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ABSTRACT 

The focus of this study was the influence of personality and the nature of the mentoring 

relationship on the effectiveness of the relationship between the mentee and his mentor. To 

accomplice this, a questionnaire was send to employees who all were in contact with a mentor 

and their mentor. 31 Mentees and 26 mentors participated. Agreeableness of the mentee did have 

some positive association with the attitude the mentee held about the mentoring relation. 

Agreeableness of the mentor, and conscientiousness and emotional stability of the mentor or 

mentee had no direct influences on the attitude of the mentee about his mentoring relationship. 

The frequency and duration of the contact with the mentor did show a positive relation with the 

attitude of the mentee. The time spend on mentoring also influenced the relation between the 

personality characteristics agreeableness and conscientiousness and the attitude of the mentee to 

his mentoring relation. In addition the attitude of the mentee about the relationship with his 

mentor was related to the job satisfaction and performance of the mentee. Implications of this 

inquiry, strengths, weaknesses and possibilities for future research are being discussed. 

 

SAMENVATTING 

In dit onderzoek is onderzocht of persoonlijke eigenschappen en de aard van de mentorrelatie van 

invloed zijn op de effectiviteit van de relatie tussen de mentor en mentee. Hiertoe is aan de hand 

van een vragenlijst onderzoek gedaan onder medewerkers die allen contact met een mentor 

hadden en hun mentor. 31 Mentees en 26 mentoren hebben deelgenomen. Vriendelijkheid van de 

mentee bleek enige positieve samenhang met de attitude van de mentee over zijn mentorrelatie te 

hebben. Vriendelijkheid van de mentor, en consciëntieusheid en emotionele stabiliteit bij de 

mentor of de mentee bleken geen directe invloed te hebben op de attitude van de mentee ten 

opzichte van de mentorrelatie. De frequentie en duur van het contact met de mentor lieten wel een 

positieve relatie zien met de attitude van de mentee.  Ook beïnvloedde de tijd die besteed wordt 

aan mentoring de relatie tussen de persoonlijkheidseigenschappen vriendelijkheid en 

consciëntieusheid en de attitude van de mentee ten opzichte van zijn mentorrelatie. Bovendien 

bleek de attitude van de mentee ten opzichte van zijn mentorrelatie samen te hangen met de 

werktevredenheid en uitoefening van zijn werkzaamheden. Implicaties van dit onderzoek, 

sterktes, zwaktes en mogelijkheden voor toekomstig onderzoek worden besproken. 

 

INLEIDING 

Mentoring is in de werksituatie een belangrijke bron van ontwikkeling. Mentoring kan 

gedefinieerd worden als een een-op-een relatie tussen een ervaren persoon (de mentor) en 

een minder ervaren persoon (de mentee) die een verscheidenheid aan ontwikkelende 

elementen biedt (Mullen, 1998; in Waters, McCave, Kiellerup & Kiellerup, 2002). De 

door Mullen beschreven verscheidenheid aan ontwikkelende elementen wordt geboden 

door middel van loopbaangerelateerde ondersteuning en steun op psychosociaal vlak 

(Kram, 1985; Waters et al., 2002). Aan de hand van loopbaangerelateerde ondersteuning 
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leert de mentee de gang van zaken binnen de organisatie beter kennen. Ook valt hieronder 

de begeleiding van de mentor gericht op het voorbereiden van de mentee op verdere 

ontwikkeling van zijn carrière (Kram, 1985). Onder loopbaangerelateerde ondersteuning 

wordt onder andere het geven van begeleiding, coaching en uitdagende taken van de 

mentor aan de mentee verstaan. Steun op psychosociaal vlak zorgt voor een gevoel van 

competentie, vertrouwen en effectiviteit bij de mentee (Kram, 1985). Deze steun wordt 

door de mentor bijvoorbeeld geuit in de vorm van acceptatie en bevestiging van de 

mentee, evenals in vriendschap en het zijn van een rolmodel. Zowel loopbaangerelateerde 

ondersteuning als psychosociale steun zijn elementaire onderdelen van een effectieve 

mentorrelatie (Wanberg, Kammeyer-Mueller & Marchese, 2006; Kram, 1985; Fagenson, 

1989). Ze kunnen echter variëren in intensiteit afhankelijk van de fase waarin de 

mentorrelatie zich bevindt (Chao, 1997; Kram, 1985). 

Dat mentoring een positieve bijdrage kan leveren aan de attitude van de mentee is 

reeds in verschillende onderzoeken aangetoond. Zo bleek uit het onderzoek van Van 

Emmerik (2003, 2004) dat werknemers met een mentor meer tevreden waren met hun 

baan en carrière. Fagenson (1989) vond dat mentees tevens meer gevoel van erkenning 

voor hun werk door hoger management en meer carrièremogelijkheden rapporteerden dan 

werknemers die niet beschikten over een mentor. Naast de invloed op tevredenheid lijkt 

mentoring ook invloed te hebben op meer objectieve maatstaven. Zo ontvangen 

werknemers die mentoring hebben ondergaan gemiddeld een hoger inkomen (Chao, 

1997). Uit onderzoek van Chao (1997) bleek bovendien dat verschillende positieve 

effecten van mentoring aanhouden wanneer de mentorrelatie is stopgezet. Het contact 

met een mentor is zodoende niet alleen effectief tijdens de relatie, maar ook wanneer de 

relatie tussen de mentor en de mentee al beëindigd is. 

 

In dit onderzoek zal worden gekeken of persoonlijkheid van invloed is op de relatie 

tussen de mentor en de mentee en de effectiviteit van de mentorrelatie. Eerst wordt 

onderzocht of er een relatie bestaat tussen enkele persoonlijkheidseigenschappen en de 

attitude van de mentee ten opzichte van de mentorrelatie.  

Aangezien uit onderzoek (Ragins, Cotton & Miller, 2000) is gebleken dat de 

tevredenheid van de mentee met het mentortraject invloed heeft op de resultaten die de 
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mentorrelatie oplevert voor de mentee, is het belangrijk om beter zicht te krijgen op de 

factoren die ten grondslag liggen aan een mentorrelatie die voldoening geeft. Het design 

van het mentorprogramma lijkt hierin een zeer kleine rol te spelen (Ragins et al., 2000). 

Wel beïnvloedt de frequentie van de afspraken de tevredenheid (Ragins et al., 2000; 

Lyons & Oppler, 2004). Naar de invloed van persoonlijkheid op de tevredenheid met de 

relatie tussen de mentor en de mentee is nog weinig gekeken. Dit is echter wel relevant, 

aangezien persoonlijkheid een belangrijke rol speelt in het handelen en denken van 

mensen (Larsen & Buss, 2005). Door inzicht te verkrijgen in de effecten die 

persoonlijkheid heeft op de mentorrelatie, kan hier mogelijk door de mentor en mentee op 

worden ingespeeld om een optimaal effect te behalen. De invloed van persoonlijkheid 

van de mentor en mentee op de tevredenheid met de mentorrelatie van de mentee zal in 

dit onderzoek dan ook nader onderzocht worden.  

Tevens wordt de aard van de relatie in dit verband meegenomen, aangezien deze ook 

potentieel kan bijdragen aan de resultaten die de mentorrelatie voor de mentee kan 

opleveren. Daarna zal worden gekeken of er een verband bestaat tussen de attitude van de 

mentee ten opzichte van de mentorrelatie en werktevredenheid en prestatie van de 

mentee. Dit zijn twee belangrijke elementen in het functioneren van een werknemer en 

het is daarom zeer relevant om nader te onderzoeken of mentoring een relatie met deze 

constructen vertoond. In figuur 1 is het onderzoeksmodel weergegeven. 

 

 

Figuur 1 Onderzoeksmodel 
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1. Individuele persoonlijkheid en mentoring 

Persoonlijkheid is in veel situaties een belangrijke predictor voor gedrag. Het is bepalend 

voor de manier waarop iemand de omgeving interpreteert en bepaalt zo, naast situationele 

variabelen, een belangrijk deel van het handelen in deze omgeving (Larsen et al., 2005; 

Rollinson, 2005). Bepaalde persoonlijkheidstrekken zullen daarnaast een specifieke 

respons van de omgeving oproepen en persoonlijkheid bepaalt voor een deel de keuze 

van de omgeving en de personen met wie iemand graag omgaat (Larsen et al., 2005). Zo 

blijkt uit onderzoek van Tett en Murphy (2002) dat personen met een hoge trekexpressie 

(affectiviteit) de voorkeur geven aan gelijksoortige personen met name wanneer ze 

verwachten met hen samen te moeten werken. Ook in het aangaan van een mentorrelatie 

speelt persoonlijkheid een rol. Turban en Dougherty (1994) toonden bijvoorbeeld aan dat 

de persoonlijkheidskenmerken emotionele stabiliteit, self-monitoring en een interne locus 

of control een positieve invloed hebben op het al dan niet aangaan van een mentorrelatie 

en daarmee op de mate van mentoring die werd ontvangen. Het is mogelijk dat 

persoonlijkheidseigenschappen ook de attitude van de mentee ten opzichte van de 

mentorrelatie kunnen beïnvloeden. De Big Five zijn vijf persoonlijkheidseigenschappen 

die redelijk consistent zijn over plaats en tijd (Costa Jr. & McGrae, 1992; Larsen et al., 

2005). Van enkele van deze eigenschappen is het aannemelijk te veronderstellen dat zij 

een invloed zullen hebben op het onderhouden van een effectieve mentorrelatie, namelijk 

vriendelijkheid, consciëntieusheid en emotionele stabiliteit. Hieronder zal dit nader 

worden toegelicht. 

 

Vriendelijkheid beschrijft de mate waarin iemand aardig en coöperatief is. Personen die 

hoog scoren op deze eigenschap vertonen flexibel, vertrouwenswaardig en tolerant 

gedrag. Zij proberen conflicten op te lossen door onderhandeling en zijn meer geneigd 

sociaal conflict te vermijden (Larsen et al., 2005; Peeters, Rutte, Van Tuijl & Reyman, 

2006). Mensen die hoog scoren op de persoonlijkheidseigenschap vriendelijkheid kunnen 

zodoende vaak beter opschieten met anderen. In het contact tussen mentor en mentee is 

een goede relatie tussen beiden tevens van belang. Het vormt een wezenlijk onderdeel 

van de psychosociale steun van mentoring (Kram, 1985). Tevredenheid van de mentee 
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met de relatie met de mentor heeft onder andere een positieve relatie met commitment aan 

carrière en de organisatie, en zorgt voor een grotere tevredenheid met het werk (Ragins et 

al., 2000).  

Of de mentee of mentor hoog scoort op de eigenschap vriendelijkheid zal 

waarschijnlijk invloed uitoefenen op de relatie tussen beiden en zodoende op de 

eventuele, positieve effecten van de mentorrelatie voor de mentee. Een hogere mate van 

vriendelijkheid bij de mentor of mentee zal naar verwachting een hechtere relatie tussen 

de mentor en mentee tot gevolg hebben. Verwacht zou kunnen worden dat dit tevens zal 

leiden tot een effectievere relatie. Een relatie kan namelijk worden beschreven op een lijn 

van een uitwisselingsrelatie (exchange relation) naar een gemeenschappelijke relatie 

(communal relation). In een uitwisselingsrelatie speelt het gelijkheidsprincipe een 

belangrijke rol. Er wordt door de personen in een dergelijke relatie een grote nadruk 

gelegd op het ‘terugbetalen’ van de inspanning die een ieder in de relatie stopt. Wanneer 

dit niet gebeurt, voelt de benadeelde persoon zich uitgebuit. Dit gelijkheidsprincipe wordt 

naar mate de relatie hechter wordt, en overgaat in een gemeenschappelijke relatie, 

vervangen door responsiviteit op de behoeften van de ander. Voor personen in een 

gemeenschappelijke relatie speelt terugbetaling geen rol meer. Enkel het idee een ander te 

kunnen helpen, zorgt al voor een goed gevoel (Aronson, Wilson & Akert, 2005). 

Het is voor de mentee wenselijk dat de mentor veel inspanning stopt in de relatie. 

Dit kan namelijk bijdragen aan de leermomenten die aanwezig zijn voor de mentee in zijn 

mentortraject. De mentee heeft echter zelf beperkte middelen om de mentor terug te 

betalen voor zijn inspanningen. In de relatie tussen de mentor en de mentee is de mentor 

de persoon die over meer kennis en vaardigheden beschikt en de mentee kan zodoende op 

dit vlak weinig voor de mentor betekenen. In een uitwisselingsrelatie is het mogelijk dat 

de beperkte mogelijkheid van de mentee om de mentor terug te betalen, de inspanning 

van de mentor zal doen verminderen om zo een evenredige relatie te bewerkstelligen. 

Naar mate de relatie tussen mentor en mentee de gemeenschappelijke relatie nadert, 

speelt dit gelijkheidsprincipe een minder grote rol. De mentor zal dan investeren in de 

relatie onafhankelijk van de terugbetaling van de mentee. Het kunnen helpen van de 

mentee zorgt voor de mentor in een gemeenschappelijke relatie voor genoeg voldoening 

(Aronson et al., 2005). In een relatie tussen een mentor en een mentee zou een hechtere 
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relatie zodoende betekenen dat de mentor meer tijd en energie steekt in de relatie en de 

resultaten die dit zou kunnen opleveren. Het contact met de mentor zal daardoor meer 

profijt opleveren voor de mentee. Aangezien de persoonlijkheidseigenschap 

vriendelijkheid de kans op een hechtere mentor-mentee relatie potentieel vergroot, kan 

aannemelijkerwijs worden verondersteld dat deze eigenschap een positieve invloed heeft 

op de effectiviteit van de relatie van de mentee met de mentor en de tevredenheid van de 

mentee met de mentor.  

 

Hypothese 1a De persoonlijkheidseigenschap vriendelijkheid bij de mentee hangt 

positief samen met de attitude van de mentee ten opzichte van de mentorrelatie. 

 

Hypothese 1b De persoonlijkheidseigenschap vriendelijkheid bij de mentor hangt 

positief samen met de attitude van de mentee ten opzichte van de mentorrelatie. 

 

Consciëntieusheid beschrijft de mate waarin een persoon gedisciplineerd en 

georganiseerd is. Gedrag dat gepaard gaat met een hoge score op deze eigenschap is 

doordachtzaamheid, verantwoordelijkheid en hardwerkend zijn (Larsen et al., 2005; 

Peeters et al., 2006). De eigenschappen waarover een consciëntieus persoon beschikt, 

resulteren in een verscheidenheid aan levensuitkomsten. Zo behaalt een dergelijk persoon 

gemiddeld een hoger grade point average (Langford, 2003), aangezien hij zich actief 

inzet om de door hem gewenste uitkomsten te behalen. Het feit dat een hoge score op 

consciëntieusheid samengaat met een actieve inzet om gewenste uitkomsten te behalen, 

zal mogelijk ook effect hebben op de uitkomsten die een mentee uit zijn relatie met een 

mentor behaald. Een mentee of mentor die hoog scoort op de persoonlijkheidseigenschap 

consciëntieusheid zal zich waarschijnlijk actiever inzetten voor de relatie en de 

potentiële, positieve resultaten die deze relatie kan bieden voor de mentee. Dit heeft tot 

gevolg dat de mentee mogelijk meer profijt uit de mentorrelatie zal behalen als een 

persoon in de mentorrelatie hoog scoort op de eigenschap consciëntieusheid. Zodoende 

kan verwacht worden dat een hoge score op de persoonlijkheidseigenschap 

consciëntieusheid bij de mentee of mentor mogelijk een positieve relatie heeft met de 

attitude van de mentee ten opzichte van de mentorrelatie. 
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Hypothese 2a  De persoonlijkheidseigenschap consciëntieusheid bij de mentee hangt 

positief samen met de attitude van de mentee ten opzichte van de mentorrelatie. 

 

Hypothese 2b  De persoonlijkheidseigenschap consciëntieusheid bij de mentor hangt 

positief samen met de attitude van de mentee ten opzichte van de mentorrelatie. 

 

Emotionele stabiliteit verwijst naar de mate waarin iemand kalm en gebalanceerd is. Deze 

persoonlijkheidseigenschap zegt iets over de manier waarop een persoon omgaat met 

stress (Larsen et al., 2005; Peeters et al., 2006). Emotionele stabiliteit is het 

tegenovergestelde van neuroticisme. Een hoge score op neuroticisme gaat gepaard met 

een variëteit van emoties door de tijd heen. Er vindt bij een persoon die hoog scoort op de 

eigenschap neuroticisme (en dus laag op emotionele stabiliteit) een grotere schommeling 

tussen positieve en negatieve emoties plaats binnen een bepaalde tijd dan bij een hoog 

emotioneel stabiel persoon (Larsen et al., 2005). Een eigenschap van mensen die laag 

scoren op de persoonlijkheidseigenschap emotionele stabiliteit is dat zij vaak doen aan 

self-handicaping (Ross, Canada & Rausch, 2002). Self-handicaping kan worden 

gedefinieerd als het zelf creëren van obstakels voor het behalen van een succesvol 

resultaat bij de uitvoering van een taak of in een competitieve situatie om het eigen 

zelfvertrouwen te beschermen (Ross et al., 2002; Larsen et al., 2005). Een persoon met 

een lage score op emotionele stabiliteit is minder in staat tot zelfactualisatie, een proces 

van ontwikkeling tot het volle potentieel van een individu (Dahl, Wakefield, Kimlicka & 

Wiederstein, 1983). Neuroticisme werkt zodoende als een beperkende factor in de 

persoonlijke ontwikkeling. 

Deze eigenschap zou hierdoor mogelijk de positieve effecten van de relatie van 

een mentee met een mentor kunnen ondermijnen. In de mentor-mentee relatie ligt de 

nadruk op het werken aan situaties waar de mentee zelf moeite mee heeft. De reden voor 

een mentee om contact aan te gaan met de mentor is waarschijnlijk met name gelegen in 

het feit dat de mentor potentieel kan helpen in situaties waar de mentee zelf vastloopt. 

Wanneer een persoon met een lage score op emotionele stabiliteit in een moeilijke 

situatie terecht komt, is hij geneigd tot self-handicaping doordat hij zich richt op de 

negatieve aspecten van de situatie en zich terug wil trekken in plaats van de uitdaging aan 

te gaan (Ross et al., 2002; Larsen et al., 2005). Dit zou betekenen dat de mentee zichzelf 
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terugtrekt wanneer hij gaat werken aan zijn persoonlijke beperkingen. Het gevolg hiervan 

zou kunnen zijn dat de potentiële, positieve resultaten van de mentorrelatie en de 

mogelijkheid voor de mentee om zijn potentieel te ontwikkelen onbenut blijven. 

Neuroticisme zal hierdoor waarschijnlijk een negatieve relatie vertonen met de 

effectiviteit van de mentorrelatie.  

Daarnaast hebben personen die laag scoren op emotionele stabiliteit vaak minder 

stabiele interpersoonlijke relaties (Larsen et al., 2005). De relaties die zij aangaan, zijn 

minder hecht en langdurig van aard dan de relaties die een persoon onderhoudt die hoog 

scoort op emotionele stabiliteit. Zodoende is het aannemelijk te veronderstellen dat een 

neurotisch persoon een minder hechte relatie op zal bouwen dan een emotioneel stabiel 

persoon. De positieve effecten die een hechte, vriendschappelijke relatie zou kunnen 

hebben voor de mentee zouden hierdoor mogelijk ook verminderd kunnen worden. De 

mentee zal mogelijk minder psychosociale steun van de mentor ontvangen. In een minder 

hechte relatie zal de mentor bovendien waarschijnlijk minder bereid zijn zich in te zetten 

zonder dat hier een directe beloning van de kant van de mentee aan verbonden is. Naar 

verwachting zal een lage score op emotionele stabiliteit zodoende samenhangen met een 

verminderde tevredenheid met de mentor en zal de mentee weinig tot geen positieve 

effecten van de begeleiding door een mentor ervaren. Een hoge score op emotionele 

stabiliteit zal echter waarschijnlijk samengaan met een positieve attitude van de mentee 

ten opzichte van de mentorrelatie. 

 

Hypothese 3a De persoonlijkheidseigenschap emotionele stabiliteit bij de mentee hangt 

positief samen met de attitude van de mentee ten opzichte van de mentorrelatie. 

 

Hypothese 3b De persoonlijkheidseigenschap emotionele stabiliteit bij de mentor hangt 

positief samen met de attitude van de mentee ten opzichte van de mentorrelatie. 

 

2. Tevredenheid met mentoring en werkuitkomsten 

De attitude die een persoon heeft ten opzichte van een activiteit is bepalend in het gedrag 

dat de persoon laat zien. Volgens de theory of self-regulation wordt de intentie tot gedrag 

bepaald door de attitudes van een persoon, zijn motivatie en zijn subjectieve normen 

(Leone, Perugini & Ercolani, 1999). Als de persoon een sterke mening heeft ten opzichte 
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van het al dan niet handelen op een bepaalde manier zal dit zijn intentie tot dit gedrag 

beïnvloeden. Om echter daadwerkelijk tot dit gedrag te komen, is tevens motivatie nodig. 

Het is aannemelijk te veronderstellen dat de potentiële effecten van het contact met een 

mentor afhankelijk zijn van de attitude die de persoon heeft ten opzichte van zijn 

mentorrelatie.  

In veel onderzoeken waarin gekeken wordt naar de effectiviteit van het hebben 

van een mentor is geen rekening gehouden met de tevredenheid van de mentees. Er wordt 

enkel gekeken naar het al dan niet aanwezig zijn van een mentor en de verschillen die er 

tussen de groep met en zonder mentor bestaan. Vanuit de theory of self-regulation lijkt 

het echter onwaarschijnlijk dat alle mentorrelaties positieve gevolgen hebben. Wanneer 

de mentee niet tevreden is met de begeleiding die hij krijgt van de mentor en dus een 

negatieve attitude heeft ten opzichte van de mentorrelatie, zal dit volgens de theory of 

self-regulation zijn wens om het gedrag dat hij heeft aangeleerd tijdens het contact met de 

mentor verminderen en zo ook de intentie tot het gedrag. Als de mentee een positieve 

attitude heeft ten opzichte van de mentorrelatie zal hij de geleerde vaardigheden 

waarschijnlijk ook eerder in de praktijk brengen. Het onderzoek van Ragins, Cotton & 

Miller (2000) bevestigde dit. Hieruit bleek namelijk dat mentorprogramma’s enkel een 

positief effect hebben op werk- en carrièreattitudes wanneer mentees tevreden waren met 

de relatie die zij onderhielden met de mentor. Mentees die deelnamen aan een voor hen 

minder bevredigend of onbevredigend mentorprogramma rapporteerden attitudes die 

overeenkwamen met de attitudes van werknemers zonder mentor, en in sommige 

gevallen zelfs negatiever waren dan de attitudes van werknemers zonder mentor. Hieruit 

blijkt dat het mogelijk is dat een mentorrelatie geen invloed of een negatieve invloed 

heeft op de werknemer. Twee belangrijke werkuitkomsten die tevens zouden kunnen 

worden beïnvloed door de attitude die de mentee heeft ten opzichte van de door hem 

ontvangen mentoring zijn de werktevredenheid en de performance van werknemers.  

 

Werktevredenheid is de algemene attitude die een persoon heeft ten opzichte van zijn 

werk of de specifieke onderdelen daarvan (Hodson, 1991). Er is sprake van 

werktevredenheid als iemand positief aankijkt tegen (belangrijke elementen van) zijn 

werk. In verschillende onderzoeken is reeds een relatie tussen de aanwezigheid van een 
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mentor en de werktevredenheid van werknemers aangetoond (zie onder andere Fagenson, 

1989; Van Emmerik, 2003, 2004). In het onderzoek van Ragins, Cotton en Miller (2000) 

bleek bovendien dat tevredenheid met de mentorrelatie hierin een rol speelt. Naar mate de 

mentee meer tevreden was met het mentorprogramma rapporteerde hij een positievere 

attitude ten opzichte van zijn werk. Het is zodoende aannemelijk te verwachten dat een 

relatie tussen tevredenheid met de mentorrelatie en werktevredenheid van de mentee zal 

worden gevonden. 

 

Hypothese 4 De attitude van de mentee ten opzichte van de mentorrelatie hangt positief 

samen met de werktevredenheid van de mentee. 

 

Performance kent twee elementen. Performance is enerzijds de bedrevenheid in het 

uitvoeren van een taak, waaronder de technische basisactiviteiten en activiteiten ter 

ondersteuning van de technische basisactiviteiten worden gerekend (Arvey & Murphy, 

1998). Dit zijn alle activiteiten die binnen de werkomschrijving van een medewerker van 

een organisatie vallen. Anderzijds wordt ondersteuning van de bredere organisatie, de 

sociale en de psychische omgeving waarin de technische basisactiviteiten functioneren 

ook onder performance geschaard (Arvey et al., 1998; Somers & Birmbaum, 1998). Dit 

wordt ook wel contextuele performance genoemd.  

Een relatie tussen mentoring en performance lijkt aannemelijk, aangezien een 

wezenlijk deel van mentoring bestaat uit begeleiding bij elementen van het werk waar de 

mentee tegenaan loopt, de loopbaangerelateerde begeleiding (Kram, 1985). Het is 

zodoende waarschijnlijk te verwachten dat mentoring zal bijdragen aan een verbeterde 

performance van de mentee. Echter, evenals bij werktevredenheid, zal de ervaren 

effectiviteit en tevredenheid met de mentor mogelijk een rol spelen in de mate waarin de 

aanwezigheid van een mentorrelatie voor de mentee daadwerkelijk leidt tot een betere 

performance. De attitude en motivatie van de mentee spelen namelijk een belangrijke rol 

in zijn intentie tot bepaald gedrag volgens de theory of selfregulation (Leone et al., 1999). 

Als de mentee tevreden is met de ontvangen mentoring is het waarschijnlijk te 

verwachten dat dit een positief effect zal hebben op de uitvoering van zijn 

werkzaamheden. 
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Hypothese 5 De attitude van de mentee ten opzichte van de mentorrelatie hangt positief 

samen met de performance van de mentee. 

 

3. Invloed van de aard van de relatie tussen mentor en mentee 

De tijd die personen aan elkaar besteden, is een belangrijk element in de ontwikkeling 

van een relatie. Zo bleek uit onderzoek van Festinger (1950; in Aronson et al., 2005) dat 

mensen elkaar aardiger vinden, wanneer zij elkaar vaker zien. Dit wordt ook wel het mere 

exposure effect genoemd. Enkel door meer contact ontstaat al een neiging iemand 

aardiger te vinden. Naast het feit dat frequenter contact liking direct bevordert, is 

frequenter en meer langdurig contact ook op een andere manier van invloed op de attitude 

van personen die contact hebben, ten opzichte van elkaar. Door frequenter en langdurig 

contact leren zij elkanders normen en waarden en persoonlijkheid namelijk kennen. Dit 

heeft een realistischer beeld van de betreffende persoon tot gevolg. De contacthypothese 

zegt bijvoorbeeld dat hecht en langdurig contact tussen mensen van verschillende rassen 

of etnische groepen een positieve, tolerante attitude ten opzichte van deze groepen 

bevordert (Powers & Allison, 1995), doordat dit contact een realistischer beeld ten 

opzichte van de groep ten gevolge heeft (Aronson et al., 2005).  

Het is aannemelijk te veronderstellen dat in een mentorrelatie deze elementen ook 

een rol zullen spelen. In welke mate de mentee en mentor elkaar kennen, kan mogelijk 

van invloed zijn op de effectiviteit van de mentorrelatie voor de mentee. Aangezien het 

mere exposure effect en de contacthypothese veronderstellen dat de frequentie en duur 

van het contact een rol spelen in de mate van liking van een andere persoon (of groep), is 

het waarschijnlijk te verwachten dat de frequentie en duur van het contact ook van belang 

zijn voor de attitude van de mentee ten opzichte van de mentorrelatie. Enkel door 

frequent contact zal de mentee de mentor al positiever beoordelen. Wanneer de mentee de 

mentor bovendien beter kent, zal hij waarschijnlijk beter kunnen inspelen op de 

potentiële, positieve resultaten die dit voor hem of haar kan bieden. Zodoende zal de 

mentorrelatie meer positieve effecten hebben en zal de mentee mogelijk dientengevolge 

een positievere attitude ten opzichte van de mentorrelatie ontwikkelen. Tot slot zullen de 

mentor en mentee bij frequenter en langduriger contact zaken waarschijnlijk meer 

diepgaand kunnen bespreken. Doordat er meer tijd is om dieper op punten in te gaan waar 
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de mentee tegenaan loopt, zullen de resultaten mogelijk ook duidelijker zichtbaar worden. 

Frequenter en langduriger contact zullen zodoende waarschijnlijk leiden tot meer opties 

voor de mentee om zichzelf te ontwikkelen.  

 

Naast het feit dat de frequentie en de duur van het contact naar verwachting een rol zullen 

spelen in de relatie die zich ontwikkelt tussen personen, specifiek de mentor en de 

mentee, zal ook de attitude van de mentor ten opzichte van de mentorrelatie en zijn eigen 

kunnen mogelijk invloed hebben op de relatie. Het is aannemelijk te veronderstellen dat 

de mate waarin de mentor zich capabel voelt en enthousiast is, een rol zullen spelen in de 

uiteindelijke resultaten die de mentorrelatie potentieel voor de mentee kunnen opleveren. 

Helsing (2007) beschreef bijvoorbeeld dat onzekerheid onder leraren een bepalende 

factor kan zijn voor de manier van lesgeven van een leraar. Onzekerheid kan er toe leiden 

dat de leraar geen nieuwe of complexere leermethoden zal toepassen om te voorkomen 

dat hij te kort zal schieten volgens zijn eigen standaarden. De mate waarin een persoon 

zich capabel voelt en enthousiast is, kunnen mogelijk ook een rol spelen in de bereidheid 

en mogelijkheid om een ander capaciteiten aan te leren en te begeleiden. Wanneer een 

persoon zichzelf capabel acht en enthousiast is, zal hij waarschijnlijk beter in staat zijn 

een ander te begeleiden in zijn ontwikkeling 

In de mentorrelatie is het eveneens aannemelijk te verwachten dat het 

enthousiasme en de mate waarin de mentor zich capabel acht, factoren zijn die de 

mentorrelatie beïnvloeden. Wanneer de mentor enthousiast is en zich capabel voelt, zal 

hij waarschijnlijk beter in staat zijn de mentee te kunnen begeleiden. Hij zal meer voor de 

mentee kunnen, en zodoende waarschijnlijk ook willen, betekenen. De mentor zal 

mogelijk meer energie in de relatie steken en de mentee kan hierdoor meer potentiële, 

positieve effecten ten gevolge van de mentorrelatie ervaren.  

 

Het lijkt zodoende aannemelijk te veronderstellen dat de tijd die de mentor en mentee 

besteden aan mentoring als ook de attitude van de mentor ten aanzien van zijn eigen 

capaciteiten een positieve relatie zullen hebben met de attitude van de mentee ten opzicht 

van zijn mentorrelatie. 
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Hypothese 6 De aard van de mentorrelatie hangt positief samen met de attitude van de 

mentee ten opzichte van de mentorrelatie. 

 

In onderling contact, waarvan sprake is bij een mentorrelatie, is de aard van de relatie 

waarschijnlijk van wezenlijk belang. De frequentie en de duur van het contact, maar ook 

de attitude van de mentor kunnen mogelijk tevens invloed hebben op de verwachte relatie 

tussen de verschillende persoonlijkheidseigenschappen en de attitude van de mentee ten 

opzichte van de mentorrelatie. Naar mate de mentor en mentee vaker afspreken zullen ze 

elkaar beter leren kennen, waardoor ze mogelijk beter in kunnen spelen op elkanders 

persoonlijkheden.  

 

Hypothese 7 De aard van de relatie zal de relatie tussen de persoonlijkheid van de 

mentee of mentor en de attitude van de mentee ten opzichte van de mentorrelatie positief 

modereren. 

 

Daarnaast is het aannemelijk te verwachten dat de aard van de relatie tevens de relatie 

tussen de attitude van de mentee ten opzichte van de mentorrelatie en de daadwerkelijke 

werkuitkomsten zal beïnvloeden. Als de mentor en mentee meer contact met elkaar 

hebben zal de verwachte relatie tussen de attitude van de mentee en de werkuitkomsten 

waarschijnlijk worden versterkt, doordat meer contact mogelijk gepaard gaat met meer 

loopbaangerelateerde en psychosociale steun. Dit zal mogelijk een positieve invloed 

hebben op de werkuitkomsten van de mentee. 

 

Hypothese 8 De aard van de relatie zal de relatie tussen de attitude van de mentee ten 

opzichte van de mentorrelatie en de werkuitkomsten van de mentee positief modereren. 

 

4. Tevredenheid met mentoring als mediator 

Zoals reeds beschreven heeft persoonlijkheid een belangrijke invloed op de attitude en 

het handelen van personen in hun omgeving (Larsen et al., 2005; Rollinson, 2005). Een 

belangrijke omgeving voor werknemers is hun werkomgeving. Rollinson (2005) 

beschrijft dat steeds meer belang wordt gehecht aan een juiste fit tussen de organisatie en 

de persoonlijkheid van een persoon, aangezien dit het functioneren van de persoon in zijn 

werkomgeving beïnvloedt. Het lijkt aannemelijk dat de persoonlijkheidseigenschappen 
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van een individu ook van belang zijn in zijn mening ten opzichte van zijn 

werkzaamheden, als ook zijn handelen in deze omgeving. Verschillende onderzoeken 

hebben dit bevestigd. Zo vond Verbeke (1994) dat verschillende 

persoonlijkheidseigenschappen (onder andere het verkrijgen van informatie van iemand 

anders, aanpassingsvermogen en self-monitoring) de uitvoering van de taak van een 

verkoper beïnvloeden. Uit een onderzoek onder medewerkers van een kamp (Loveland, 

Gibson, Lounsbury & Huffstetler, 2005) bleek dat vriendelijkheid, consciëntieusheid en 

emotionele stabiliteit belangrijke determinanten zijn van een goede performance. Ook de 

werktevredenheid blijkt door persoonlijkheid te worden beïnvloed. Zo toonden Lee, 

Ashford en Bobko (1990) in hun onderzoek aan dat een competitieve, agressieve 

persoonlijkheid (type A persoonlijkheid) en gevoel van controle samenhangen met 

werktevredenheid van een individu. Persoonlijkheid lijkt zodoende van invloed op de 

werkuitkomsten van een werknemer.  

In dit artikel is reeds de veronderstelde relatie tussen enkele 

persoonlijkheidseigenschappen en tevredenheid met de mentorrelatie beschreven. De 

persoonlijkheidseigenschappen vriendelijkheid, consciëntieusheid en emotionele 

stabiliteit zouden positief samenhangen met de tevredenheid van de mentee ten opzichte 

van de mentorrelatie. Daarnaast is een verband tussen de tevredenheid met de ontvangen 

mentoring en daadwerkelijke werkuitkomsten verondersteld. Aangezien reeds in 

verschillende onderzoeken een relatie tussen persoonlijkheid en verschillende 

werkuitkomsten is aangetoond, lijkt het aannemelijk te veronderstellen dat tevredenheid 

met de mentorrelatie een (partieel) mediërende rol zal spelen in de relatie tussen 

persoonlijkheid en de werkuitkomsten van de werknemer. Verwacht kan worden dat de 

tevredenheid met de mentorrelatie bij mentees de relatie tussen de 

persoonlijkheidseigenschappen vriendelijkheid, consciëntieusheid en emotionele 

stabiliteit, en de werkuitkomsten werktevredenheid en performance mogelijk (deels) zal 

verklaren. 

 

Hypothese 9 De attitude van de mentee ten opzichte van de mentorrelatie zal de relatie 

tussen de persoonlijkheid van de mentee en zijn werkuitkomsten positief (partieel) 

mediëren. 



Mieke Alebregtse -0412058- 

Begeleider Hetty van Emmerik 

Page 15 of 39 

 

METHODEN 

1. Participanten 

De steekproef van de onderzoeksparticipanten bevatte 57 werknemers van een chemisch 

bedrijf gevestigd in Nederland. De steekproef bestond uit 43 mannen en 14 vrouwen met 

een gemiddelde leeftijd van 44 jaar (geboortejaar 1964, SD=9,04). Van de 57 

werknemers waren 26 als mentor actief en 31 waren mentee. Gemiddeld waren de 

werknemers 38,7 uur werkzaam per week en waren zij 14,9 jaar werkzaam bij de 

organisatie. Twee participanten waren laag opgeleid (algemeen voortgezet onderwijs of 

middelbaar beroepsonderwijs), 16 hadden het hoger beroepsonderwijs afgerond, 27 het 

wetenschappelijk onderwijs en twaalf deelnemers hadden een hogere vervolgopleiding. 

Met uitzondering van een mentee (tijdelijk dienstverband, met uitzicht op vast 

dienstverband) hadden alle participanten een vast dienstverband. In tabel 1 in de appendix 

zijn de biografische gegevens voor de mentoren en de mentees opgenomen. 

 

2. Procedure  

De participanten werden door middel van een email verzocht mee te werken aan een 

onderzoek naar de kwaliteit van het mentoringprogramma dat binnen het bedrijf actief 

was. In deze email stond een korte beschrijving van het onderzoek en de werkwijze voor 

het invullen van de vragenlijst. In de bijlage was de vragenlijst als worddocument 

toegevoegd. Participanten konden de vragenlijst invullen op de computer of op papier. 

Twee participanten hebben ervoor gekozen de vragenlijst op papier in te vullen en via de 

post te retourneren. De overige deelnemers hebben de vragenlijst achter de computer 

ingevuld en via de email teruggezonden.  

 De vragenlijst bestond uit een voorpagina, waarop tevens vermeld stond of de 

vragenlijst voor een mentor of een mentee bedoeld was, gevolgd door een pagina met 

uitleg over de gang van zaken. Op deze pagina werd nogmaals in globale lijnen uitgelegd 

wat het onderwerp van het onderzoek betrof en tevens werden enkele punten van 

aandacht voor het invullen van de vragenlijst genoemd. De daadwerkelijke vragenlijst 

begon op de derde pagina. De vragenlijst van de mentoren en de mentees waren niet 

identiek, hoewel veel vragen overeen kwamen. In totaal bestond de vragenlijst voor 
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zowel de mentoren als de mentees uit acht pagina’s. Het invullen van de vragenlijst nam 

om en nabij de tien minuten in beslag en de responsrate bedroeg 78 procent. 

 

3. Meetinstrumenten 

Het onderzoek is uitgevoerd door gebruik te maken van vragenlijsten voor het meten van 

de constructen. Om de attitude van de mentees ten opzichte van de ontvangen mentoring 

te meten, is gebruik gemaakt van een naar het Nederlands vertaalde versie van de 

vragenlijst van Lyons en Oppler (2004). Deze vragenlijst bestaat uit 21 vragen die onder 

te verdelen zijn in de dimensies tevredenheid met de effectiviteit van mentoring, 

tevredenheid met de mentor en ondersteuning van de organisatie. Voor dit onderzoek zijn 

enkel de eerste twee dimensies gebruikt, bestaande uit respectievelijk tien (tevredenheid 

effectiviteit) en zes vragen (tevredenheid mentor). De dimensie tevredenheid met de 

effectiviteit werd gemeten aan de hand van stellingen als “Het mentorprogramma heeft 

me geholpen in het verkrijgen van kennis en vaardigheden die nuttig zijn voor mijn 

werk” en “mijn mentor heeft me interpersoonlijke vaardigheden geleerd die noodzakelijk 

zijn voor de uitvoering van mijn baan”. De stellingen om tevredenheid met de mentor te 

meten waren bijvoorbeeld “mijn mentor was persoonlijk geïnteresseerd in mijn carrière” 

en “mijn mentor is voor mij een rolmodel”. De stellingen konden door de participanten 

gewaardeerd worden op een vijfpuntschaal, die liep van geheel mee oneens (1) tot geheel 

mee eens (5). De interne consistentie van de dimensie ervaren effectiviteit was .87 en 

voor de dimensie tevredenheid met de mentor bedroeg de alfa .91. De interne consistentie 

van het geheel bedroeg .91. 

In de vragenlijst voor mentoren is gebruik gemaakt van een aangepaste versie van 

de vragenlijst van Lyons en Oppler (2004) om de attitude van de mentor te meten. Deze 

vragenlijst bestond uit acht items. De attitude van de mentor werd gemeten aan de hand 

van stellingen als “Als mentor ben ik in staat de mentee te begeleiden in het verkrijgen 

van kennis en vaardigheden die nuttig zijn voor zijn/haar werk” en “Ik ben persoonlijk 

geïnteresseerd in de mentee die ik begeleid”. De stellingen konden gewaardeerd worden 

op een vijfpuntschaal van een, geheel mee oneens, tot vijf, geheel mee eens. De 

vragenlijst had een alfa van .70. 
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Persoonlijkheid is gemeten aan de hand van een Nederlandse versie van de Big Five-

vragenlijst (Mowen, 2000). Deze vragenlijst bestaat uit vijftien items die gewaardeerd 

kunnen worden door de participant. De vragenlijst meet vijf algemene 

persoonlijkheidseigenschappen, namelijk openheid voor nieuwe ervaringen, 

consciëntieusheid, extraversie, neuroticisme en vriendelijkheid. In dit onderzoek zijn de 

schalen die consciëntieusheid, neuroticisme en vriendelijkheid meten gebruikt. 

Consciëntieusheid werd gemeten met onder andere een waardering van de woorden 

“ordelijk” en “georganiseerd”. Neuroticisme werd gemeten op basis van de waardering 

van de participant van woorden als “stemmingen gaan erg op en neer” en “prikkelbaarder 

dan anderen”. Tot slot is vriendelijkheid gemeten met bijvoorbeeld de mate waarin de 

participant “aardig tegen anderen” op zichzelf van toepassing achtte. De verschillende 

items konden gewaardeerd worden op een schaal van een tot en met zeven die 

respectievelijk correspondeerden met niet van toepassing (1) tot geheel van toepassing 

(7). De alfa voor de dimensie die consciëntieusheid mat, bedroeg .83; voor de dimensie 

neuroticisme was deze .91 en tot slot was de interne consistentie van vriendelijkheid .62. 

Om werktevredenheid te meten, is gebruik gemaakt van een tweetal vragen 

(Cammann, Fichman, Jenkins & Klesh, 1983). Deze items waren: “Alles bij elkaar 

genomen ben ik erg tevreden met mijn werk” en “Ik vind het in het algemeen heel prettig 

werken hier”. Beide stellingen konden op een vijfpuntschaal worden gewaardeerd. Deze 

liep van geheel mee oneens (1) tot geheel mee eens (5). De interne consistentie van de 

werktevredenheidsvragenlijst was .78. 

Performance is gemeten aan de hand van de prestatievragenlijst van Goodman en 

Svyantek (1999). Deze vragenlijst bevat twee dimensies, namelijk taakperformance en 

contextuele performance en bestaat uit veertien items. Taakperformance wordt gemeten 

aan de hand van stellingen als “U behaalt de doelen van uw functie” en “U laat zien 

deskundig te zijn op alle onderdelen van uw werk”. Contextuele performance is gemeten 

met onder andere “U helpt collega’s bij de uitvoering van hun werkzaamheden”. Ook bij 

deze vragenlijst konden de stellingen aan de hand van een schaal van een tot en met vijf 

worden gewaardeerd, waarbij een overeen kwam met helemaal mee oneens en vijf met 

helemaal mee eens. De interne consistentie van de dimensie die taakperformance mat, 
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was .80; van contextuele performance bedroeg deze .72. De interne consistentie van de 

gehele performance vragenlijst bedraagt .81. 

Tot slot zijn nog enkele vragen gesteld over de duur en frequentie van het contact 

tussen de mentor en de mentee. De duur van het contact kon respectievelijk in uren per 

maand (totale tijd besteed aan mentoringactiviteiten en tijd besteed aan contact met de 

mentor) en jaren en maanden (periode van het contact) worden aangegeven. De 

frequentie van het contact kon worden aangegeven door een keuze te maken uit de opties 

“meer dan een keer per week”, “wekelijks”, “maandelijks”, “eens per kwartaal”, 

“jaarlijks”, “minder dan een keer per jaar/een enkele keer” of “nooit”. 

 

RESULTATEN 

Voor de variabelen in dit onderzoek zijn de gemiddelden, standaard deviaties en 

correlaties berekend. De resultaten hiervan zijn te vinden in tabel 2.  

 

1. Individuele persoonlijkheid en mentoring 

Volgens hypothese 1 a en b hangt de persoonlijkheidseigenschap vriendelijkheid bij 

zowel mentees als mentoren positief samen met de attitude van de mentee ten opzichte 

van het mentorrelatie. Om deze hypothese te toetsen zijn lineaire regressies uitgevoerd. 

De persoonlijkheidseigenschap vriendelijkheid van de mentee (hypothese 1a) blijkt 

significant samen te hangen met de tevredenheid van de mentee ten opzichte van de 

effectiviteit (β = .35; p < .10), maar niet met mentortevredenheid. Mentees die hoog 

scoren op de persoonlijkheidseigenschap vriendelijkheid zullen dus meer tevreden zijn 

met de effecten die de mentorrelatie heeft op hun werk. Een hoge score op 

vriendelijkheid bij de mentee zorgt echter niet voor meer tevredenheid met de mentor. 

Wanneer gecontroleerd wordt voor mentortevredenheid wordt er geen significante relatie 

meer gevonden tussen vriendelijkheid en tevredenheid met effectiviteit. 

De persoonlijkheidseigenschap vriendelijkheid bij de mentor (hypothese 1b) 

vertoont geen significante samenhang met de attitude van de mentee ten opzichte van de 

mentorrelatie. Een hoge score van de mentor op de persoonlijkheidseigenschap 

vriendelijkheid heeft geen relatie met de tevredenheid van de mentee met de 

mentorrelatie. 
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Tabel 2 Gemiddelden, standaard deviaties en correlaties van de constructen uit dit onderzoek 

 MEAN SD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1. Vriendelijkheid 5.05 0.75 ---  
 

             

2. Consciëntieusheid 5.01 1.09 -.03 --- 
 

             

3. Neuroticisme 2.02 1.06 -.11 -.09 ---              

4. Tevredenheid met 
     effectiviteit 

2.95 0.88 .35 -.19 .08 ---             

5. Tevredenheid met mentor 3.45 1.02 .20 -.18 -.03 .72** ---            

6. Werktevredenheid 3.98 0.62 -.09 -.14 .01 .17 .50** ---           

7. Performance
1 

3.99 0.37 .14 .14 -.35 .01 .30 .26 ---          

8. Taakperformance
1 

4.04 0.44 -.07 .19 -.27 -.19 .18 .08 .84** ---         

9. Contextuele performance
1 

3.94 0.49 .32 .03 -.29 .24 .32 .37* .76** .29 ---        

10. Contactduur 8.97 8.80 -.32 -.22 .02 .35 .32 -.09 .07 .10 -.01 ---       

11. Frequentie contact 4.06 1.06 .41* -.03 -.13 .42* .27 -.13 -.10 -.10 -.07 -.10 ---      

12. Totale tijd 1.71 1.46 .14 .00 -.06 .40* .25 -.02 .25 .04 .40* .26 .31 ---     

13. Tijd met mentor 0.98 0.64 .19 -.01 -.25 .32 .33 .23 .17 .08 .20 -.10 .47** .51** ---    

14. Vriendelijkheid mentor 4.76 0.78 -.13 -.16 -.08 .26 .15 .22 .22 .15 .21 .13 .15 .35 .26 ---   

15. Consciëntieusheid  
       mentor 

4.87 0.84 .30 -.11 -.27 .15 .32 .34 .42* .18 .53** -.20 .25 .36 .22 -.10 ---  

16. Neuroticisme mentor 2.18 1.38 .11 -.13 -.23 -.08 .07 -.02 .04 .01 -.00 -.15 -.14 -.07 -.10 -.40* .02 --- 

17. Attitude mentor 4.01 0.39 -.14 -.33 -.02 .07 .18 .10 .03 .13 -.10 .27 -.11 .17 .18 .23 .10 -.43* 

1
 Taakperformance en contextuele performance zijn dimensies van performance 

Variabelen 1 t/m 13 zijn door de mentee gerapporteerd, 14 t/m 17 door de mentor. 

** p < .01, * p < .05.
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 Hypothese 2 a en b stelden dat de persoonlijkheidseigenschap consciëntieusheid 

bij de mentor en de mentee een positieve samenhang zou vertonen met de attitude van de 

mentee ten opzichte van de mentorrelatie. Zowel hypothese 2 a als b werd echter niet 

ondersteund. De persoonlijkheidseigenschap consciëntieusheid bij de mentee en bij de 

mentor heeft geen effect op de attitude van de mentee ten opzichte van het effect van de 

mentorrelatie op de werkuitkomsten of de tevredenheid met de mentor. 

Ook hypothese 3 a en b, die een positieve relatie tussen de 

persoonlijkheidseigenschap emotionele stabiliteit bij zowel de mentor als de mentee en de 

attitude van de mentee ten opzichte van de mentorrelatie voorspelde, werd niet 

ondersteund. Emotionele stabiliteit bij de mentee en de mentor vertoont geen samenhang 

met de attitude van de mentee ten opzichte van de effectiviteit van de mentorrelatie op de 

werkuitkomsten. Ook is er geen samenhang met de tevredenheid met de mentor.  

 

2. Tevredenheid met mentoring en werkuitkomsten 

Hypothese 4 en 5 veronderstelden een positieve relatie tussen de attitude van de mentee 

ten opzichte van de mentorrelatie en de werktevredenheid en performance van de mentee. 

Om deze relaties te toetsen is gebruik gemaakt van regressieanalyses. Uit deze analyses 

bleek dat er een significante relatie tussen de tevredenheid met de mentor en de 

werktevredenheid van de mentee aanwezig was (β = .50; p < .01). Tussen tevredenheid 

met de effectiviteit van de mentorrelatie en werktevredenheid van de mentee werd geen 

significante relatie gevonden. Als zowel tevredenheid met effectiviteit en tevredenheid 

met de mentor als onafhankelijke variabelen in een model worden geplaatst, blijkt ook 

alleen de relatie tussen tevredenheid met de mentor en werktevredenheid van de mentee 

significant (β = .76; p < .01 zie tabel 3).  

Taakperformance blijkt een significante samenhang te vertonen met zowel 

tevredenheid met de effectiviteit (β = -.62; p < .05) als tevredenheid met de mentor (β = 

.62; p < .05) wanneer beide in een model worden geplaatst (zie tabel 3). Tevens is er een 

relatie tussen de tevredenheid van de mentee met de mentor en contextuele performance 

van de mentee gevonden (β = .32; p < .10). Wanneer echter zowel tevredenheid met 

effectiviteit als met de mentor in een model worden geplaatst met contextuele 

performance als onafhankelijke variabele wordt geen significante relatie gevonden. 
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Tabel 3 Regressie van de relatie tussen attitude van de mentee ten opzichte van de 

mentorrelatie en werkuitkomsten (N=31) 

 

  β SE B R
2 

(Constant)
1 

 .37 3.16 .32** 
Tevredenheid met 
effectiviteit

 -.37** .16 -.26  

Tevredenheid met 
mentor

 .76** .14 .46  

(Constant)
2
  .28 4.03 .23* 

Tevredenheid met 
effectiviteit

 -.62* .12 -.31  

Tevredenheid met 
mentor

 .62* .10 .26  

1 
Afhankelijke variabele is werktevredenheid 

2 
Afhankelijke variabele is taakperformance 

** p < .01, * p < .05 

 

3. Invloed van de aard van de relatie tussen mentor en mentee 

Om hypothese 6 te toetsen, is gekeken naar de directe relatie tussen de aard van de 

mentorrelatie en de attitude van de mentee ten opzichte van de mentorrelatie. Om dit te 

toetsen zijn regressieanalyses uitgevoerd.  

De aard van de relatie bleek op verschillende elementen een positieve samenhang 

te vertonen met de attitude van de mentee ten opzichte van de mentorrelatie. De attitude 

van de mentee ten opzichte van de effectiviteit van de mentorrelatie vertoont een 

significante relatie met de totale tijd die wordt besteed aan mentoring (β = .40; p < .05), 

de tijd die de mentee besteedde aan contact met de mentor (β = .32; p < .10), de lengte 

van het contact (β = .35; p < .10) en de frequentie van het contact (β = .42; p < .05). 

Hiervoor geldt echter dat alleen de lengte en, als tijd met de mentor wordt verwijderd uit 

het model, de frequentie van het contact nog significant blijven wanneer de variabelen in 

een model worden geplaatst (zie tabel 4 model 1.1 en 1.2).  

De relaties tussen tevredenheid met de mentor en de aard van de relatie zijn alleen 

significant voor de relatie van de tevredenheid met de mentor met de lengte van het 

contact in maanden (β = .32; p < .10) en de tijd die de mentee doorbrengt met de mentor 

(β = .33; p < .10). Als de variabelen die de aard van de relatie definiëren, samen in een 

model worden geplaatst, blijkt dit model niet significant (zie tabel 4, model 2.1). 

Wanneer echter de totale tijd die besteed wordt aan mentoringactiviteiten uit het model 
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wordt verwijderd, ontstaat een significant model. Alleen de lengte van het contact is in dit 

model significant (zie tabel 4, model 2.2). Wanneer enkel de lengte van het contact en de 

tijd die wordt doorgebracht met de mentor worden meegenomen in een model, blijken 

beide significant (zie tabel 4, model 2.3). 

Het verwijderen van enkele variabelen uit de modellen in tabel 4 kan worden 

gelegitimeerd door het feit dat tijd die besteed wordt met de mentor, de totale tijd die 

besteed wordt aan mentoringactiviteiten en de frequentie van het contact waarschijnlijk 

een grote overlap zullen vertonen. Dit blijkt tevens uit de hoge correlaties tussen deze 

variabelen (tijd met mentor en totale tijd: r = .51; p < .01 en tijd met mentor en frequentie 

contact: r = .47; p < .01). Bij het verwijderen van de variabelen uit de modellen blijkt de 

verklaarde variantie ook nauwelijks achteruit te gaan. 

 
Tabel 4 Regressie van de relatie tussen de aard van de relatie en de attitude van de 

mentee ten opzichte van de mentorrelatie (N = 31) 
 

Model  β SE B R
2
 

1.1 (Constant)
1
   .58 1.12  .37* 

Lengte contact
 

 .36* .02 .04     

Totale tijd
 

 .13 .12 .08   

  Tijd met mentor
 

 .12 .27 .17   

  Frequentie contact
  

.36
 .15 .30   

1.2 (Constant)
1
   .57 1.12  .36** 

 Lengte contact
 

 .34* .02 .03   

 Totale tijd
 

 .19 .10 .33   

 Frequentie contact
 

 .40* .14 .12   

2.1 (Constant)
2
   .73 1.90  .52* 

  Lengte contact
 

 .39* .02 .05   

  Totale tijd
 

 -.07 .15 -.05   

  Tijd met mentor
 

 .32 .34 .51   

 Frequentie contact
 

 .19 .19 .18   

2.2 (Constant)
2
   .71 1.92  .51* 

  Lengte contact
 

 .37* .02 .04   

  Tijd met mentor
 

 .28 .30 .45   

  Frequentie contact
 

 .18 .18 .17   

2.3 (Constant)
2
   .36 2.50  .49* 

  Lengte contact
 

 .36* .02 .04   

  Tijd met mentor  .37* .26 .58   
1 

Afhankelijke variabele is tevredenheid met de effectiviteit van de mentorrelatie 
2
 Afhankelijke variabele is tevredenheid met de mentor  

** p < .01, * p < .05 
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De attitude van de mentor ten opzichte van zijn eigen capaciteiten en enthousiasme met 

betrekking tot het begeleiden van de mentee heeft geen significante relatie met de attitude 

van de mentee ten opzichte van de mentorrelatie. 

 
Tabel 5 Regressie van de relatie tussen persoonlijkheid en de attitude van de mentee ten 

opzichte van de mentorrelatie met aard van de relatie als moderator (N = 31) 

 

Model    β SE B R
2
 

1.1 (Constant)
1 

  .14 .00  .25* 

  Vriendelijkheid  .29 .20 .35   

  Totale tijd  .36* .10 .22   

1.2 (Constant)
1 

  .13 .04  .43** 

  Vriendelijkheid  .58** .20 .66   

  Totale tijd  .36* .09 .22   

  
Vriendelijkheid x 
Totale tijd 

 -.50** .08 -.24   

2.1 (Constant)
2 

  .18 .00  .09* 

  Vriendelijkheid  .16 .25 .22   

  Totale tijd  .23 .13 .16   

2.2 (Constant)
2 

  .16 .05  .32* 

  Vriendelijkheid  .47* .26 .63   

  Totale tijd  .23 .11 .16   

  
Vriendelijkheid x 
Totale tijd 

 -.57** .10 -.31   

3.1 (Constant)
2 

  .18 .00  .12* 

  Consciëntieusheid  -.12 .17 -.11   

  Contactduur  .30 .02 .04   

3.2 (Constant)
2 

  .18 -.22  .32* 

  Consciëntieusheid  -.20 .16 -.19   

  Contactduur  -.29 .03 -.03   

  
Consciëntieusheid x 
Contactduur 

 -.74** .04 -.11   

1
 Afhankelijke variabele is tevredenheid met effectiviteit van de mentorrelatie 

2
 Afhankelijke variabele is tevredenheid met de mentor 

** p < .01, * p < .05 
 

Om de modererende effecten van de aard van de relatie in de relatie tussen de 

persoonlijkheidseigenschappen van de mentor en de mentee en de attitude van de mentee 

ten opzichte van de mentorrelatie te berekenen (hypothese 7) zijn de betreffende 

variabelen eerst gecentreerd (Aiken & West, 1991). Vervolgens zijn verschillende 

regressieanalyses uitgevoerd. Hierbij bleek de tijd die werd besteed aan totale 

mentoringactiviteiten een moderator te zijn van de relatie tussen de 

persoonlijkheidseigenschap vriendelijkheid bij de mentee en beide dimensies van de 

attitude van de mentee ten opzichte van de mentorrelatie (i.e. tevredenheid met 

effectiviteit en met de mentor). Het model van beide relaties is weergegeven in tabel 5.  
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Figuur 2 De relatie tussen vriendelijkheid en de attitude van de mentee ten opzichte van 

de effectiviteit van de mentorrelatie met totale tijd als moderator
1
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Figuur 3 De relatie tussen vriendelijkheid en tevredenheid met de mentor met totale tijd 

als moderator
1 
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Figuur 4 De relatie tussen consciëntieusheid en tevredenheid met de mentor met 

contactduur als moderator
1 

                                                 
1
 De grafische weergaven van de moderators zijn gebaseerd op de gecentreerde variabelen. 
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In figuur 2 en 3 is de richting van de verbanden grafisch weergegeven (Dawson & 

Richter, 2006). Tevens bleek contactduur een significante moderator in de relatie tussen 

consciëntieusheid van de mentee en tevredenheid met de mentor (zie tabel 5). De richting 

van het verband is in figuur 4 weergegeven (Dawson et al., 2006). Er bleken geen andere 

significante modererende variabelen in de relatie tussen persoonlijkheid en de attitude ten 

opzichte van de mentorrelatie.  

 

Voordat de modererende invloed van de aard van de relatie op de relatie tussen de 

attitude van de mentee ten opzichte van de mentorrelatie en de werktevredenheid en 

performance van de mentee is berekend (hypothese 8), is eerst gekeken naar de directe 

relatie tussen de aard van de relatie en de werktevredenheid en performance. De totale 

tijd die een mentee besteedde aan mentoringactiviteiten liet een positieve relatie met 

contextuele performance zien (β = .40; p < .05). De overige relaties waren niet 

significant.  

Er werden echter geen modererende variabelen in de relatie tussen de attitude van de 

mentee ten opzichte van de mentorrelatie en de werkuitkomsten van de mentee gevonden. 

Hypothese 8 werd dan ook verworpen. 

 

4. Tevredenheid met mentoring als mediator 

Hypothese 9 veronderstelde dat de attitude van de mentee ten opzichte van de 

mentorrelatie een mediërende rol zou hebben in de relatie tussen persoonlijkheid en 

werkuitkomsten. Dit is getoetst aan de hand van de stappen zoals deze beschreven zijn 

door Baron en Kenny (1986). Om deze hypothese te kunnen toetsen, is zodoende eerst 

gekeken of er ook daadwerkelijk een relatie aanwezig was van de 

persoonlijkheidseigenschappen vriendelijkheid, consciëntieusheid en emotionele 

stabiliteit met de werkuitkomsten werktevredenheid en productiviteit. Hiertoe zijn 

regressieanalyses uitgevoerd. Er bleek een significante positieve relatie tussen 

vriendelijkheid en contextuele performance (β = .32; p < .10). Daarnaast werd er een 

positieve relatie tussen emotionele stabiliteit en performance gevonden (β = .35; p < .10). 

Emotionele stabiliteit bleek geen relatie met de aparte dimensies van performance te 

hebben, te weten taakperformance en contextuele performance.  
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Er is geen relatie gevonden tussen de verschillende 

persoonlijkheidseigenschappen en werktevredenheid. De attitude van de mentee 

vertoonde enkel samenhang met werktevredenheid, afgezien van tevredenheid met de 

mentor die een relatie met contextuele performance vertoonde. Aangezien geen van de 

persoonlijkheidseigenschappen echter een verband met tevredenheid met de mentor 

vertoonde, is een mediërende rol van de attitude ten opzichte van de mentorrelatie niet 

verder onderzocht. Hypothese 9 werd dus niet bevestigd. 

 

DISCUSSIE 

In dit onderzoek is gekeken naar de relatie van persoonlijkheid van de mentor en de 

mentee en de aard van de mentorrelatie met de effectiviteit van mentoring. Hierbij is 

onderzocht wat het verband is tussen de persoonlijkheidseigenschappen vriendelijkheid, 

consciëntieusheid en emotionele stabiliteit, en de attitude van de mentee ten opzichte van 

de mentorrelatie en zijn werkuitkomsten. Tevens is gekeken naar de invloed die de aard 

van de relatie op deze verbanden heeft. Dit alles is onderzocht door middel van 

vragenlijsten die afgenomen zijn bij werknemers van een Nederlands bedrijf actief in de 

chemie. 

 

De resultaten van het onderzoek laten zien dat persoonlijkheid waarschijnlijk een 

beperkte directe invloed heeft op de attitude van de mentee ten opzichte van de 

mentorrelatie als ook op de daadwerkelijke resultaten die de mentee uit het contact met 

een mentor haalt. Alleen de persoonlijkheidseigenschap vriendelijkheid bij de mentee 

bleek positief samen te hangen met de attitude van de mentee ten opzichte van zijn 

mentorrelatie en specifiek ten opzichte van de tevredenheid met de effectiviteit van de 

mentorrelatie. Aangezien vriendelijkheid een persoonlijkheidskenmerk is dat redelijk 

stabiel is over tijd en plaats (Costa Jr. et al., 1992; Larsen et al., 2005), kan verondersteld 

worden dat vriendelijkheid bijdraagt aan een positievere attitude ten opzichte van de 

mentorrelatie. Dit duidt erop dat wanneer een mentee hoog scoort op de 

persoonlijkheidseigenschap vriendelijkheid, dit positieve effecten kan hebben voor de 

relatie met zijn mentor, zodanig dat de mentor en mentee wellicht meer inspanning in de 

relatie steken en de mentee hierdoor mogelijk meer effecten van de mentorrelatie 
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ondervindt. Tevens zal de mentee dientengevolge mogelijk een positievere attitude over 

de relatie met zijn mentor kunnen ontwikkelen. 

Voor consciëntieusheid en emotionele stabiliteit werd deze relatie niet gevonden. 

Ook de persoonlijkheid van de mentor bleek geen invloed te hebben op uitkomsten van 

de mentorrelatie voor de mentee. Het feit dat deze relaties niet gevonden zijn, zou 

mogelijk verklaard kunnen worden door het lage aantal participanten dat deelgenomen 

heeft aan dit onderzoek (N=31). Hoewel persoonlijkheidskenmerken een bepalende factor 

kunnen zijn in het handelen van een persoon (Larsen et al., 2005; Rollinson, 2005), speelt 

de omgeving een belangrijke rol in de mate waarin de persoonlijkheidseigenschappen tot 

uiting komen (Rollinson, 2005). In een mentorrelatie is er sprake van een interactie tussen 

twee personen die elkanders handelen kunnen beïnvloeden. De mate waarin de 

persoonlijkheid van een van de twee de relatie zal beïnvloeden, is zodoende ten dele 

afhankelijk van interactiepatronen tussen beiden. De omgeving en vormgeving van het 

contact tussen de mentor en de mentee zullen daardoor mogelijk een meer bepalende rol 

spelen in de resultaten die de mentorrelatie potentieel kan opleveren. De invloed van de 

persoonlijkheidskenmerken van beide individuen zal hierdoor waarschijnlijk laag zijn. 

Deze zal echter naar verwachting wel aanwezig zijn. Zodoende zou verondersteld kunnen 

worden, dat er mogelijk een zwakke relatie tussen persoonlijkheid en uitkomsten van 

mentoring zal zijn. Met een laag participantenaantal, waarvan in dit onderzoek sprake is, 

zal een dergelijke, kleine samenhang echter niet gevonden worden. 

 

De aard van het contact tussen de mentor en mentee bleek op verschillende punten samen 

te hangen met de attitude van de mentee ten opzichte van de mentorrelatie. De periode 

dat de mentor en mentee contact met elkaar hebben; de frequentie van het contact, de tijd 

die werd besteed aan mentoringactiviteiten en aan het contact met de mentor bleken een 

significante, positieve relatie te vertonen met de attitude van de mentee ten opzichte van 

het contact met zijn mentor. De aard van de relatie lijkt met name samenhang te vertonen 

met de ervaren effectiviteit die door de mentee gerapporteerd werd, echter ook voor de 

tevredenheid met de mentor spelen elementen in de vormgeving van de mentorrelatie een 

rol. Hiermee worden de bevindingen uit eerdere onderzoeken (Ragins et al., 2000; Lyons 

et al., 2004) dat de frequentie van de afspraken belangrijk zijn voor de tevredenheid van 
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de mentee met zijn mentorrelatie, bevestigd. De duur en de frequentie van het contact 

tussen mentor en mentee lijken elementen die belangrijk zijn voor de attitude die de 

mentee ontwikkelt over zijn mentorcontact. Dit duidt erop dat de tijd die de mentor en 

mentee samen spenderen inderdaad liking bevorderen en tevens de mogelijkheid doen 

toenemen om positieve resultaten uit de mentorrelatie te halen. Aangezien in dit 

onderzoek enkel de samenhang is onderzocht, kan echter geen uitspraak worden gedaan 

over causale verbanden. Het is zodoende ook mogelijk, dat mentees die meer tevreden 

zijn over de relatie met hun mentor vaker afspreken en langer contact onderhouden. Dit 

lijkt tevens aannemelijk, aangezien een positieve attitude van de mentee ten opzichte van 

de mentor en de effectiviteit van de mentorrelatie mogelijk zijn motivatie om contact te 

onderhouden, zal bevorderen. Wanneer de mentee het idee heeft iets uit de mentorrelatie 

te kunnen halen, zal hij waarschijnlijk meer bereid zijn hiermee door te gaan. Het is dan 

namelijk voor de mentee mogelijk aannemelijk om te veronderstellen dat de relatie met 

zijn mentor potentieel heeft om meer positieve effecten te verschaffen. 

De totale tijd die de mentee besteedt aan mentoringactiviteiten bleek bovendien 

een modererende rol te vervullen in de relatie tussen de persoonlijkheidseigenschap 

vriendelijkheid bij de mentee en de tevredenheid van de mentee met zijn mentorrelatie. 

De totale tijd die de mentee spendeert aan mentoringactiviteiten beïnvloedt de relatie 

tussen vriendelijkheid en de attitude van de mentee ten opzichte van de effectiviteit van 

de mentorrelatie in positieve zin. Ook bleek de totale tijd die besteed wordt aan 

mentoringactiviteiten invloed te hebben op de relatie tussen vriendelijkheid en 

tevredenheid met de mentor. Dit zal mogelijk betekenen, dat naar mate de mentee meer 

tijd besteed aan mentoringactiviteiten de eigenschap tot vriendelijkheid een belangrijkere 

rol speelt in de ontwikkeling van een positieve attitude over de effectiviteit van de 

mentorrelatie en de mentor. Een lage score op vriendelijkheid gaat bij weinig 

tijdbesteding aan mentoring juist samen met een negatievere attitude in vergelijking met 

iemand die veel tijd besteed aan mentoringactivteiten. De verklaring hiervoor, dat de 

mentor en de mentee mogelijk minder vertrouwd met elkaar raken wanneer zij minder 

tijd met elkaar spenderen, waardoor de persoonlijkheidseigenschap vriendelijkheid meer 

bijdraagt aan het ontwikkelen van een effectieve relatie tussen de mentor en de mentee en 

tevredenheid met de mentor, lijkt zodoende aannemelijk. De mentee ervaart bij een hoge 
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score op vriendelijkheid het contact met de mentor wellicht als positiever. Bovendien is 

de mentee, wanneer hij tijd besteed aan het oefenen van de besproken vaardigheden of 

toepassen van de kennis, mogelijk beter in staat om dit tijdens volgende 

mentorgesprekken met de mentor te bespreken. Zijn persoonlijkheidseigenschap 

vriendelijkheid kan hierbij potentieel bijdragen aan de bereidwilligheid van de mentor om 

de mentee hierin te ondersteunen, doordat de mentor positiever tegen de mentee zou 

kunnen aankijken. Een belangrijke karaktereigenschap die vriendelijkheid beschrijft, is 

namelijk dat een persoon die hier hoog op scoort, aardig en flexibel is in zijn omgang met 

anderen (Larsen et al., 2005). Dit zou kunnen resulteren in een positievere kijk van de 

mentor naar zijn mentee.  

De contactduur bleek tevens een modererende rol te spelen in de relatie tussen 

consciëntieusheid bij de mentee en de tevredenheid met de mentor. Een langer durende 

relatie tussen de mentor en de mentee ging gepaard met een negatievere attitude van de 

mentee ten opzichte van de mentor bij een hoge score op consciëntieusheid. Dit was in 

tegenstelling met wat verwacht werd. Het zou verklaard kunnen worden, doordat 

personen met een hogere score op consciëntieusheid door hun veronderstelde hoge inzet 

om de gewenste resultaten te bereiken met een mentorrelatie, mogelijk verwachten dat zij 

ook snel resultaten zullen zien. Het feit dat zij misschien langer contact nodig zouden 

hebben om deze resultaten te bereiken, zou voor hen mogelijk kunnen leiden tot een 

teleurstelling in de mentor. De negatieve relatie tussen tevredenheid met de mentor en de 

duur van het contact met de mentor bij hoog consciëntieuze personen zou op deze manier 

verklaard kunnen worden. Een langere contactduur bij personen die laag scoorden op 

consciëntieusheid hing juist samen met een hogere tevredenheid met de mentor. Dit 

suggereert dat de contactduur de potentieel negatieve invloeden van een lage score op 

consciëntieusheid, zoals een verminderde inzet (Larsen et al., 2005; Peeters et al., 2006), 

zou kunnen opheffen. Door langer contact zal de mentee de mentor mogelijk positiever 

waarderen, doordat de mentor op de langere termijn beter zou kunnen inspelen op de 

eigenschappen van de mentee die gepaard gaan met een lage score op consciëntieusheid. 

De attitude van de mentor ten opzichte van de mentorrelatie vertoonde geen 

relatie met de attitude van de mentee ten opzichte van de mentorrelatie. Een mogelijke 

verklaring voor het feit dat deze attitude van de mentor niet significant zou bijdragen aan 



Mieke Alebregtse -0412058- 

Begeleider Hetty van Emmerik 

 

Page 30 of 39 

de attitude van de mentee zou kunnen liggen in het feit dat de mentoren waarschijnlijk in 

ieder geval enthousiast en capabel zijn om deze rol te vervullen. Het gaat namelijk om 

een vrijwillige functie binnen de organisatie, die een persoon zodoende waarschijnlijk 

alleen zal vervullen als hij zich hiervoor capabel acht en tevens enthousiast is. Het zou zo 

kunnen zijn dat een basisniveau vereist is om een positieve attitude van de mentee te 

bewerkstelligen. De mentor zou een bepaalde mate van capabiliteit en enthousiasme 

moeten hebben om tevredenheid van de mentee te kunnen bereiken. Aangezien de 

mentoren waarschijnlijk reeds aan dit basisniveau voldoen, doordat zij zich misschien 

niet als mentor zouden inzetten als zij niet enthousiast en capabel zouden zijn, is het 

mogelijk dat het verschil in attitude, dat zij nog vertonen, niet meer van invloed is op de 

tevredenheid van de mentee met zijn mentorrelatie. 

 

Naast bovenstaande relaties die mogelijk de attitude van de mentee ten opzichte van zijn 

mentorrelatie beïnvloeden, is gekeken naar de relatie van de attitude van de mentee met 

de daadwerkelijke werkuitkomsten van de mentee. Hierbij bleek de tevredenheid van de 

mentee met zijn mentorrelatie samen te hangen met de werktevredenheid van de mentee. 

De tevredenheid met de mentor vertoonde een positieve samenhang met de 

werktevredenheid van de mentee. Het feit dat tevredenheid met de mentor een positieve 

relatie liet zien met werktevredenheid duidt erop dat tevredenheid met de mentorrelatie 

inderdaad van invloed zou zijn op de werkuitkomsten. De relatie tussen tevredenheid met 

de mentor en werktevredenheid kan mogelijk worden verklaard, doordat de mentee in 

staat is met een andere persoon te praten over de problemen waar hij in zijn werk 

tegenaan loopt. De mentee kan op deze manier eventuele zorgen delen met een ander. Het 

feit dat de mentee de zorgen met iemand kan delen en de mentor eventueel zijn visie op 

het probleem kan geven, zou kunnen bijdragen aan een vermindering van de werkstress. 

Sosik en Godshalk (2000) toonden in hun onderzoek aan, dat het ontvangen van 

mentoring een negatieve relatie vertoont met werkgerelateerde stress. Wanneer de mentee 

meer steun van een mentor kreeg, ervoer de mentee minder stressvolle situaties. Een 

verminderde werkstress ten gevolge van de steun van een mentor zou wellicht kunnen 

bijdragen aan meer werktevredenheid bij de mentee. 
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Er is tevens een verband gevonden tussen de attitude van de mentee en de 

performance van de mentee. De taakperformance van de mentee blijkt samen te hangen 

met de tevredenheid van de mentee met zijn mentorrelatie en de tevredenheid met de 

mentor. Tussen taakperformance en tevredenheid met de mentor werd een positieve 

samenhang gevonden. Dit wijst erop dat het onderhouden van een mentorrelatie die naar 

tevredenheid verloopt inderdaad zou kunnen bijdragen aan een betere uitvoering van de 

taken die de mentee in zijn werk moet uitvoeren. Mogelijk draagt de loopbaan 

gerelateerde ondersteuning die een onderdeel vormt van mentoring (Kram, 1985; Waters 

et al., 2002), bij aan de tevredenheid met de mentor. Dit zou kunnen resulteren in een 

verbeterd functioneren van de mentee. Doordat de mentee aanwijzingen krijgt van een 

meer ervaren persoon met wie hij/zij tevreden is, zal de mentee waarschijnlijk meer 

geneigd zijn te handelen op de aanwijzingen en zodoende in staat zijn deze mee te nemen 

bij de uitvoering van de eigen werkzaamheden, waardoor zijn functioneren verbetert. Er 

kan echter aan de hand van dit onderzoek geen uitspraak gedaan worden over causaliteit, 

aangezien enkel de samenhang is onderzocht.  

Opvallend was dat tussen tevredenheid met de effectiviteit van de mentorrelatie 

en taakperformance een negatieve relatie werd gevonden. Verwacht werd dat de 

effectiviteit van de relatie een positieve invloed zou hebben op de uitvoering van de taken 

van de mentee. De negatieve samenhang die gevonden werd, laat echter zien dat dit niet 

het geval is. Dit kan mogelijk verklaard worden, doordat personen die hun 

werkzaamheden al goed uitoefenen, waarschijnlijk hogere eisen zullen stellen aan de 

effectiviteit van de mentorrelatie. Zij zullen verwachten dat de mentorrelatie hen zal 

helpen bij het beter kunnen uitoefenen van hun werkzaamheden. Wanneer de mentee zijn 

werkzaamheden echter al zeer goed verricht, zal hij waarschijnlijk meer gespecificeerde 

hulp nodig hebben. Het zou zo kunnen zijn dat de mentor wel in staat is meer algemene 

tips te geven, maar niet gekwalificeerd is om specifieke aanwijzingen te geven voor de 

taakuitvoering van de mentee. Hierdoor is het mogelijk dat een mentee met een hoge 

taakperformance minder tevreden zou kunnen zijn met de effectiviteit van zijn 

mentorrelatie. 

Ook is er een relatie gevonden tussen tevredenheid met de mentor en contextuele 

performance. Onder contextuele performance valt de ondersteuning van de bredere 
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organisatie en de sociale en psychologische omgeving waarbinnen de basisactiviteiten 

plaatsvinden (Arvey et al., 1998; Somers et al., 1998). Hieronder valt bijvoorbeeld het 

helpen van een collega met zijn werkzaamheden of eventuele persoonlijke problemen 

(Brief & Motowidlo, 1996). Het zou mogelijk zo kunnen zijn dat de mentee door zijn 

mentorrelatie ervaart wat de toegevoegde waarde is van een ondersteunende persoon die 

een breder inzicht verschaft. De mentee kan hierdoor potentieel zelf deze rol ook meer 

voor andere personen willen vervullen en zodoende meer bereidheid tonen om andere 

collega’s te helpen met hun werkzaamheden of persoonlijke problemen. Hierdoor zou de 

contextuele performance van de mentee kunnen toenemen. 

 

Bij de resultaten van dit onderzoek dienen wel enige kritische kanttekeningen te worden 

gezet. Zo is er in dit onderzoek niet gekeken naar de causaliteit van de verbanden. Het is 

zodoende niet mogelijk aan de hand van de resultaten van dit onderzoek strikte causale 

conclusies te trekken. Er is slechts aangetoond dat er een verband bestaat tussen enkele 

van de onderzochte constructen. Om de causaliteit van de verbanden nader te 

onderzoeken zou longitudinaal onderzoek gewenst zijn. Op die manier kan worden 

gekeken welke constructen ten grondslag liggen aan een verandering of juist het gevolg 

zijn van een verandering.  

Bovendien zijn de conclusies van dit onderzoek gebaseerd op een kleine en tevens 

selecte steekproef. Er hebben slechts een beperkt aantal participanten deelgenomen aan 

het onderzoek. Daarbij komt dat de werknemers onder wie dit onderzoek is gedaan, allen 

afkomstig zijn van één bedrijf. Hoewel dit kan zorgen voor een redelijke standaardisatie 

van omgevingsinvloeden, beperkt dit wel de mogelijkheid om de onderzoeksresultaten te 

generaliseren over andere populaties. Zo is het mogelijk dat bepaalde elementen in het 

mentorprogramma van dit bedrijf of in de werkomgeving die het bedrijf biedt, bijdroegen 

aan de relaties die gevonden zijn tussen verschillende constructen. De resultaten van dit 

onderzoek kunnen zodoende niet zomaar aangenomen worden voor een andere groep 

mentees. Er zou dan ook wellicht nogmaals onder een grotere en qua participanten meer 

variabele steekproef onderzocht kunnen worden of de gevonden relaties bevestigd 

kunnen worden. Dit kan bijdragen aan de validiteit van de resultaten van dit onderzoek.  

 



Mieke Alebregtse -0412058- 

Begeleider Hetty van Emmerik 

 

Page 33 of 39 

Dit onderzoek heeft echter zeker bijgedragen aan een beter inzicht in de factoren die ten 

grondslag liggen aan een effectieve mentorrelatie. Dit is vanuit wetenschappelijk oogpunt 

interessant, aangezien op deze manier een beter inzicht wordt gegenereerd in de positieve 

elementen die contact met een andere persoon kan bieden, die ondersteuning geeft in en 

een eigen visie geeft op werkgerelateerde situaties. Zodoende wordt een beter inzicht 

gecreëerd in de ontwikkelende elementen die deze vorm van interactie tussen twee 

personen kan opleveren. Hierdoor kan dit onderzoek tevens aanleiding geven tot 

vervolgonderzoek. Naast verder onderzoek om causale verbanden in de gevonden relaties 

te kunnen onderbouwen en de verbanden te kunnen generaliseren, zou nader onderzoek 

naar de vorm van de gevonden relaties interessant kunnen zijn. In dit onderzoek werd 

verondersteld dat een hechtere relatie meer functioneel zal zijn. Een nader onderzoek naar 

deze assumptie kan bijdragen aan een verbreding van de kennis naar de elementen die ten 

grondslag liggen aan een effectieve mentorrelatie. Ook zou beter kunnen worden gekeken 

naar de relatie tussen de kwaliteiten en het enthousiasme van de mentor en de 

tevredenheid van de mentee met zijn mentortraject. In dit onderzoek werd hiertussen geen 

lineaire relatie gevonden, maar het is mogelijk dat deze relatie op een andere manier 

verloopt. Zoals reeds aangegeven, zou het wellicht zo kunnen zijn dat er sprake is van een 

basisniveau waaraan voldaan moet worden om tevredenheid van de mentee te kunnen 

bewerkstelligen. Meer onderzoek hiernaar zou verheldering kunnen bieden. Daarnaast 

zullen andere persoonlijke eigenschappen van de mentor, zoals zijn sociale vaardigheden 

of zijn mogelijkheid om zich in te leven in anderen, mogelijk een rol spelen in de 

effectiviteit van de mentorrelatie voor de mentee. Dit zou dan ook zeker een onderwerp 

kunnen zijn voor vervolgonderzoek. 

Naast wetenschappelijke relevantie heeft dit onderzoek ook praktische implicaties. 

Zo bleek dat situationele variabelen, zoals de vormgeving van de relatie tussen de mentor 

en de mentee, mogelijk een grotere rol zullen spelen in de effectiviteit van de 

mentorrelatie en de tevredenheid van de mentee met deze relatie dan persoonlijke 

eigenschappen. Bovendien kunnen deze situationele variabelen de relatie tussen 

eventuele persoonlijke eigenschappen en de attitude van de mentee ten opzichte van de 

mentorrelatie beïnvloeden. Dit kan meegenomen worden in de vormgeving van een 

mentorprogramma. Het lijkt, gezien de resultaten, belangrijk om in de opzet van een 
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nieuw mentorprogramma er zorg voor te dragen dat deze zodanig vorm wordt gegeven 

dat frequent contact wordt aangemoedigd. Tevens is het aan te raden om een 

mentorrelatie over een langer durende periode te laten verlopen, aangezien ook dit bij kan 

dragen aan een positieve uitkomst. Bovendien kan mogelijk de beperkende invloed van 

eventuele factoren die een rol spelen in de mentorrelatie, door de vormgeving van de 

mentorrelatie worden verminderd. Door frequenter en/of langduriger contact kan 

mogelijk worden bereikt dat de mentee toch nog optimaal kan profiteren van het contact 

met een mentor. Ook hier kan bij het aangaan van een mentorrelatie rekening mee 

worden gehouden. 

 

De resultaten van dit onderzoek hebben zeker een bijdrage geleverd aan een beter inzicht 

in de factoren die invloed uitoefenen op de effectiviteit van de mentorrelatie. Dit inzicht 

is van wetenschappelijk belang, maar daarnaast is het ook belangrijk voor de opzet van 

een mentorprogramma of het aangaan van een mentorrelatie, aangezien hier rekening 

mee kan worden gehouden om te kunnen bereiken dat de mentorrelatie zo optimaal 

mogelijk functioneert. Zodoende heeft dit onderzoek zowel een wetenschappelijke als een 

praktische bijdrage geleverd en is er een ingang gecreëerd voor nieuwe, interessante 

ontdekkingen over de functionele aspecten van menselijke interactie en de elementen die 

hieraan ten grondslag liggen.  
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APPENDIX 

Tabel 1 Biografische gegevens van de respondenten onderverdeelt in mentoren en 

mentees 

 

 Mentoren Mentees 

Aantal respondenten 26 

 

31 

Geslacht Man: 23 

Vrouw:   3 

 

Man: 20 

Vrouw: 11 

Burgerlijke staat Samenwonend/gehuwd: 24 

Alleenstaand:   2 

Anders:   0 

 

Samenwonend/gehuwd: 26 

Alleenstaand:   4 

Anders:   1 

Geboortejaar 1959 (SD=7,4) 

 

1970 (SD=8,0) 

Hoogst afgeronde opleiding MBO:   0 

Voortgezet onderwijs:   0 

HBO:   4 

WO: 15 

Hogere vervolgopleiding:   7 

 

MBO:   1 

Voortgezet onderwijs:   1 

HBO: 12 

WO: 12 

Hogere vervolgopleiding:   5 

Uren werkzaam per week 39,0 (SD=2,1) 

 

38,5 (SD=2,0) 

Jaren werkzaam bij organisatie 20,8 (SD=10,2) 

 

9,2 (SD=8,5) 

Leidinggevende functie Ja: 20 

Nee:   6 

Ja:  11 

Nee:  20 
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APPENDIX 

Vragenlijsten 

 

Big Five persoonlijkheidsvragenlijst 

Consciëntieusheid 

1. Ordelijk 

2. Georganiseerd 

3. Nauwkeurig 

Neuroticisme  

4. Humeuriger dan anderen 

5. Stemmingen gaan erg op en neer 

6. Prikkelbaarder dan anderen 

Vriendelijkheid  

7. Aardig tegen anderen 

8. Zachtaardig 

9. Sympathiek 

 

Tevredenheid mentoring 

Tevredenheid de met mentorrelatie 

1. Het mentorprogramma heeft me geholpen in het verkrijgen van kennis en 

vaardigheden die nuttig zijn voor mijn werk.  

2. Door het mentorprogramma ben ik (meer) tevreden met mijn huidige baan.  

3. Het mentorprogramma heeft me comfortabeler gemaakt met het uitvoeren van de 

vereiste taken voor mijn huidige functie.  

4. Het mentorprogramma heeft een positief effect gehad op hoe ik mijn 

werkgerelateerde taken uitvoer. 

5. Het mentorprogramma heeft een positief effect op mijn zelfvertrouwen gehad. 

6. Het mentorprogramma heeft me een gevoel van controle gegeven over het bereiken 

van de gewenste resultaten in mijn functie.  

7. Mijn mentor heeft me interpersoonlijke vaardigheden geleerd die noodzakelijk zijn 

voor de uitvoering van mijn baan. 

8. Het mentorprogramma heeft me geholpen in het verkrijgen van bevredigende 

werkrelaties.  

9. Door het mentorprogramma heb ik een beter begrip van de doelen, regels en 

procedures van de organisatie verkregen.  

10. Ik heb het gevoel dat het mentorprogramma profijt heeft opgeleverd voor mij en mijn 

carrière. 

Tevredenheid met de mentor 

11. Mijn mentor was persoonlijk geïnteresseerd in mijn carrière. 

12. Ik ben ervan overtuigd dat mijn mentor een enthousiaste en bereidwillige participant 

in het mentorprogramma was.  

13. Mijn mentor is voor mij een rolmodel.  
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14. Ik ben tevreden met de mentor die ik toegewezen gekregen heb.  

15. Mijn mentor en ik hadden het vaak over doelen met betrekking tot mijn carrière.  

 

Werkuitkomsten 

Werktevredenheid  

1. Alles bij elkaar genomen ben ik erg tevreden met mijn werk. 

2. Ik vind het in het algemeen heel prettig werken hier. 

Performance 

1. U helpt collega’s met hun werk als zij terugkeren van een periode van afwezigheid 

(contextuele performance). 

2. U behaalt de doelen van uw functie (taakperformance). 

3. U biedt vrijwillig aan om dingen te doen die formeel gezien niet vereist worden door 

de functie die u bekleedt (cp). 

4. U voldoet aan de normen voor goede prestatie (tp). 

5. U neemt initiatief om nieuwe medewerkers wegwijs te maken hoewel dit formeel 

gezien geen onderdeel van uw functie is (cp).  

6. U laat zien een deskundige te zijn op alle onderdelen van uw werkzaamheden (tp). 

7. U helpt collega’s bij de uitvoering van hun werkzaamheden (cp). 

8. U kunt meer aan dan er van u gevraagd wordt (tp).  

9. U doet goede suggesties om de algehele kwaliteit van de afdeling/de organisatie te 

verbeteren (cp). 

10. U lijkt geschikt voor een hogere positie (tp). 

11. U bent bereid om dingen te doen die niet door de organisatie worden geëist, maar die 

goed zijn voor het imago van de organisatie (cp). 

12. U bent competent op alle terreinen van uw functie (tp). 

13. U presteert goed in uw functie doordat u de taken naar verwachting uitvoert (tp).  

14. U organiseert en plant het werk om doelen te realiseren en deadlines te halen (tp). 

 

Attitude mentor 

1. Als mentor ben ik in staat de mentee te begeleiden in het verkrijgen van kennis en 

vaardigheden die nuttig zijn voor zijn/haar werk.  

2. Als mentor ben ik in staat de mentee zelfvertrouwen te geven. 

3. Als mentor ben ik in staat de mentee een gevoel van controle over het bereiken van de 

gewenste resultaten te geven. 

4. Als mentor ben ik in staat de mentee interpersoonlijke vaardigheden te leren die 

nuttig zijn voor de uitvoering van zijn/haar werk. 

5. Als mentor ben ik in staat de mentee een goed beeld van de doelen, regels en 

procedures van de organisatie te verschaffen. 

6. Ik ben persoonlijk geïnteresseerd in de mentee die ik begeleid. 

7. Ik ben gemotiveerd om mijn mentee te begeleiden. 

8. Ik vind het uitdagend om een mentee te begeleiden. 

 


