloeden als ethisch rolmodel. Naast het optreden als rolmodel, 

communiceren ethische leiders hun ethische boodschap. Er vindt ook plaatsvervangend leren 

plaats, waarbij medewerkers zien hoe collega’s worden afgestraft of beloond voor het stellen 

van onethisch, respectievelijk, ethisch gedrag (Brown & Treviño, 2006). Eisenbeiss (2012) 

merkt op dat de veelgebruikte definitie van Brown et al. (2005) vaag is. Leidinggevenden 
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moeten vaak beslissingen maken die een invloed hebben op anderen. De beoordeling of een 

beslissing al dan niet moreel is, is dan ook onontbeerlijk in het al dan niet ethisch kunnen en 

willen handelen. Het zou dan ook wenselijk zijn dat men beargumenteert welke normen relevant 

zijn voor ethisch leiderschap (Eisenbeiss, 2012). Dit sluit aan bij de argumentatie van Dion 

(2012) dat ethisch leiderschap afhankelijk is van hoe men “ethiek” (filosofisch) definieert. Hij 

argumenteert dat verschillende leiderschapstheorieën ethisch kunnen zijn, afhankelijk van welke 

ethische theorie men in acht neemt.  

In een recentere studie onderzoekt men de mogelijkheid van ethisch leiderschap als 

multidimensioneel construct, met een multidimensionele schaal om hier naar te peilen (De 

Hoogh & Den Hartog, 2008). Zij vinden evidentie voor de validiteit van de opsplitsing van 

ethisch leiderschap in moraliteit en rechtvaardigheid, rolduidelijkheid en het delen van macht 

met medewerkers. Deze schaal blijkt beter te voorspellen dan de unidimensionele schaal van 

Brown et al. (2005) (De Hoogh & Den Hartog, 2008). Later worden er zeven gedragingen van 

ethische leiders voorgesteld: billijkheid, rolverduidelijking, integriteit, ethische sturing, 

mensenoriëntatie, het delen van macht en duurzaamheid (Kalshoven et al., 2011). Het opsplitsen 

naar een multidimensionele schaal kan interessant zijn om de mechanismen te ontdekken 

waarlangs ethisch leiderschap een invloed uitoefent op volgers (Kalshoven et al., 2011).  

Men kan vier ethische oriëntaties onderscheiden: een humane oriëntatie, een 

rechtvaardigheidsoriëntatie, een verantwoordelijkheids- en duurzaamheidsoriëntatie, en een 

gematigdheidsoriëntatie. Onderzoek heeft zich tot nu toe vooral gefocust op de eerste twee 

ethische oriëntaties, dit vanuit een westers perspectief op ethiek en ethisch leiderschap 

(Eisenbeiss, 2012). Ook Dion (2012), die argumenteert om ethisch leiderschap meer te linken 

aan theorieën van ethiek, focust zich op westerse theorieën, maar erkent zelf dat een 

vergelijking met oosterse theorieën van ethiek wenselijk is. Zo ziet men inderdaad dat 

rechtvaardigheid en een mensgerichtheid terugkomt in de schalen van Brown et al. (2005), De 

Hoogh en Den Hartog (2008) en Kalshoven et al. (2011). Duurzaamheid komt volgens 

Eisenbeiss (2012) slechts in beperkte mate voor in de schaal van Kalshoven et al. (2011). 

Sociale verantwoordelijkheid kan gelinkt worden aan ethisch leiderschap (De Hoogh & Den 

Hartog, 2008). Dit suggereert dat het zinvol is om deze dimensie verder te onderzoeken. De 

gematigdheidsoriëntatie komt nauwelijks voor in het westerse onderzoek (Eisenbeiss, 2012). 

Een cross-culturele studie in China, Hong Kong, Taiwain, VS, Ierland en Duitsland vindt zes 

kenmerken van ethisch leiderschap terug: aansprakelijkheid, respect voor anderen, 

eerlijkheid/rechtvaardigheid, karakter (onder andere integriteit), collectieve oriëntatie en 

openheid en flexibiliteit. Hier komt de duurzaamheidsdimensie al ruimer aan bod in de 

subcategorie “collectieve oriëntatie”, die onder andere de duurzaamheid en langetermijn impact 

van beslissingen en het belang van de maatschappij bevat (Resick et al., 2011). Deze 

conceptualisaties focussen bovendien te veel op de beïnvloeding van anderen. Het stellen van 



24 
 

ethische doelen wordt vrijwel genegeerd als aspect van ethisch leiderschap (Eisenbeiss, 

2012).Daarnaast is het zinvol om op te merken dat het tegenovergestelde van ethisch 

leiderschap niét onethisch leiderschap, maar wel een ethiek-neutrale vorm van leiderschap is 

(Treviño et al., 2003).  

Dus, gegeven bovenstaande theoretische ontwikkelingen, lijkt het zinvol om ethisch 

leiderschap te benaderen als een multidimensioneel construct. De benadering van Eisenbeiss 

(2012) is interessant omdat deze verscheidene inzichten combineert om zo tot een brede, maar 

volledige, visie op ethisch leiderschap te komen, die de verschillende aspecten uit verscheidene 

definities overkoepelt. Echter, onderzoek in deze richting ontbreekt tot nog toe en valt buiten het 

toepassingsdomein van deze scriptie. Daarom wordt geopteerd voor de meest brede 

operationalisatie van ethisch leiderschap zoals die van Kalshoven et al. (2011). 

Rol ethisch leiderschap in de relatie tussen werkstressoren en CWB. Eén van de 

voornaamste kenmerken van ethisch leiderschap is het belonen van ethisch gedrag en het 

afstraffen van onethisch gedrag (cfr. de morele manager) (Brown et al., 2005; Brown & 

Treviño, 2006; Treviño et al., 2003). Gezien CWB gedrag is dat gericht is op het schaden van de 

organisatie of mensen in de organisatie (zie onder andere Rotundo & Sackett, 2002), kunnen we 

stellen dat CWB als onethisch gedrag kan worden beschouwd. Dit gedrag zal bijgevolg worden 

afgestraft door ethische leiders. Het maken van onethische keuzes blijkt door verscheidene 

determinanten voorspeld te worden (Kish-Gephart, Harrison, & Treviño, 2010). In 1999 vonden 

Fox en Spector al dat één van de sterkste predictoren van CWB het geloof is dat men hiervoor 

niet zal worden afgestraft worden. Een studie in Spanje lijkt dat te bevestigen: het op een faire 

manier monitoren en straffen van deviante gedragingen kan deze gedragingen doen afnemen 

(Zoghbi-Manirque-de-Lara, 2011). Dit is consistent met de sociale leertheorie van Bandura 

(1977, zoals geciteerd in Brown & Treviño, 2006), die stelt dat mensen leren door te kijken naar 

anderen. Werknemers zien dus hoe collega’s worden beloond voor ethisch gedrag of net worden 

afgestraft voor onethisch gedrag (Brown en Treviño, 2006). Een recente studie toont aan dat 

verantwoordelijkheid van medewerkers als verklarende variabele kan gezien worden in de 

relatie tussen ethisch leiderschap en positieve werkgedragingen, zoals initiatief en hulpgedrag 

van volgers (Kalshoven et al., 2013). Dat het verantwoordelijk stellen van medewerkers dan een 

mogelijkheid is om onethische gedragingen te voorkomen, werd al eerder gesuggereerd (Beu & 

Buckley, 2001, 2004).  

Er wordt geargumenteerd dat werknemers vaak naar de rol van hun leidinggevende in 

onrechtvaardige situaties zullen kijken, omdat die veel belangrijke beslissingen neemt en (soms) 

de macht heeft om de werknemer te beschermen tegen onrechtvaardigheid (Andiappan & 

Treviño, 2010). Gezien ethische leiders proberen om ethische beslissingen te nemen (Brown & 

Treviño, 2006), is het mogelijk dat werknemers hun leidinggevende minder als bron van 
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onrechtvaardigheid zullen beschouwen indien deze hoog scoort op ethisch leiderschap. Een 

studie toont inderdaad aan dat procedurele onrechtvaardigheid enkel gerelateerd is aan CWB – 

O indien leidinggevenden zich gedragen zoals zij zelf communiceren naar hun werknemers wat 

zij als onaanvaardbaar gedrag beschouwen (Dineen et al., 2006).Het is echter mogelijk dat de 

organisatie nog steeds kwalijk genomen wordt voor de aangedane onrechtvaardigheid.  

Gezien leiders volgens de sociale leertheorie van Bandura (1977, zoals geciteerd in 

Brown & Treviño, 2006) beter rolmodellen vormen, omdat zij onder andere macht en status 

hebben (Brown & Treviño, 2006), is het mogelijk dat deze impact groter is wanneer de 

leidinggevende deze gedragingen stelt. Ethische leidinggevenden geven aan medewerkers mee 

wat de ethische normen zijn en houden zich daar ook zelf aan (Treviño et al., 2003). De sociale 

leertheorie van Bandura (1977, zoals geciteerd in Brown & Treviño, 2006) impliceert dat 

ethische leiders als geloofwaardige en aantrekkelijke rolmodellen kunnen fungeren, waardoor 

volgers hun gedrag zullen overnemen (Brown & Treviño, 2006). Daarom is het waarschijnlijk 

dat volgers meer ethische (OCB) en minder onethische gedragingen (CWB) zullen stellen. 

Onderzoek lijkt dit te bevestigen. Wanneer leiders communiceren welke gedragingen 

aanvaardbaar zijn en zich hier zelf aan houden, stellen volgers meer OCB en minder CWB – I, 

dan wanneer men minder communiceert waar men voor staat. Wanneer men echter wel de 

normen communiceert, maar zich hier zelf niet aan houdt, dan stellen volgers net minder OCB 

en meer CWB, dan wanneer men minder communiceert waar men voor staat (Dineen et al., 

2006). Van belang in deze studie (Dineen et al., 2006) is dat de normen ook niet-ethisch kunnen 

zijn. Dit impliceert dat leiders enkel baat hebben bij het communiceren van hun normen, indien 

men zich hier ook zelf aan houdt, los van of deze ethisch zijn of niet.  

Hoewel leiders hun impact op organisationeel klimaat onderschatten, toont een studie 

naar de impact van de morele ontwikkeling van de leidinggevende op het ethisch klimaat in een 

organisatie aan dat leiders die ofwel hoog, ofwel laag scoren op morele ontwikkeling de 

grootste invloed hebben op het ethisch klimaat van een organisatie (Schminke, Ambrose, & 

Neubaum, 2005). Een studie toont aan dat het aanwezig zijn van een ethisch programma, in 

combinatie met de mate van morele ontwikkeling, voorspellend is voor diefstal door 

medewerkers (Greenberg, 2002). Meta-analytisch onderzoek vindt echter geen relatie tussen het 

bestaan van zo’n ethisch programma en het maken van onethische keuzes. Wanneer ethische 

regels echter bekrachtigd worden, hebben deze wel een impact op ethisch gedrag (Kish-Gephart 

et al., 2010). Er wordt inderdaad geargumenteerd dat het ontwikkelen en behouden van een 

ethisch klimaat in een organisatie steunt op drie pijlers: ethische kernwaarden, formeel ethisch 

programma en ethisch leiderschap (Schwartz, 2013). Onderzoekers (Kish-Gephart et al., 2010) 

vonden evidentie voor de impact van ethisch klimaat op onethische intenties en onethisch 

gedrag. Het ethisch klimaat van een organisatie heeft dus een impact op het ethisch gedrag van 

medewerkers. 
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Ethisch leiderschap medieert de relatie tussen organisationele cultuur en uitkomsten 

bij de medewerkers (Toor & Ofori, 2009). Eisenbeiss (2012) argumenteert, vanuit haar visie dat 

er vier ethische oriëntaties zijn, dat de expressie van de ethische oriëntaties leidt tot vertrouwen 

bij de volgers. Studies tonen inderdaad aan dat ethisch leiderschap geassocieerd is met 

vertrouwen in de leider (Brown & Treviño, 2006; Kalshoven et al., 2011). Dit vertrouwen zou 

dan moeten leiden tot meer OCB en jobsatisfactie, en minder verloopintentie. Dit resulteert in 

een betere lange termijnprestatie van de organisatie (Eisenbeiss, 2012). Onderzoek toont aan dat 

ethisch leiderschap inderdaad gerelateerd is aan positieve organisatie uitkomsten. Zo is ethisch 

leiderschap positief gerelateerd aan de bereidheid om problemen te rapporteren aan het 

management (Brown & Treviño, 2006), tevredenheid met de leider, effectiviteit van de leider en 

bereidheid van de medewerkers om extra werk te leveren (Brown & Treviño, 2006; Toor en 

Ofori, 2009), satisfactie, OCB en betrokkenheid (Kalshoven et al., 2011) en groepsperformantie 

(Walumbwa, Morrison, & Christensen, 2012). Ethisch leiderschap blijkt ook negatief samen te 

hangen met negatieve werkuitkomsten, zoals terugtrekkingsgedrag  (CWB) (Zhang et al., 2013) 

en cynisme (Kalshoven et al., 2011). 

Er is evidentie voor de modererende rol van autonomie in de relatie tussen 

interpersoonlijk conflict, een sociale stressor, en CWB – I. Individuen die een hoge mate van 

autonomie en een hoge mate van conflict ervaren, blijken meer CWB-I te stellen (Fox et al., 

2001). Ethische leiders zijn minder geneigd om misbruik te maken van hun macht als 

leidinggevende (Brown & Treviño, 2006), geven inspraak aan hun medewerkers (De Hoogh & 

Den Hartog, 2008; Walumbwa et al., 2012) en ‘empoweren’ hun medewerkers (Resick et al., 

2006). Dit zou impliceren dat ethisch leiderschap tot meer CWB-I zou leiden. Echter, de 

verklaring die de onderzoekers (Fox et al., 2001) geven aan hun resultaten, is dat werknemers 

die veel autonomie hebben, in posities met meer macht zitten, zodat zij minder angst hoeven te 

hebben om hier nadelige gevolgen van te ondervinden. Indien zij een ethisch leider boven zich 

zouden hebben, zouden zij in theorie minder snel CWB-I stellen, omdat zij hiervoor toch 

afgestraft zouden worden (Brown et al., 2005; Brown & Treviño, 2006; Treviño et al., 2003). In 

principe zijn deze resultaten dus niet in tegenstrijd met andere studies, die vindt dat ethisch 

leiderschap leidt tot het minder stellen van CWB (zie onder andere Zhang et al., 2013). Een 

recente studie toont aan dat wanneer autonomie hoog is, er een positieve relatie is tussen ethisch 

leiderschap en het hulpgedrag en initiatief van volgers. Wanneer autonomie laag is, is de relatie 

niet langer significant. Deze studie toont aan dat hoge autonomie in combinatie met ethisch 

leiderschap gerelateerd is aan positieve werkuitkomsten (Kalshoven et al., 2013). Het is dus 

aannemelijk dat ethisch leiderschap, zelfs als die veel autonomie zou impliceren, zal leiden tot 

minder CWB bij volgers.  

Het is dus waarschijnlijk dat er minder contraproductief gedrag zal gesteld worden bij 

leiders die hoog scoren op ethisch leiderschap. Een lage score op ethisch leiderschap zal 
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waarschijnlijk het contraproductieve gedrag niet beïnvloeden, gezien een lage score op ethisch 

leiderschap niet gelijk kan gesteld worden met onethisch leiderschap (Treviño et al., 2003). 

Omdat ethisch leiders onethisch gedrag, zoals CWB, afstraffen (Treviño et al., 2003), ethische 

beslissingen nemen (Brown & Treviño, 2006) en invloed uitoefenen op het vertrouwen van 

medewerkers en het ethisch klimaat in organisaties (Brown & Treviño, 2006; Eisenbeiss, 2012; 

Kalshoven et al., 2011), wat dan op zich de kans op CWB doen afnemen, is het aannemelijk dat 

medewerkers, wanneer geconfronteerd met werkstressoren zoals conflict of onrechtvaardigheid, 

minder snel CWB zullen stellen indien zij een ethisch leidinggevende hebben. Op basis van 

bovenstaande studies en bedenkingen, kan men dus een modererende invloed van ethisch 

leiderschap verwachten in de relatie tussen werkstressoren en contraproductief werkgedrag. 

Daarbij zou de relatie tussen belemmeringsstressoren en CWB zwakker worden en de relatie 

tussen uitdagingsstressoren en CWB sterker worden. Het is dus aannemelijk dat wanneer de 

directe leidinggevende hoog scoort op ethisch leiderschap de positieve relatie tussen 

belemmeringsstressoren en CWB enerzijds, en uitdagingsstressoren en CWB anderzijds, 

gebufferd zal worden. Samenvattend, komen we tot volgende onderzoekshypothesen (Figuur 2):  

Hypothese 6a: Ethisch leiderschap modereert de relatie tussen de werkstressor en de 

perceptie van de werkstressor: Personen met een directe leidinggevende die hoog scoort op 

ethisch leiderschap, zullen werkstressoren minder als belemmerend en meer als uitdagend 

ervaren als personen met een directe leidinggevende die hoog scoort op ethisch leiderschap. 

Hypothese 6b: Ethisch Leiderschap modereert zowel de directe relatie tussen stressoren 

en CWB, alsook de relatie tussen de perceptie van de werkstressoren en CWB: Personen met 

een directe leidinggevende die hoog scoort op ethisch leiderschap, zullen minder CWB stellen 

dan mensen met een directe leidinggevende die laag scoort op ethisch leiderschap. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2. Conceptueel Model voor de Onderliggende Relaties tussen de Onafhankelijke (X), 

Afhankelijke (Y), Mediator (M) en Moderator (Z) Variabelen.  
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Omdat men CWB richt op diegene die hen stress of onrecht heeft bezorgd, is het 

waarschijnlijk dat deze moderatie sterker zal zijn bij CWB – I, dan CWB – O. Men zal de 

leidinggevende minder kwalijk nemen omdat deze de belangen van zijn medewerkers behoedt, 

maar de organisatie kan nog steeds verantwoordelijk bevonden worden voor eventueel 

aangedane stress of onrecht. Dus, de relatie tussen werkstressoren met een interpersoonlijke 

inhoud en CWB-I zal minder sterk zijn indien de directe leidinggevende hoog scoort op ethisch 

leiderschap. De relatie tussen werkstressoren op een organisationeel niveau en CWB-O zal ook 

minder sterk zijn indien de directe leidinggevende hoog scoort op ethisch leiderschap. Het is 

echter aannemelijk dat het bufferend effect van ethisch leiderschap minder groot zal zijn bij 

CWB-O, dan CWB-I. Op basis van voorgaande, komen we tot volgende onderzoekshypothesen:  

Hypothese 7a: Het modererend effect van ethisch leiderschap zal bij interpersoonlijke 

werkstressoren sterker zijn op CWB-I dan op CWB-O.  

Hypothese 7b: Het modererend effect van ethisch leiderschap zal bij organisationele 

werkstressoren sterker zijn op CWB-O dan op CWB-I. 

Methode 

Participanten en procedure 

Voor deze studie werd gebruik gemaakt van het netwerk (familie, vrienden, 

werknemers van stageplaatsen, …) van de auteur. Er werd gevraagd om een vragenlijst in te 

vullen, die 20 minuten tijd in beslag nam. Na het invullen van de vragenlijst werd gevraagd om 

deze verder te verspreiden (= snowball sampling). Participantenpopulatie waren werknemers 

met een directe functionele leidinggevende boven zich in de organisatie. De vragenlijst bestond 

uit 7 delen, met elk 3 tot maximum 38 items. Daarnaast werden enkele demografische gegevens 

bevraagd. Er was een papieren en een digitale versie van de vragenlijst beschikbaar. In totaal 

namen 174 participanten deel. Na het uitfilteren van onvolledige vragenlijsten, bleven er 110 

(63%) participanten over. De steekproef bestond voor 66% uit vrouwen. De gemiddelde leeftijd 

was 39.47 (range van 21-62). De gemiddelde anciënniteit was 12 (range van 0-40), met een 

oververtegenwoordiging van mensen die 10 jaar of minder in de organisatie zijn tewerkgesteld 

(55.5%). Participanten kwamen overwegend uit de overheidssector (26.4%), de toerisme sector 

(15.5%), de gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening (10.9%) en de bouw (7.3%) 

en waren voornamelijk tewerkgesteld in grote ondernemingen (> 250 werknemers; 59.1%). 

53.6% van de participanten was bediende, 34.6% ambtenaar en 11.8% arbeider. Het merendeel 

van de participanten had ofwel een bachelor diploma (40%) of hoogstens secundair onderwijs 

(33.6%). Het betrof voornamelijk uitvoerend personeel (34.5%), administratief ondersteunend 

personeel (26.5%) en professionele medewerkers (26.5%).  
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Meetinstrumenten 

 Werkstressoren. 

Dagelijkse tijdsdruk. Dagelijkse tijdsdruk werd gemeten aan de hand van een 3-item 

vragenlijst ontwikkeld door Ohly en Fritz (2010). Participanten werden gevraagd de stellingen 

te beoordelen op een 5-punten Likertschaal van 1 (helemaal niet akkoord) tot 5 (helemaal 

akkoord). Een voorbeeldstelling was ‘Vandaag vereist mijn werk dat ik aan een hoog tempo 

werk’. ’Interne consistentie van deze schaal was .91.  

Rolconflict. Aan de hand van een vragenlijst, ontwikkeld door Rizzo, House en 

Lirtzman (1970), werd gepeild naar rolconflict. Participanten kregen 13 items te zien, die 

peilden naar de condities die bestaan op de werkplek. De items werden beoordeeld op een 7-

punten schaal van 1 (helemaal niet waar) tot 7 (helemaal waar). Een voorbeeld item is ‘Ik werk 

onder incompatibele beleiden en richtlijnen’. Interne betrouwbaarheid van deze schaal bedroeg 

.91.  

Rolambiguïteit. Rolambiguïteit werd gemeten aan de hand van een 11 item vragenlijst 

van Rizzo, House en Lirtzman (1970). Participanten beoordeelden hoe deze condities bestaan op 

hun werkplek. De items werden beoordeeld met behulp van een 7-punten schaal van 1 

(helemaal niet waar) tot 7 (helemaal waar). Een hoge score op deze schaal betekent een lage 

rolambiguïteit. Een voorbeelditem is ‘Ik weet precies wat van mij wordt verwacht’. Interne 

consistentie van deze schaal was .77. 

Interpersoonlijk conflict. Interpersoonlijk conflict werd nagegaan aan de hand van een 

vragenlijst ontwikkeld door Jehn (1995). Deze 8-item vragenlijst peilt naar relationeel conflict 

en naar taakconflict. Participanten werden gevraagd om deze items te beoordelen aan de hand 

van een 5-punten schaal van 1 (geen) tot 5 (veel). Een voorbeelditem voor relationeel conflict is 

‘Hoeveel spanning is er tussen leden in jouw werkeenheid?’. Een voorbeelditem voor 

taakconflict is ‘In welke mate zijn er verschillen in mening in jouw werkeenheid?’.‘ Interne 

betrouwbaarheid van deze schaal was .92. 

Cognitieve appraisal. 

De cognitieve appraisal werd per stressor apart gemeten. Een 6-item vragenlijst werd 

gebruikt, ontwikkeld door Verhaeghe et al. (2006). Drie items peilen naar de perceptie van de 

stressor als belemmerend. Een voorbeelditem is ‘Dit [stressor] was in strijd met mijn 

persoonlijke doelen’. Chronbach’s α ligt tussen .86 en .90 voor de weerhouden stressoren. De 3 

overige items meten de perceptie van de stressor als uitdagend. Een voorbeelditem is ‘Ik zag dit 
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[stressor] als een controleerbare uitdaging’. Chronbach’s α ligt tussen .77 en .82. voor de 

weerhouden stressoren. 

Ethisch leiderschap. 

De vragenlijst gebruikt in deze studie was de 38-item vragenlijst van Kalshoven et al. 

(2011). Er werd gevraagd de items beantwoorden over de directe functionele leidinggevende. 

De gehanteerde responsschaal was een 7-puntenschaal van 1 (helemaal niet akkoord) tot 7 

(helemaal wel akkoord). Chronbach’s α is .96. Na een confirmatorische factoranalyse met 

varimax rotatie  met 7 factoren vallen 7 items (item 12, 17, 29, 30, 31, 36 en 37) weg omwille 

van een lading > .40 op meer dan één factor. De verklaarde variantie is 76.61%. De 

factorstructuur is gelijkaardig aan de factoren gevonden door Kalshoven et al., maar overlapt 

niet volledig. De factor ‘billijkheid’ wordt opgesplitst in twee factoren. De laatste factor 

‘integriteit’ valt samen met het tweede deel van ‘billijkheid’. Ook item 15 valt onder deze 

factor, terwijl deze volgens de studie van Kalshoven et al. (2011) onder de factor ‘delen van 

macht’ valt.  

Contraproductief werkgedrag. 

Om contraproductief werkgedrag te meten werd gebruik gemaakt van de vragenlijst 

ontwikkeld door Bennett en Robinson (2000). Deze vragenlijst bestaat uit 24 items, maar 

omwille van een technische fout werden slecht 19 items opgenomen in deze studie (CWB-O: 

Item 1, 12, 17, 19; CWB-I: Item 13). Deze vragenlijst peilt enerzijds naar CWB gericht op de 

organisatie (CWB-O), en anderzijds naar CWB gericht op individuen (CWB-I). De 

participanten van op een 7-punten schaal aan in welke mate ze dergelijke gedragingen hebben 

gesteld in het afgelopen jaar. 7 items peilen naar CWB-I. Een voorbeelditem is ‘Iemand publiek 

belachelijk gemaakt op het werk’. Chronbach’s α bedraagt .84. 12 items peilen naar CWB-O. 

Een voorbeelditem is ‘Confidentiële bedrijfsinformatie besproken met een een onbevoegd 

persoon’. Chronbach’s α bedraagt .81. Een confirmatorische factoranalyse met varimax rotatie  

vond bevestiging voor de aanwezigheid van twee factoren in de vragenlijst (44.71% verklaarde 

variantie). Item 13, 17 en 19 werden verwijderd omwille van dubbele ladingen. Item 10 werd 

niet weerhouden omwille van geen lading van > .40 op één van de factoren. De bekomen 

factoren komen overeen met CWB-I en CWB-O.  

Resultaten 

De eerste hypothese stelt dat werkstressoren zullen correleren met zowel de perecptie 

als uitdagend als de perceptie als belemmerend, en dat een a priori categorisatie als dusdanig 

niet zinvol is. Uit de correlatietabel (Tabel 1) kunnen we geen evidentie afleiden voor deze 

hypothese. Er is een positieve correlatie terug te vinden tussen tijdsdruk en de perceptie van 
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tijdsdruk als belemmerend (r = .48, p < .01). Dergelijke positieve correlatie wordt ook gevonden 

voor rolconflict (r = .68, p < .01) en interpersoonlijk conflict (r = .52, p < .01). Er is een 

negatieve correlatie wat betreft rolambiguïteit (r = -.49, p < .01). Een negatieve correlatie 

betekent in dit geval dat rolambiguïteit als belemmerend wordt gepercipieerd. Er is telkens een 

niet-significante relatie met de perceptie als uitdagend. Men ziet alle opgenomen werkstressoren 

dus enkel als belemmerend.  

De tweede hypothese stelt dat belemmeringsstressoren positief correleren met CWB 

en dat uitdagingsstressoren negatief correleren aan CWB. Het is echter niet mogelijk het tweede 

deel van deze hypothese te testen, omdat alle participanten de stressoren als belemmerend 

categoriseren. Wat het eerste deel betreft, worden er positieve correlaties gevonden tussen (a) 

rolconflict (r = .22, p < .01) en (b) interpersoonlijk conflict (r = .21, p < .01) en CWB-O. Er is 

een negatieve correlatie tussen rolambiguïteit en CWB-O (r = -.24, p < .05). Er wordt een niet-

significante correlatie tussen tijdsdruk en CWB-O wordt gevonden. Betreffende CWB-I, 

worden enkel nulcorrelaties gevonden. Wat CWB-O betreft, wordt de hypothese dus bevestigd 

bij drie van de vier stressoren. Wat CWB-I betreft, wordt geen evidentie gevonden. We kunnen 

dus in het beste geval stellen dat Hypothese 2 deels wordt bevestigd.  

Hypothesen 3a en 3b stellen enerzijds dat de perceptie van een werkstressor als 

uitdagend negatief is gecorreleerd aan CWB. Anderzijds stellen ze dat de perceptie van een 

werkstressor als belemmerend positief is gecorreleerd aan CWB. Uit de correlatietabel blijkt dat 

de perceptie als uitdagend niet samen hangt met CWB-I noch CWB-O. Dit is zo voor elke 

opgenomen werkstressor. Men zal dus niet minder CWB stellen omdat de men een werkstressor 

als uitdagend percipieert. Wat de perceptie als belemmerend betreft, is er een niet-significante 

correlatie met CWB-I. Enkel de perceptie als belemmerend van rolconflict heeft een positieve 

correlatie met CWB-O (r = .24, p < .01). Voor rolconflict wordt Hypothese 3b bevestigd. Wat 

de andere stressoren betreft, worden Hypothesen 3a en 3b niet bevestigd. 

Hypothese 4 voorspelt dat de relatie tussen werkstressoren en CWB (gedeeltelijk) 

wordt gemedieerd door de perceptie van deze stressoren. Om deze hypothese te toetsen werd 

gebruik gemaakt van de procedure en macro’s van Preacher en Hayes (2008). Deze procedure 

gaat verder dan de ‘multistep approach’ van Baron en Kenny (1986), omdat deze laatste er van 

uitgaat dat om van mediatie te kunnen spreken er ook een directe relatie tussen X en Y moet zijn 

(Hayes, 2013). De procedure van Preacher en Hayes uit 2008 geniet voorkeur boven de 

procedure van deze auteurs uit 2004 omdat deze nieuwere macro het mogelijk maakt covariaten 

op te nemen, en dus toelaat om complexere mediatiemodellen te testen. Eerst werden de 

variabelen gecentreerd rond hun gemiddelde, zoals geargumenteerd door Aiken en West (1991). 

Via bootstrapping werd de mediatie getest, resulterend in een percentiel 95% 

betrouwbaarheidsinterval, een 95% bias-gecorrigeerd betrouwbaarheidsinterval en een 95% 

geaccelereerde bias-gecorrigeerd betrouwbaarheidsinterval. Er werden 5000 bootstraps 
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gegenereerd, zoals voorgesteld door Hayes (2013). Wanneer nul in de 

betrouwbaarheidsintervallen valt, dan wordt de nulhypothese op een 5% significantieniveau 

aanvaard.  In alle analyses werd gecontroleerd voor geslacht, leeftijd, anciënniteit, statuut, 

functielevel en diploma. Omwille van deze statistische controle kunnen geen puntschattingen, z-

waarden en standaardfouten worden weergegeven, omdat deze analyse dan niet langer een 

normaalverdeling vooronderstelt. Tabel 2, 3, 4 en 5 geven de resultaten weer. Voor geen enkele 

relatie tussen werkstressoren en CWB wordt evidentie gevonden voor mediatie door de 

perceptie van de werkstressor als uitdagend dan wel belemmerend. Hypothese 4 wordt niet 

bevestigd.  

Volgens Hypothese 5 zou er een sterkere correlatie zijn tussen interpersoonlijke 

werkstressoren en CWB-I dan met CWB-O. Anderzijds zou er een sterkere correlatie zijn tussen 

organisationele werkstressoren en CWB-O dan met CWB-I. Tabel 1 geeft de resultaten weer. 

Interpersoonlijk conflict, een interpersoonlijke werkstressor, blijkt niet te correleren met CWB-

I, maar wel met CWB-O (r = .21, p < .05). Tijdsdruk correleert met geen van beide afhankelijke 

variabelen. Rolambiguïteit (r = -.24, p < .05) en rolconflict (r = .22, p < .05), beide 

organisationele werkstressoren, correleren in de verwachte richting met CWB-O en correleren 

niet met CWB-I. Alle werkstressoren, op tijdsdruk na, zijn gecorreleerd aan CWB-O. 

Hypothese 5b wordt dus bevestigd, maar Hypothese 5a niet.  
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  Tabel 1. Gemiddeldes (M), Standaarddeviaties (SD) en Intercorrelatie Matrix tussen Onafhankelijke, Afhankelijke, Mediator en Moderator 

Variabelen (N=110). 

 M SD TD RC RA IC TD – B TD – U RC – B RC – U RA – B RA – U IC – B IC -U CWB-I CWB-O EL 

Tijdsdruk 3.50 1.01 (.91)               

Rolconflict 3.41 1.23 .27** (.91)              

Rolambiguïteit 3.53 0.83 .07 -.53** (.77)             

Interpersoonlijk 

Conflict 

2.80 0.90 .08 .30** -.26* (.92)            

Tijdsdruk 

Belemmerend 

2.93 1.02 .48** .22** -.01 .16 (.85)           

Tijdsdruk 

Uitdagend 

2.91 0.92 .11 -.08 .15 -.07 -.16 (.80)          

Rolconflict 

Belemmerend 

2.54 1.03 .18 .68** -.44** .20* .26** .22* (.88)         

Rolconflict 

Uitdagend 

2.84 0.98 .18 .04 .11 .14 .05 .42** -.08 (.81)        

Rolambiguïteit 

Belemmerend 

2.52 0.91 .20* .61** -.49** .28** .28** -.19 .70** -.05 (.86)       

Rolambiguïteit 

Uitdagend 

2.94 0.86 .09 -.01 .09 .09 .08 .44** -.19 .60** -.11 (.77)      

Interpersoonlijk 

Conflict 

Belemmerend 

2.58 1.13 .19 .42** -.31** .52** .28** -.04 .58** .01 .52 -.02 (.90)     

Interpersoonlijk 

Conflict 

Uitdagend 

2.46 0.94 .04 .12 -.05 .17 .08 .26** -.03 .43** .02 .48** .18 (.82)    

CWB-I 1.80 0.85 .03 .07 .01 .01 -.05 -.12 .05 .02 -.05 .01 -.10 .06 (.84)   

CWB-O 1.93 0.82 -.14 .22* -.24* .21* -.18 -.10 .24* -.12 .11 -.06 .12 .04 .45** (.81)  

Ethisch 

Leiderschap 

3.28 0.75 -.00 -.36** .33** -.26** -.04 .26** -.28** .11 -.28** .01 -.23* -.03 -.12 -.23* (.96) 

Noot. * p < .05, ** p < .01.  Op de diagonaal staat Chronbach’s α aangegeven. 
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Tabel 2. Mediatie van het effect van Werkstressoren op CWB-O via de Appraisal van de Werkstressoren als 

Belemmerend.   
     Percentiel 95% B.I. BC 95% B.I. BCa 95% B.I. 

 Data Boot Bias SD Onder Boven Onder Boven Onder Boven 

Tijdsdruk -.0535 -.0517 .0018 .0482 -.1545 .0358 -.1730 .0252 -.1845 .0206 

Rolconflict .0671 .0670 -.0001 .0467 -.0278 .1588 -.0288 .1520 -.0293 .1571 

Rolambiguïteit -.0041 -.0062 -.0021 .0507 -.1032 .1026 -.0945 .1130 -.0920 .1176 

Interpersoonlijk 

Conflict 

0.215 .0215 -.0001 .0425 -.0654 .1031 -.0669 .1014 -.0706 .0993 

Noot. Bootstrap sample size = 5000. 

 

Tabel 3. Mediatie van het effect van Werkstressoren op CWB-O via de Appraisal van de Werkstressoren als 

Uitdagend.   
     Percentiel 95% B.I. BC 95% B.I. BCa 95% B.I. 

 Data Boot Bias SD Onder Boven Onder Boven Onder Boven 

Tijdsdruk -.0059 -.0085 -.0025 .0166 -.503 .0173 -.0626 .0106 -.0633 .0103 

Rolconflict -.0045 -.0040 .0005 .0013 -.0301 .0343 -.0401 .0258 -.0400 .0262 

Rolambiguïteit -.0018 -.0010 .0008 .0158 -.0339 .0343 -.0401 .0258 -.0400 .0262 

Interpersoonlijk 

Conflict 

-.0021 -.0031 -.0010 .0149 -.0369 .0259 -.0397 .0235 -.0396 .0237 

Noot. Bootstrap sample size = 5000. 

 

Tabel 4. Mediatie van het effect van Werkstressoren op CWB-I via de Appraisal van de Werkstressoren als 

Belemmerend.   
     Percentiel 95% B.I. BC 95% B.I. BCa 95% B.I. 

 Data Boot Bias SE Onder Boven Onder Boven Onder Boven 

Tijdsdruk -.0476 -.0474 .0002 .0451 -.1461 .0319 -.1544 .0266 -.1525 .0272 

Rolconflict -.0111 -.0147 -.0036 .0551 -.1252 .0897 -.1207 .0952 -.1099 .1103 

Rolambiguïteit .0250 .0276 .0026 .0452 -.0570 .1253 -.0556 .1277 -.0550 .1279 

Interpersoonlijk 

Conflict 

-.0629 -.0620 .0008 .0397 -.1470 .0114 -.1548 .0044 -.1565 .0038 

Noot. Bootstrap sample size = 5000. 
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Tabel 5. Mediatie van het effect van Werkstressoren op CWB-I via de Appraisal van de Werkstressoren als 

Uitdagend.   
     Percentiel 95% B.I. BC 95% B.I. BCa 95% B.I. 

 Data Boot Bias SD Onder Boven Onder Boven Onder Boven 

Tijdsdruk -.0073 -.0054 .0019 .0148 -.0392 .0235 -.0589 .0099 -.0591 .0093 

Rolconflict .0012 .0006 -.0006 .0076 -.0151 .0184 -.0074 .0302 -.0078 .0285 

Rolambiguïteit .0085 .0088 .0003 .0178 -.0207 .0520 -.0116 .0712 -.0130 .0666 

Interpersoonlijk 

Conflict 

.0074 .0066 -.0008 .0165 -.0275 .0435 -.0182 0.533 -.0183 .0532 

Noot. Bootstrap sample size = 5000. 

 

Hypothesen 6a, 6b, 7a en 7b gaan de rol van ethisch leiderschap in de relatie tussen 

werkstressoren en CWB na. Specifiek werd er gekeken of ethisch leiderschap een mogelijke 

modererende rol heeft op enerzijds de relatie tussen werkstressoren en de perceptie van deze 

werkstressor (H6a), en anderzijds op de directe en indirecte relatie tussen werkstressoren en 

CWB (H6b). Om deze hypotheses te kunnen toetsen, wordt gebruik gemaakt van de 

gemodereerde mediatie procedure en bijhorende macro’s ontwikkeld door Edwards en Lambert 

(2007). Via een bootstrap procedure worden interacties getest voor de verschillende niveaus van 

de moderator. Om een onderscheid te maken tussen hoog ethisch leiderschap en laag ethisch 

leiderschap, wordt het gemiddelde +/- de standaarddeviatie genomen. Deze procedure laat toe 

niet-lineaire verbanden te detecteren en maakt het mogelijk om moderatie-effecten na te gaan, 

rekening houdende met de mediator. Aan de hand van de bias-gecorrigeerde bootstrap 

betrouwbaarheidsintervallen wordt de significantie van de interacties nagegaan. Indien nul zich 

in het betrouwbaarheidsinterval bevindt, is er geen significant effect. In alle analyses werd 

gecontroleerd voor geslacht, leeftijd, anciënniteit, statuut, functielevel en diploma. Tabel 6 tot 

en met 15 geven de resultaten weer. Tabel 10 en 15 geven de resultaten van de gemodereerde 

mediatieanalyse weer. 

Wat de relatie tussen (a) tijdsdruk, (b) rolambiguïteit, (c) rolconflict en (d) 

interpersoonlijk conflict en de perceptie van deze werkstressoren als uitdagend betreft, is er 

geen sprake van moderatie door ethisch leiderschap. Er is wel een moderatie-effect van hoog 

ethisch leiderschap in de relatie tussen de perceptie van tijdsdruk als uitdagend en het stellen 

van CWB-I (p < .05). Hierbij wordt de relatie tussen de perceptie van tijdsdruk als uitdagend en 

CWB-I versterkt. Wat de relatie tussen (a) tijdsdruk, (b) rolambiguïteit, (c) rolconflict en (d) 

interpersoonlijk conflict en de perceptie van deze werkstressoren als belemmerend betreft, is 

ethisch leiderschap een modererende variabele (p < .01). Ethisch leiderschap verzwakt daarbij 

het positieve verband tussen de werkstressoren en de perceptie van deze werkstressoren als 

belemmerend. Er is geen verschil in grootte-orde van het modererende effect tussen hoog en 
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laag ethisch leiderschap. Hypothese 6a (personen met een leidinggevende die hoog scoort op 

ethisch leiderschap zullen werkstressoren minder als belemmerend en meer als uitdagend 

beschouwen) wordt niet bevestigd. Personen ervaren werkstressoren niet als meer uitdagend en 

niet als minder belemmerend indien hun leidinggevende hoog scoort op ethisch leiderschap. 

Ethisch leiderschap verzwakt weliswaar het verband, maar dit modererend effect is dezelfde 

voor zowel hoog als laag ethisch leiderschap. 

Er is een verschil in de moderatie van ethisch leiderschap (p < .05) in het totale model 

(direct + indirect) tussen interpersoonlijk conflict en CWB-I via de perceptie als uitdagend, 

niettegenstaande er geen significante interacties zijn tussen interpersoonlijk conflict en CWB-I. 

Op .10 significantieniveau is er een moderatie-effect van ethisch leiderschap vast te stellen in 

het totale model (direct + indirect) voor deze stressor. Dit zou de bevinding dat er een verschil is 

in moderatie tussen hoog en laag ethisch leiderschap in het totale model kunnen verklaren. 

Echter, op .05 significantieniveau kan dit niet worden vastgesteld. Er is noch een direct effect, 

noch een indirect effect van werkstressoren via de perceptie als uitdagend op CWB-I dat wordt 

gemodereerd door ethisch leiderschap. Wat de perceptie van de werkstressoren als belemmerend 

betreft, modereert laag ethisch leiderschap de relatie tussen de perceptie van (a) tijdsdruk en (b) 

interpersoonlijk conflict en CWB-I (p < .05). Deze moderatie van laag ethisch leiderschap wordt 

enkel bevestigd voor de werkstressor tijdsdruk door het significante verschil tussen hoog en laag 

ethisch leiderschap in de relatie tussen tijdsdruk en CWB-I (p < .05). Er is een significante 

modererende rol van ethisch leiderschap in de directe relatie tussen tijdsdruk en CWB-I (p < 

.05). Tussen de indirecte relatie van (a) tijdsdruk en (b) interpersoonlijk conflict met CWB-I, is 

er tevens een modererende rol van ethisch leiderschap wanneer deze laag is (p < .05). Ook hier 

wordt enkel evidentie gevonden in het geval van tijdsdruk voor het verschil in het modererende 

effect van hoog versus laag ethisch leiderschap (p < .05).  Voorgaande moderatie-effecten zijn 

in die richting dat de relatie tussen de stressor en CWB-I minder sterk wordt in die zin dat 

werknemers minder CWB-I stellen wanneer zij tijdsdruk ervaren indien zij een leidinggevende 

boven zich hebben die laag scoort op ethisch leiderschap dan wanneer dit niet het geval is. Het 

interactie-effect van laag ethisch leiderschap en de perceptie van tijdsdruk als belemmerend op 

CWB-I ligt in dezelfde richting. In de relatie tussen de perceptie van de werkstressoren (a) 

tijdsdruk, (b) rolconflict en (c) interpersoonlijk conflict als belemmerend en CWB-O is er 

telkens een modererend effect van ethisch leiderschap (TD: p < .01, RC: p < .05, IC: p < .05). 

Echter, voor rolconflict wordt verder geen evidentie gevonden voor dit modererend effect van 

ethisch leiderschap, gezien het verschil in moderatie tussen hoog en laag ethisch leiderschap niet 

significant is. Wat de indirecte relatie tussen (a) tijdsdruk, (b) rolambiguïteit, (c) rolconflict en 

(d) interpersoonlijk conflict en CWB-O betreft, is er telkens een modererend effect van ethisch 

leiderschap (TD: p < .01, RA: p < .05, RC: p < .05, IC: p < .05). Voor het modererend effect 

van hoog ethisch leiderschap in de relatie tussen rolconflict en CWB-O wordt verder geen 
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evidentie gevonden, gezien het verschil in moderatie tussen hoog en laag ethisch leiderschap 

hier wederom niet significant is. Bij de werkstressor tijdsdruk is er een modererend effect van 

laag ethisch leiderschap in de indirecte relatie met CWB-O (p < .01). Voor de werkstressoren 

rolambiguïteit en interpersoonlijk conflict is er net een modererend effect van hoog ethisch 

leiderschap in de indirecte relatie met CWB-O (p < .05). Het directe effect tussen rolambiguïteit 

en CWB-O wordt gemodereerd door laag ethisch leiderschap, in die zin dat het negatieve 

verband verzwakt wordt wanneer de leidinggevende laag scoort op ethisch leiderschap (p < .05). 

Dit wordt bevestigd in het totale effect, waarbij laag ethisch leiderschap de relatie tussen 

rolambiguïteit en CWB-O verzwakt (p < .05). Hypothese 6b stelt dat personen met een 

leidinggevende die hoog scoort op ethisch leiderschap minder CWB zullen stellen dan personen 

met een leidinggevende die laag scoort op ethisch leiderschap. Wat de stressoren (a) 

rolambiguïteit, (b) interpersoonlijk conflict aangaat, gaan participanten, die dergelijke 

werkstressor als belemmerend ervaren, minder CWB-O stellen wanneer hun leidinggevende 

hoog scoort op ethisch leiderschap dan wanneer deze laag scoort op ethisch leiderschap. Voor 

tijdsdruk wordt deze relatie enkel gevonden bij laag ethisch leiderschap. Wanneer men de 

werkstressoren (a) tijdsdruk en (b) interpersoonlijk conflict als belemmerend ervaart, zal men 

minder CWB-I stellen wanneer de leidinggevende laag scoort op ethisch leiderschap. Wanneer 

men tijdsdruk als uitdagend ervaart, zal men net meer CWB-I stellen wanneer de 

leidinggevende hoog scoort op ethisch leiderschap. Wat de directe relatie tussen rolambiguïteit 

en CWB-O betreft, zal men telkens minder CWB stellen wanneer de leidinggevende laag scoort 

op ethisch leiderschap. Hypothese 6b wordt dus slechts gedeeltelijk bevestigd. Hypothese 7a en 

7b veronderstellen dat het modererende effect van ethisch leiderschap sterker zal zijn tussen 

interpersoonlijke stressoren en CWB-I dan CWB-O, en tussen organisationele stressoren en 

CWB-O dan CWB-I. Op basis van onderstaande tabel kunnen we deze hypothese niet 

aanvaarden. Evidentie wijst in de richting dat participanten sneller CWB-O gaan stellen dan 

CWB-I, ongeacht van de “oorzaak” van de stress. 
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Tabel 6. Coëfficiënten Schattingen van het Eerste Stadium Moderatie Model met Tijdsdruk, 

Appraisal als Uitdagend, en CWB-I en CWB-O (N = 110).  

Mediator Variabele Model (AV = Appraisal Uitdagend) 

Predictor  b SE t p 

Geslacht (controle)  .21 .17 1.24 .22 

Leeftijd (controle) -.05 .01 -4.09 .00 

Anciënniteit (controle) .03 .01 2.77 .01 

Opleidingsniveau (controle) .05 .09 .53 .60 

Functielevel (controle) .01 .04 .14 .89 

Statuut (controle) -.09 .11 -.76 .45 

Tijdsdruk (aX) -.18 .32 -.55 .58 

Ethisch Leiderschap (aZ) .19 .36 .52 .61 

Tijdsdruk x Ethisch Leiderschap (aXZ) .07 .10 .75 .46 

 

Afhankelijke Variabele Model (AV = CWB-I)  (AV = CWB-O) 

  b SE t p  b SE t p 

Geslacht (controle)  -.60 .16 -3.81 .00  -.31 .17 -1.75 .08 

Leeftijd (controle) -.01 .01 -.66 .54  -.00 .01 -.20 .84 

Anciënniteit (controle) .00 .01 .08 .94  .00 .01 .06 .95 

Opleidingsniveau (controle) -.21 .08 -2.76 .01  -.07 .09 -.79 .43 

Functielevel (controle) -.04 .04 -.94 .35  -.03 .04 -.56 .58 

Statuut (controle) -.26 .01 -2.58 .01  -.05 .11 -.45 .65 

Tijdsdruk (bX) .44 .31 1.45 .15  -.44 .34 -1.31 .19 

Ethisch Leiderschap (bZ) .71 .38 1.86 .07  -.56 .42 -1.32 .19 

Appraisal Uitdagend (bM) .43 .35 1.22 .22  .11 .39 .28 .78 

Tijdsdruk x Ethisch Leiderschap (bXZ) -.11 .10 -1.14 .26  .12 .10 1.10 .28 

Appraisal Uitdagend x Ethisch Leiderschap 

(bMZ) 

-.16 .12 -1.40 .16  -.04 .13 -.30 .77 

Noot. Regressiecoëfficiënten zijn niet gestandaardiseerd. Het mediator variabele model test de 

volgende vergelijking, M = a0 + aXX + aZZ + aXZXZ + eM. Het afhankelijke variabele model 

test de volgende vergelijking, Y = b0 + bXX + bMM + bXZXZ + bMZMZ + eY20 (Edwards & 

Lambert, 2007). 
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Tabel 7. Coëfficiënten Schattingen van het Eerste Stadium Moderatie Model met Rolconflict, 

Appraisal als Uitdagend, en CWB-I en CWB-O (N = 110).  

Mediator Variabele Model (AV = Appraisal Uitdagend) 

Predictor  b SE t p 

Geslacht (controle)  .12 .21 .59 .56 

Leeftijd (controle) -.01 .14 -.68 .50 

Anciënniteit (controle) .00 .14 .26 .80 

Opleidingsniveau (controle) .11 .10 1.12 .27 

Functielevel (controle) .24 .05 .46 .65 

Statuut (controle) -.13 .14 -.95 .34 

Rolconflict (aX) -.20 .34 -.60 .55 

Ethisch Leiderschap (aZ) -.09 .36 -.25 .81 

Rolconflict x Ethisch Leiderschap (aXZ) .09 .10 .92 .36 

 

Afhankelijke Variabele Model (AV = CWB-I)  (AV = CWB-O) 

  b SE t p  b SE t p 

Geslacht (controle)  -.58 .16 -3.72 .00  -.32 .17 -1.96 .05 

Leeftijd (controle) -.01 .01 -.41 .68  .00 .01 .16 .87 

Anciënniteit (controle) .00 .01 .26 .79  -.01 .01 -.71 .48 

Opleidingsniveau (controle) -.19 .08 -2.46 .02  -.09 .08 -1.13 .26 

Functielevel (controle) -.01 .04 -.28 .78  -.02 .04 -.42 .67 

Statuut (controle) -.28 .10 -2.73 .01  -.08 .11 -.71 .48 

Rolconflict (bX) -.20 .25 -.77 .45  .58 .27 .87 .03 

Ethisch Leiderschap (bZ) -.33 .40 -.83 .41  .36 .42 .33 .40 

Appraisal Uitdagend (bM) .10 .34 .30 .77  .02 .36 .02 .97 

Rolconflict x Ethisch Leiderschap (bXZ) .08 .07 1.11 .27  -.13 .08 -.67 .09 

Appraisal Uitdagend x Ethisch Leiderschap 

(bMZ) 

-.02 .10 -.21 .83  -.03 .11 -.13 .80 

Noot. Regressiecoëfficiënten zijn niet gestandaardiseerd. Het mediator variabele model test de 

volgende vergelijking, M = a0 + aXX + aZZ + aXZXZ + eM. Het afhankelijke variabele model 

test de volgende vergelijking, Y = b0 + bXX + bMM + bXZXZ + bMZMZ + eY20 (Edwards & 

Lambert, 2007). 
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Tabel 8. Coëfficiënten Schattingen van het Eerste Stadium Moderatie Model met 

Rolambiguïteit, Appraisal als Uitdagend, en CWB-I en CWB-O (N = 110).  

Mediator Variabele Model (AV = Appraisal Uitdagend) 

Predictor  b SE t p 

Geslacht (controle)  .06 .18 .33 .74 

Leeftijd (controle) -.01 .01 -.44 .66 

Anciënniteit (controle) -.01 .01 -.66 .51 

Opleidingsniveau (controle) .09 .09 .99 .32 

Functielevel (controle) .01 .05 .17 .87 

Statuut (controle) .04 .12 .31 .76 

Rolambiguïteit (aX) -.34 .38 -.90 .37 

Ethisch Leiderschap (aZ)  -.77 .56 -1.38 .17 

Rolambiguïteit x Ethisch Leiderschap (aXZ) .16 .12 1.33 .19 

 

Afhankelijke Variabele Model (AV = CWB-I)  (AV = CWB-O) 

  b SE t p  b SE t p 

Geslacht (controle)  -.60 .15 -3.92 .00  -.34 .16 -2.08 .04 

Leeftijd (controle) -.00 .01 -.36 .72  -.00 .01 -.08 .94 

Anciënniteit (controle) .00 .01 .38 .71  -.00 .01 -.23 .82 

Opleidingsniveau (controle) -.19 .08 -2.43 .02  -.09 .08 -1.06 .29 

Functielevel (controle) -.01 .04 -.36 .72  -.01 .04 -.17 .87 

Statuut (controle) -.29 .10 -2.88 .01  -.03 .10 -.23 .82 

Rolambiguïteit (bX) .63 .32 1.95 .05  -.86 .34 -2.51 .01 

Ethisch Leiderschap (bZ) .45 .55 .32 .41  -1.35 .59 -2.31 .02 

Appraisal Uitdagend (bM) -.30 .35 -.85 .40  -.23 .38 -.60 .55 

Rolambiguïteit x Ethisch Leiderschap (bXZ) -.21 .10 -2.05 .04  .22 .11 2.01 .05 

Appraisal Uitdagend x Ethisch Leiderschap 

(bMZ) 

.11 .10 1.12 .27  .05 .11 .49 .62 

Noot. Regressiecoëfficiënten zijn niet gestandaardiseerd. Het mediator variabele model test de 

volgende vergelijking, M = a0 + aXX + aZZ + aXZXZ + eM. Het afhankelijke variabele model 

test de volgende vergelijking, Y = b0 + bXX + bMM + bXZXZ + bMZMZ + eY20 (Edwards & 

Lambert, 2007). 
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Tabel 9. Coëfficiënten Schattingen van het Eerste Stadium Moderatie Model met 

Interpersoonlijk Conflict, Appraisal als Uitdagend, en CWB-I en CWB-O (N = 110).  

Mediator Variabele Model (AV = Appraisal Uitdagend) 

Predictor  b SE t p 

Geslacht (controle)  -.25 .20 -1.26 .21 

Leeftijd (controle) -.03 .01 -2.19 .03 

Anciënniteit (controle) .02 .01 1.68 .10 

Opleidingsniveau (controle) .12 .10 1.27 .21 

Functielevel (controle) .02 .05 .38 .71 

Statuut (controle) -.01 .13 -.11 .91 

Interpersoonlijk conflict (aX) .41 .41 .99 .16 

Ethisch Leiderschap (aZ) .26 .40 .64 .32 

Interpersoonlijk conflict x Ethisch Leiderschap 

(aXZ) 

-.06 .12 -.48 .52 

 

Afhankelijke Variabele Model (AV = CWB-I)  (AV = CWB-O) 

  b SE t p  b SE t p 

Geslacht (controle)  -.59 .16 -3.72 .00  -.43 .17 -2.57 .01 

Leeftijd (controle) -.00 .01 -.11 .92  -.00 .01 -.19 .85 

Anciënniteit (controle) .00 .01 .18 .86  -.01 .01 -.49 .63 

Opleidingsniveau (controle) -.18 .08 -2.35 .02  -.11 .08 -1.32 .19 

Functielevel (controle) -.00 .04 -.10 .92  -.04 .04 -1.06 .29 

Statuut (controle) -.30 .10 -2.95 .00  -.06 .11 1.61 .55 

Interpersoonijk conflict (bX) -.44 .33 -1.33 .19  .57 .35 1.61 .11 

Ethisch Leiderschap (bZ) -1.00 .37 -2.71 .01  -.33 .39 -.82 .41 

Appraisal Uitdagend (bM) -.52 .35 -1.50 .14  -.63 .37 -.1.70 .09 

Interpersoonlijk conflict x Ethisch Leiderschap 

(bXZ) 

.15 .10 1.55 .12  -.11 .10 -1.03 .30 

Appraisal Uitdagend x Ethisch Leiderschap 

(bMZ) 

.17 .10 1.68 .10  .19 .11 1.74 .09 

Noot. Regressiecoëfficiënten zijn niet gestandaardiseerd. Het mediator variabele model test de 

volgende vergelijking, M = a0 + aXX + aZZ + aXZXZ + eM. Het afhankelijke variabele model 

test de volgende vergelijking, Y = b0 + bXX + bMM + bXZXZ + bMZMZ + eY20 (Edwards & 

Lambert, 2007).
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Tabel 10. Analyse van Gemodereerde Mediatieanalyse met Appraisal ‘Uitdagend’ en CWB-I en CWB-O (N=110). 

  (AV=CWB-I) (AV=CWB-O) 

  Stadia Effect Stadia   Effect 

OV Moderator 

Variabele 

Eerste Tweede Direct Indirect Totaal Eerste Tweede Direct Indirect Totaal 

Tijdsdruk Laag EL -.18 .43 .44 .08 .52 -.18 .11 -.44 .02 -.42 

 Hoog EL -.25 .26** .33 .07 .41 -.25 .07 -.56 .02 -.54 

 Verschil .07 -.17* -.11 -.01 -.09 .07 -.04 .12 .00 .12 

Rolambiguïteit Laag EL -.34 -.30 .63 .10 .73 -.34 -.23 -.86* .07 -.79* 

 Hoog EL -.50 -.42 .42 .21 .63 -.50 -.28 -1.08 .14 -.94 

 Verschil .16 .12 -.21 .11 -.10 .16 .05 .22 .07 .29 

Rolconflict Laag EL -.20 .10 -.20 -.02 -.22 -.20 .02 .58 -.00 .58 

 Hoog EL -.29 .08 -.28 -.02 -.30 -.29 -.01 .45 -.00 .45 

 Verschil .09 -.02 .08 .00 .08 .09 -.03 -.13 .00 -.13 

Conflict Laag EL .41 -.52  -.44 .22 -.22 .41 -.63 .57 -.26 .31 

 Hoog EL .35 -.69 -.59 .12 .41 .35 -.82 .46 -.29 .17 

 Verschil -.06 .17  .15 -.10 .63* -.06 .19 -.11 .03 -.14 

Noot. Regressiecoëfficiënten zijn niet gestandaardiseerd, bootstrap sample size = 1000, * p < .05, ** p < .01. 
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Tabel 11. Coëfficiënten Schattingen van het Eerste Stadium Moderatie Model met Tijdsdruk, 

Appraisal als Belemmerend, en CWB-I en CWB-O (N = 110). 

Mediator Variabele Model (AV = Appraisal Belemmerend) 

Predictor  b SE t p 

Geslacht (controle)  .06 .19 .33 .74 

Leeftijd (controle) .01 .01 .98 .33 

Anciënniteit (controle) .00 .01 .16 .87 

Opleidingsniveau (controle) .08 .10 .82 .42 

Functielevel (controle) .10 .05 2.02 .05 

Statuut (controle) -.10 .12 -.79 .43 

Tijdsdruk (aX) .32 .35 .89 .38 

Ethisch Leiderschap (aZ)  -.25 .40 -.63 .53 

Tijdsdruk x Ethisch Leiderschap (aXZ) .05 .11 .48 .64 

 

Afhankelijke Variabele Model (AV = CWB-I)  (AV = CWB-O) 

  b SE t p  b SE t p 

Geslacht (controle)  -.62 .15 -4.03 .00  -.25 .16 -1.55 .12 

Leeftijd (controle) -.00 .01 -.13 .90  -.00 .01 -.07 .94 

Anciënniteit (controle) .00 .01 .08 .94  .01 .01 .55 .59 

Opleidingsniveau (controle) -.19 .08 -2.50 .01  -.04 .08 -.53 .60 

Functielevel (controle) -.01 .04 -.28 .78  -.00 .04 -.03 .98 

Statuut (controle) -.27 .10 -2.74 .01  -.07 .11 -.62 .54 

Tijdsdruk (bX)  .95 .33 2.83 .01  .15 .36 .43 .67 

Ethisch Leiderschap (bZ) .15 .34 .44 .66  -1.05 .37 -2.87 .01 

Appraisal Belemmerend (bM) -.75 .38 -1.97 .52  -1.22 .41 -3.00 .00 

Tijdsdruk x Ethisch Leiderschap (bXZ)  -.26 .10 -2.47 .02  -.06 .11 -.51 .61 

Appraisal Belemmerend x Ethisch Leiderschap 

(bMZ) 

.21 .12 1.74 .09  .34 .13 2.74 .01 

Noot. Regressiecoëfficiënten zijn niet gestandaardiseerd. Het mediator variabele model test de 

volgende vergelijking, M = a0 + aXX + aZZ + aXZXZ + eM. Het afhankelijke variabele model 

test de volgende vergelijking, Y = b0 + bXX + bMM + bXZXZ + bMZMZ + eY20 (Edwards & 

Lambert, 2007). 
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Tabel 12. Coëfficiënten Schattingen van het Eerste Stadium Moderatie Model met Rolconflict, 

Appraisal als Belemmerend, en CWB-I en CWB-O (N = 110). 

Mediator Variabele Model (AV = Appraisal Belemmerend) 

Predictor  b SE t p 

Geslacht (controle)  -.02 .16 -.13 .90 

Leeftijd (controle) -00 .01 -.06 .96 

Anciënniteit (controle) -.00 .01 .10 .92 

Opleidingsniveau (controle) -.05 .08 -.07 .51 

Functielevel (controle) .04 .04 1.08 .28 

Statuut (controle) .08 .11 .73 .47 

Rolconflict (aX) .78 .27 -.21 .00 

Ethisch Leiderschap (aZ)  .19 .29 -.25 .50 

Rolconflict x Ethisch Leiderschap (aXZ)  -.07 .08 .92 .39 

 

Afhankelijke Variabele Model (AV = CWB-I)  (AV = CWB-O) 

  b SE t p  b SE t p 

Geslacht (controle)  -.59 .16 -3.81 .00  -.33 .16 -2.00 .05 

Leeftijd (controle) -.01 .01 -.60 .55  .00 .01 .24 .81 

Anciënniteit (controle) .01 .01 .49 .62  -.01 .01 -.80 .43 

Opleidingsniveau (controle) -.20 .08 -2.57 .01  -.09 .08 -1.09 .28 

Functielevel (controle) -.01 .04 -.29 .77  -.02 .04 -.47 .64 

Statuut (controle) -.29 .10 -2.87 .01  -.08 .11 -.70 .48 

Rolconflict (bX)  -.58 .37 -1.55 .13  .78 .39 1.98 .05 

Ethisch Leiderschap (bZ) -.29 .28 -1.02 .31  .20 .30 .66 .51 

Appraisal Belemmerend (bM) .64 .46 1.39 .17  -.35 .49 -.72 .47 

Rolconflict x Ethisch Leiderschap (bXZ) .20 .11 1.84 .07  -.21 .11 -1.86 .07 

Appraisal Belemmerend x Ethisch Leiderschap 

(bMZ) 

-.20 .14 -1.45 .15  -.14 .15 .94 .35 

Noot. Regressiecoëfficiënten zijn niet gestandaardiseerd. Het mediator variabele model test de 

volgende vergelijking, M = a0 + aXX + aZZ + aXZXZ + eM. Het afhankelijke variabele model 

test de volgende vergelijking, Y = b0 + bXX + bMM + bXZXZ + bMZMZ + eY20 (Edwards & 

Lambert, 2007). 

 



45 
 

Tabel 13. Coëfficiënten Schattingen van het Eerste Stadium Moderatie Model met 

Rolambiguïteit, Appraisal als Belemmerend, en CWB-I en CWB-O (N = 110). 

Mediator Variabele Model (AV = Appraisal Belemmerend) 

Predictor  b SE t p 

Geslacht (controle)  .04 .17 .24 .81 

Leeftijd (controle) -.00 .01 -.21 .83 

Anciënniteit (controle) .01 .01 1.02 .31 

Opleidingsniveau (controle) .09 .08 1.03 .31 

Functielevel (controle) .06 .04 1.30 .20 

Statuut (controle) -.02 .11 -.16 .87 

Rolambiguïteit (aX)  -.47 .35 -1.32 .19 

Ethisch Leiderschap (aZ)  -.09 .51 -.18 .86 

Rolambiguïteit x Ethisch Leiderschap (aXZ)  -.01 .11 -.10 .92 

 

Afhankelijke Variabele Model (AV = CWB-I)  (AV = CWB-O) 

  b SE t p  b SE t p 

Geslacht (controle)  -.60 .16 -3.80 .00  -.32 .16 -1.97 .05 

Leeftijd (controle) -.00 .01 -.35 .72  -.00 .01 -.10 .92 

Anciënniteit (controle) .00 .01 .28 .78  -.00 .01 -.18 .85 

Opleidingsniveau (controle) -.18 .08 -.230 .02  -.09 .08 -1.11 .27 

Functielevel (controle) -.02 .04 -.42 .68  -.00 .04 -.05 .96 

Statuut (controle) -.29 .10 -2.82 .01  -.00 .11 -.04 .97 

Rolambiguïteit (bX) .54 .38 1.44 .15  -1.21 .39 -3.09 .00 

Ethisch Leiderschap (bZ) .64 .71 .90 .37  -2.18 .74 -2.94 .00 

Appraisal Belemmerend (bM) -.11 .37 -.29 .78  -.69 .38 -1.80 .08 

Rolambiguïteit x Ethisch Leiderschap (bXZ) -.18 .12 -1.57 .12  .32 .12 2.66 .01 

Appraisal Belemmerend x Ethisch Leiderschap 

(bMZ) 

.01 .11 .11 .91  .21 .12 1.82 .07 

Noot. Regressiecoëfficiënten zijn niet gestandaardiseerd. Het mediator variabele model test de 

volgende vergelijking, M = a0 + aXX + aZZ + aXZXZ + eM. Het afhankelijke variabele model 

test de volgende vergelijking, Y = b0 + bXX + bMM + bXZXZ + bMZMZ + eY20 (Edwards & 

Lambert, 2007). 
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Tabel 14. Coëfficiënten Schattingen van het Eerste Stadium Moderatie Model met 

Interpersoonlijk Conflict, Appraisal als Belemmerend, en CWB-I en CWB-O (N = 110). 

Mediator Variabele Model (AV = Appraisal Belemmerend) 

Predictor  b SE t p 

Geslacht (controle)  .02 .20 .09 .93 

Leeftijd (controle) -.01 .01 -1.09 .28 

Anciënniteit (controle) .04 .01 2.89 .01 

Opleidingsniveau (controle) .08 .10 .85 .40 

Functielevel (controle) .08 .05 1.61 .11 

Statuut (controle) .07 .13 .55 .59 

Interpersoonlijk Conflict (aX) .53 .41 1.29 .20 

Ethisch Leiderschap (aZ) -.11 .40 -.29 .78 

Interpersoonlijk Conflict x Ethisch Leiderschap 

(aXZ) 

.00 .12 .01 .99 

 

Afhankelijke Variabele Model (AV = CWB-I)  (AV = CWB-O) 

  B SE t p  b SE t p 

Geslacht (controle)  -.59 .16 -3.76 .00  -.41 .17 -2.47 .02 

Leeftijd (controle) -.00 .01 -.40 .69  -.00 .01 -.12 .91 

Anciënniteit (controle) .01 .01 .61 .54  -.01 .01 -.69 .50 

Opleidingsniveau (controle) -.15 .08 -1.98 .05  -.09 .08 -1.17 .24 

Functielevel (controle) .01 .04 .19 .85  -.04 .04 -1.06 .29 

Statuut (controle) -.27 .10 -2.75 .01  -.05 .11 -.47 .64 

Interpersoonijk Conflict (bX) -.13 .42 -.30 .76  1.04 .45 2.31 .02 

Ethisch Leiderschap (bZ) -.75 .32 -2.35 .02  -.10 .34 -.30 .77 

Appraisal Belemmerend (bM)  -.55 .37 -1.47 .15  -.77 .40 -1.93 .06 

Interpersoonlijk conflict x Ethisch Leiderschap 

(bXZ) 

.08 .12 .65 .51  -.25 .14 -1.91 .06 

Appraisal Belemmerend x Ethisch Leiderschap 

(bMZ)  

.13 .11 1.17 .25  .24 .12 2.04 .04 

Noot. Regressiecoëfficiënten zijn niet gestandaardiseerd. Het mediator variabele model test de 

volgende vergelijking, M = a0 + aXX + aZZ + aXZXZ + eM. Het afhankelijke variabele model 

test de volgende vergelijking, Y = b0 + bXX + bMM + bXZXZ + bMZMZ + eY20 (Edwards & 

Lambert, 2007). 
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Tabel 15. Analyse van Gemodereerde Mediatieanalyse met Appraisal ‘Belemmerend’ en CWB-I en CWB-O0 (N=110). 

  (AV=CWB-I) (AV=CWB-O) 

  Stadia Effect Stadia   Effect 

OV Moderator 

Variabele 

Eerste Tweede Direct Indirect Totaal Eerste Tweede Direct Indirect Totaal 

Tijsdruk Laag EL .32** -.75* .95* -.24** .71 .32** -1.22** .15 -.39** -.24 

 Hoog EL .27** -.96 .69 -.26 .43 .27** -1.56 .09 .42 .51 

 Verschil .05 .21* -.26* .01** -.25 .05 .34** -.06 -.81** -.75 

Rolambiguïteit Laag EL -.47** -.11 .54 -.05 .59 -.47** -.30 .63* -.14 .49* 

 Hoog EL -.46** -.10 .36 -.05 .41 -.46** -.42 .42 -.19* .23 

 Verschil -.01 .01 -.18 -.00 -.18 -.01 .12* -.21 .05* -.16 

Rolconflict Laag EL .78** .64 -.58 .50 .08 .78** -.35 .78 -.27 .51 

 Hoog EL .71** .44 -.78 .31 -.47 .71** -.49* .57 -.35* .22 

 Verschil -.07 -.20 .20 .01 .21 -.07 .14 -.21 .08 -.13 

Interpersoonlijk 

conflict 

Laag EL .53** -.52* -.44 -.28* -.72 .53** -.77 1.04 -.41 .63 

 Hoog EL .53** -.35 -.59 -.19 -.78 .53** -1.01* .79 -.54* .25 

 Verschil .00 -.17 .15 -.09 -.06 .00 .24* .25 .13* -.38 

Noot. Regressiecoëfficiënten zijn niet gestandaardiseerd, bootstrap sample size = 1000, * p < .05, ** p < .01. 

 



 

 

Discussie 

In deze studie correleren tijdsdruk, rolambiguïteit, rolconflict en interpersoonlijk 

conflict enkel met de perceptie als belemmerend. Het is dus niet zo dat participanten ze zowel 

als belemmerend als uitdagend percipiëren. Een a priori categorisatie is in die optiek zinvol. 

Echter, tijdsdruk wordt in de literatuur doorgaans als uitdagingsstressor gemeten (zie onder 

andere Pearsall et al., 2009, Ohly & Fritz, 2010) terwijl tijdsdruk bij de huidige participanten als 

belemmerend wordt gepercipieerd. De perceptie als dusdanig zou dus eerst moeten worden 

nagegaan alvorens de stressoren te categoriseren als belemmerend dan wel uitdagend. Er wordt 

een directe negatieve relatie gevonden tussen werkstressoren en het stellen van contraproductief 

werkgedrag. Dit is in lijn met voorgaande studies (zie onder andere Dalal, 2005). Recentelijk 

gaan onderzoekers niet langer uit van een a priori model van werkstressoren, en bekijkt men de 

mediërende rol van cognitieve appraisal (Ohly & Fritz, 2010; Webster et al., 2011). In 

tegenstelling tot bestaande studies, vinden we hier geen evidentie dat de perceptie van de 

werkstressoren als uitdagend dan wel belemmerend gedeeltelijk de relatie tussen werkstressoren 

en CWB-I of CWB-O medieert. Een mogelijke verklaring waarom hier geen significante 

mediërende rol van cognitieve appraisal wordt gevonden, kan te maken hebben met het feit dat 

verscheidene participanten aangaven dat ze de vragenlijst als “moeilijk” hadden ervaren. Gezien 

een derde van de steekproef laag opgeleid was, is het inderdaad plausibel dat participanten 

bepaalde vragen minder goed begrepen dan in voorgaande studies. In de studie van Ohly en 

Fritz (2010) daarentegen bestond de steekproef uit ingenieurs, een hoogopgeleide groep. De 

studie van Webster et al. (2011) bevraagde niet-docerende medewerkers aan een universiteit, 

waarbij het niet duidelijk is of het om hoog opgeleide (e.g. onderzoekers) of lager opgeleide 

(e.g. kuisploeg) medewerkers ging. Echter, gezien de gevonden correlaties in deze studie tussen 

de stressoren en de perceptie van deze stressoren als belemmerend of uitdagend verschillend 

zijn, is het onwaarschijnlijk dat dit de verklaring is. Een andere mogelijke verklaring is dat de 

perceptie van de stressoren er in principe niet toe doet, maar dat het ervaren van een stressor op 

zich voldoende is voor participanten om CWB te rechtvaardigen. Los van hoe men een 

werkstressor percipieert, blijken participanten immers CWB te stellen. De frequentie is hierbij 

van belang: hoe vaker men een werkstressor ervaart, hoe meer CWB men zal stellen. De niet-

significante relatie tussen de perceptie als uitdagend en CWB, bevestigt de argumentatie dat 

personen stress, uitgelokt door stressoren die zij als uitdagend beschouwen, niet noodzakelijk 

zullen proberen te reduceren (Widmer et al., 2012).  

In de huidige studie wordt een onderscheid gemaakt tussen CWB-I en CWB-O en 

wordt onderzocht hoe de relaties tussen de werkstressoren en deze afhankelijke variabelen in 

elkaar zitten. In deze studie wordt een twee-factorenstructuur gevonden via confirmatorische 

factoranalyse. Deze verklaart 44,71% van de variantie. In de literatuur bestaat er echter zowel 
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evidentie voor als evidentie tegen dergelijke twee-factorenstructuur (voor een bespreking zie 

Berry et al., 2007). Gegeven deze bevindingen zouden andere modellen misschien beter gepast 

zijn. Zo wordt in de literatuur soms geopteerd voor een vijf-factoren model, waarbij 

verschillende types van CWB worden onderscheiden (zie bijvoorbeeld Spector et al., 2006). In 

de huidige studie wordt geen evidentie gevonden voor de hypothese dat werknemers zich zullen 

richten op de oorzaak van hun stressoren. Participanten lijken zich voornamelijk te richten op de 

organisatie, wanneer zij CWB – geassocieerd met de werkstressoren – stellen. In de literatuur 

werd reeds beschreven dat CWB-I afhankelijk zou zijn van persoonlijke factoren (Fox & 

Spector, 1999; Ho, 2012; Holtz & Harold, 2013) factoren model van CWB.  

Er wordt evidentie gevonden in deze studie voor de modererende rol van ethisch 

leiderschap in de relatie tussen werkstressoren en contraproductief werkgedrag. Enerzijds toont 

deze studie aan dat ethisch leiderschap de relatie modereert tussen de werkstressor en de 

perceptie van de werkstressor als belemmerend, in die zin dat ethisch leiderschap dit verband 

verzwakt. Men zal de werkstressor minder als belemmerend ervaren. Dit is hetzelfde voor zowel 

laag als hoog ethisch leiderschap. Deze resultaten impliceren dus dat “een beetje” ethisch 

leidinggevende zijn, al voldoende is om de negatieve stress, geassocieerd met 

belemmeringsstressoren, te reduceren. Immers, laag ethisch leiderschap is niet hetzelfde als 

onethisch leiderschap (Treviño et al., 2003). De reductie van deze perceptie als belemmerend 

heeft op zich geen invloed op CWB. De perceptie was in deze studie niet de verklarende 

variabele was. Echter, CWB is niet de enige relevante uitkomst voor organisaties. Een studie 

toont bijvoorbeeld aan dat belemmeringsstressoren positief gerelateerd zijn met strains, 

jobdissatisfactie en verloopintenties (Webster et al., 2011). Anderzijds toont deze studie aan dat 

ethisch leiderschap de directe en indirecte relatie tussen werkstressoren en CWB modereert. Dit 

werd eerder niet onderzocht, maar ligt in lijn van de verwachtingen op basis van de bestaande 

literatuur. Zo werd reeds aangetoond dat ethisch leiderschap, zoals gemeten met de 

unidimensionele schaal van Brown et al. (2005), negatief samenhangt met CWB. Recentelijk 

wordt gepleit om de complexiteit van ethisch leiderschap te erkennen en gebruik te maken van 

multidimensionele schalen (zie onder andere De Hoog & Den Hartog, 2008; Kalshoven et al., 

2011). Via het gebruik van deze schaal werd evidentie gevonden voor de negatieve relatie 

tussen ethisch leiderschap en CWB, en de interactie van ethisch leiderschap en werkstressoren 

op CWB. Afhankelijk van welke werkstressor en welke uitkomstmaat (CWB-I of CWB-O) men 

bekijkt, is het effect van ethisch leiderschap verschillend. Soms modereert laag ethisch 

leiderschap de relatie, soms hoog ethisch leiderschap. Daarbij is het relevant op te merken dat 

een lage score op ethisch leiderschap niet hetzelfde is als “onethisch leiderschap” (Treviño et 

al., 2003). In het algemeen verzwakte ethisch leiderschap het verband tussen de werkstressoren 

en CWB. Opmerkelijk was echter de interactie tussen ethisch leiderschap en de perceptie van 

tijdsdruk als uitdagend op CWB-I, waarbij men net meer CWB-I pleegt indien de 
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leidinggevende hoog scoort op ethisch leiderschap. Dit impliceert dat, in dit geval, een 

leidinggevende die hoog scoort op ethisch leiderschap als een extra stressfactor kan worden 

gezien door werknemers. Omgekeerd, wanneer men tijdsdruk als belemmerend ervaart, stellen 

medewerkers net minder CWB wanneer de leidinggevende laag scoort op ethisch leiderschap. 

Een mogelijke verklaring voor deze tegenstrijdige bevindingen kan zijn dat afhankelijk van de 

werkstressor, de perceptie van deze werkstressor en de uitkomstmaat andere factoren van 

ethisch leiderschap van belang zijn. Het kan zijn dat in bepaalde gevallen de “morele manager” 

component van ethisch leiderschap (Treviño et al., 2003) belangrijker wordt. In andere gevallen 

kan dan weer meer de “morele persoon” component van ethisch leiderschap (Treviño et al., 

2003) belangrijker zijn. Afhankelijk van welk aspect de bovenhand heeft, kan het effect van 

ethisch leiderschap op CWB verschillend zijn. Daarbij is het mogelijk dat verscheidene 

processen tegelijkertijd verlopen. Zo kan de “morele manager” misschien meer stress induceren 

en dus CWB bij medewerkers in de hand werken, maar tegelijkertijd kan de leidinggevende er 

voor zorgen dat medewerkers net minder CWB stellen via het afbakenen van duidelijke morele 

grenzen. 

Samengevat wordt in deze studie evidentie gevonden voor de negatieve relatie tussen 

werkstressoren en contraproductief werkgedrag. Deze relatie wordt niet gemedieerd door de 

cognitieve appraisal van de werkstressoren. Ethisch leiderschap, gemeten met een 

multidimensionele schaal, kan deze relatie modereren. 

Theoretische en praktische implicaties 

Een eerste doel van deze studie was de bevestiging van het raamwerk, vooropgesteld 

door Cavanaugh et al. (2000), aangevuld met de mediërende rol van de cognitieve appraisal van 

deze werkstressoren. In deze studie werd de negatieve relatie tussen belemmeringsstressoren en 

CWB-O teruggevonden, maar er was geen mediërende rol van cognitieve appraisal. Tevens 

werd tijdsdruk als belemmeringsstressor gezien. Deze bevindingen impliceren dat onderzoekers 

steeds moeten nadenken over andere mogelijke oorzakelijke variabelen en dat replicatie 

onontbeerlijk is om vooruit te geraken in wetenschappelijk onderzoek. 

Een tweede doel van deze studie was de invloed van ethisch leiderschap na te gaan, 

via het gebruik van een bredere constructdefinitie dan die van Brown et al. (2005). Volgens 

recente literatuur is een multidimensioneel construct beter voorspellend dan een 

unidimensioneel construct van ethisch leiderschap (De Hoog & Den Hartog, 2008). Deze studie 

toont aan dat zo’n breder construct bruikbaar is. De schaal geniet een hoge interne consistentie 

(Chronbach’s α = .96). Daarnaast is deze schaal bruikbaar in studies naar CWB. Welke aspecten 

van ethisch leiderschap van belang zijn, en hoe deze op hun beurt gerelateerd aan zijn aan CWB 

werd hier niet nagegaan. Verdere studies naar deze relaties kunnen een verklaring vinden 

waarom ethisch leiderschap soms hoog en soms laag moet zijn om een modererend effect te 
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kunnen hebben. Een recente studie toont aan dat een hoge mate van structuur van de 

leidinggevende een curvilineair verband heeft met CWB, in die zin dat de een gemiddelde mate 

van structuur samenhangt met de laagste niveaus van CWB (Holtz & Crystal, 2013). Dit zou 

deels een verklaring kunnen bieden voor de tegenstrijdige resultaten in deze studie, gezien 

ethisch leiderschap een transactionele component bevat (Treviño et al., 2003). Holt & Marques 

(2012) wezen er recentelijk op dat topmanagement er nog steeds van overtuigd is dat 

leidinggevenden over een koele en narcistische persoonlijkheid moet beschikken. Echter, uit 

deze studie blijkt dat “een beetje” tot “gemiddeld” ethisch leiderschap voldoende is om het 

negatieve effect van werkstressoren te reduceren. Organisaties zouden hier dus voldoende 

aandacht aan moeten besteden. 

Uit deze studie blijkt dat werkstressoren, ongeacht hoe werknemers deze stressoren 

percipiëren, aanleiding kan geven tot meer CWB gericht op de organisatie. Vanuit een 

protestperspectief wijst men er op dat werknemers CWB zullen plegen om de hen aangedane 

onrechtvaardigheid recht te zetten (Kelloway et al., 2010). Als organisatie is het dus zinvol om 

de werkstressoren, waar werknemers mee worden geconfronteerd, in kaart te brengen en om 

hier acties te ondernemen om deze werkstressoren te doen afnemen. Op basis van deze studie 

lijkt het niet zinvol om bij het in kaart brengen van werkstressoren een onderscheid te maken 

tussen uitdagingsstressoren en belemmeringsstressoren, gezien alle opgenomen werkstressoren 

werden gepercipieerd als belemmerend en aanleiding gaven tot meer CWB-O. De resultaten 

bevestigen voorgaande studies dat het investeren in ethisch leiderschap zinvol is om CWB te 

doen afnemen (Zhang et al., 2013). Tevens toont een eerdere studie aan dat wanneer men een 

ethisch leidinggevende heeft, men meer bereid is om problemen te rapporteren aan het 

management (Brown & Treviño, 2006). Het investeren in ethisch leiderschap kan dus leiden tot 

een positieve spiraal, waarbij men gemakkelijker werkstressoren in kaart kan brengen en actief 

de negatieve gevolgen van deze werkstressoren kan doen afnemen. Om dergelijke rapportage te 

stimuleren kan het relevant zijn om structureel een aanspreekpunt vast te leggen of om een 

contactpersoon aan te stellen om werkstressoren te melden. Zo weten werknemers waar zij 

terecht kunnen bij dergelijke problemen. Echter, verder onderzoek is nodig naar de mogelijke 

differentiële effecten van de verschillende componenten van ethisch leiderschap, om negatieve 

effecten te voorkomen. 

Beperkingen en suggesties voor verder onderzoek 

Een eerste beperking van deze studie was de samenstelling van de steekproef. 53.6% 

van de participanten was bediende en slecht 34% waren mannen. Onderzoek toont aan dat 

mannen sneller deviant gedrag zullen stellen in reactie op bepaalde werkstressoren (Ferguson, 

Carlson, Hunter, & Whitten, 2012). Dit kan enigszins de beperkte correlaties verklaren. 

Voornamelijk jonge mensen en mensen met weinig anciënniteit namen deel aan de studie. Het 
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kan zijn dat zij minder gauw CWB zullen stellen als reactie op werkstressoren, omdat zij hier 

nog minder in contact mee zijn gekomen dan oudere werknemers of mensen met een hogere 

anciënniteit. Dit kan ook de resultaten van de correlaties hebben vertekend. Bij de complexere 

analyses werd telkens gecontroleerd voor geslacht, statuut, anciënniteit en leeftijd. Ook laag 

opgeleiden waren sterk gerepresenteerd in de steekproef. Dit kan de resultaten vertekend 

hebben, in die zin dat de onderzoeker feedback kreeg van participanten dat de vragen soms 

moeilijk te begrijpen waren. Dit kan responsen vertekend hebben, en correlaties gedrukt hebben. 

Het was tevens een vrij kleine steekproef (N = 110). De mediatieanalyse en de gemodereerde 

mediatieanalyse maakten gebruik van bootstrapping procedures en hebben dus voldoende power 

(voor een discussie zie onder andere Hayes, 2013). 

Een tweede beperking was de zelfrapportage van CWB in het afgelopen jaar. 

Ontwikkelaars van de gehanteerde schaal benadrukken het belang van anonimiteit te garanderen 

om antwoordbiases te minimaliseren (Bennett & Robinson, 2000). Hier werd dan ook rekening 

mee gehouden. Het is echter niet uit te sluiten dat respondenten hun antwoorden hebben 

bijgesteld om te voldoen aan de sociaal wenselijke normen. Dit zou de range beperken en kan 

de correlaties drukken (Bowling & Gruys, 2010). De correlatietabel (Tabel 1) geeft een vrij laag 

gemiddelde en lage standaarddeviatie voor zowel CWB-I als CWB-O weer. Er kan dus sprake 

zijn van een ‘restricted range’ in de zelfrapportage van CWB. Echter, gezien de steekproef 

voornamelijk uit vrouwen bestaat, kan het ook zijn dat participanten daadwerkelijk weinig 

CWB stellen. Een studie toont immers aan dat vrouwen minder snel CWB zullen stellen als 

reactie op bepaalde werkstressoren (Ferguson et al., 2012). Het is dus aannemelijk dat er een 

‘restricted range’ is in de zelfrapportage van CWB. Verder onderzoek zou verscheidene bronnen 

van CWB kunnen gebruiken om deze bias tegen te gaan. 

Een derde tekortkoming is dat door een technische fout enkele CWB-O items zijn 

weggevallen uit de vragenlijst. Dit kan de correlaties drukken. Er werd echter een hoge interne 

consistentie gevonden (Chronbach’s α = .81), dus er is weinig reden om aan te nemen dat dit de 

onderzoeksresultaten in grote mate vertekend heeft.  

Een vierde tekortkoming is dat het hier om een cross-sectioneel design gaat. Het is dus 

onmogelijk om causale inferenties te maken. Een recente studie toont aan er reciproque relaties 

kunnen bestaan tussen werkstressoren en CWB (Spector & Laurenz, 2013). Daarenboven is het 

steeds mogelijk dat er een derde verklarende variabele is. Verder onderzoek is nodig naar de 

verschillende werkstressoren en hun relatie met de verschillende vormen van CWB, gezien deze 

studie aantoont dat er differentiële relaties mogelijk zijn. Het kan interessant zijn om niet-

lineaire verbanden te onderzoeken. Het is immers aannemelijk dat er een afvlakking gebeurt 

vanaf een bepaalde cut-off van CWB. Daarna zal men vermoedelijk andere acties ondernemen, 

zoals ontslag nemen of in een burn-out vervallen. 
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In deze studie werd gebruik gemaakt van een multidimensionele schaal van ethisch 

leiderschap (Kalshoven et al., 2011). Deze schaal is vrij recentelijk ontwikkeld en is nog weinig 

gebruikt in onderzoek. In deze studie werden de 7 factoren, zoals beschreven in Kalshoven et al. 

(2011) niet volledig teruggevonden. Verder onderzoek kan zich focussen op wat de 

verschillende componenten van ethisch leiderschap echt zijn. Men kan kijken welke 

componenten van belang zijn in de relatie met CWB, en hoe deze relaties precies in elkaar 

zitten. Daarbij kan men in gedachten houden dat huidige gebruikte vormen van ethisch 

leiderschap Westers geïnspireerd zijn (Eisenbeiss, 2012). Hoe ethisch leiderschap wordt 

gedefinieerd hangt immers af van de definitie van “ethiek” als dusdanig (Dion, 2012). Het kan 

interessant zijn deze filosofische discussie aan te gaan om dieper inzicht te krijgen in ethisch 

leiderschap. Wanneer men afbakent wat men wil onderzoeken, dan pas kan men dergelijke 

complexe constructen operationaliseren en hun relaties met andere variabelen nagaan. Een 

goede operationalisatie en validatie is steeds de basis van goed wetenschappelijk onderzoek.  

Conclusie 

Desalniettemin toont deze studie aan dat werkstressoren gerelateerd zijn aan CWB-O, 

maar niet aan CWB-I. Dit is niet in lijn met vorige studies, waaruit blijkt dat werkstressoren met 

een interpersoonlijke inhoud eerder gelinkt zullen zijn aan CWB-I (Bruk-Lee & Spector, 2006; 

Fox, Spector, & Miles, 2001), terwijl werkstressoren met een organisationele inhoud eerder 

gelinkt zullen zijn aan CWB-O (Bruk-Lee & Spector, 2006; Cohen-Charash & Mueller, 2007; 

Glomb & Liao, 2003). Dit bevestigt eerder de assumptie dat CWB-I waarschijnlijk meer 

afhankelijk is van stabiele trekken en CWB-O eerder een reactie is op emoties uitgelokt door 

bijvoorbeeld werkstressoren (Fox & Spector, 1999). Deze relatie tussen werkstressoren en 

CWB-O blijkt niet gemedieerd te worden door de perceptie van deze werkstressoren als 

uitdagend dan wel belemmerend, in tegenstelling tot voorgaande studies (Ohly & Fritz, 2010; 

Webster et al., 2011). Als laatste toont deze studie aan dat ethisch leiderschap deze relatie kan 

modereren, afhankelijk van de werkstressor en de perceptie van deze werkstressor. Daarbij 

blijkt dat een bredere constructdefinitie van ethisch leiderschap, die de complexiteit van het 

construct beter kan vatten, bruikbaar is in het onderzoek naar CWB.  
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