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Samenvatting 

 

Deze onderzoeksstudie meet de effectiviteit van beoordeling op basis van de verschillen tussen de 

affectieve betrokkenheid en de werkbevlogenheid vóór en ná het beoordelingsgesprek. Daarmee is 

getracht verheldering aan te brengen in de controversiële opvattingen over de effectiviteit van 

beoordelingssystemen binnen organisaties.  

De vragenlijst die in het huidige onderzoek gehanteerd is, meet de kwalitatieve aspecten van 

beoordeling, de affectieve betrokkenheid en de bevlogenheid van medewerkers uit een 

farmaceutische onderneming. De kwalitatieve aspecten van beoordeling zijn gecategoriseerd in zes 

componenten, bestaande uit de tevredenheid over het beoordelingsgesprek & het 

beoordelingssysteem, waargenomen nut & nauwkeurigheid en procedurele & distributieve 

rechtvaardigheid.  

Een belangrijke bevinding van dit onderzoek is dat de betrokkenheid en de bevlogenheid ná het 

beoordelingsgesprek lager zijn dan vóór het beoordelingsgesprek. Daarnaast worden in dit 

onderzoek verschillende relaties met de kwalitatieve aspecten van beoordeling weergegeven. Om 

definitieve conclusies te kunnen trekken over de (in)effectiviteit van beoordeling is echter meer 

onderzoek nodig. 

 

 

Abstract 

 

This research measures the effectiveness of performance appraisal based on differences between 

the affective commitment and engagement before and after a performance appraisal conversation. 

The purpose of this research is to clarify the controversial visions on the effectiveness of appraisal 

systems within organizations. 

The questionnaire which is used in this study, measures the qualitative components of appraisal, 

the affective commitment and the engagement of employees in a pharmaceutical organization. The 

qualitative components of appraisal are categorised in six sections; satisfaction with the 

performance appraisal conversation & appraisal system, received utility & accuracy and procedural 

& distributive justice.  

Results indicate an important negative tendency of performance appraisal, as the commitment and 

engagement are lower after the appraisal conversation than before. Furthermore, relationships with 

the qualitative components of appraisal are examined. Future research is needed to draw final 

conclusions about the (in)effectiveness of performance appraisal.  
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1.  Inleiding 

 

1.1  Beoordeling in organisaties 

Sinds 1930 wordt er in organisaties beoordeeld aan de hand van beoordelingssystemen, wat voor 

organisaties een belangrijk instrument is om prestaties van medewerkers te managen en te 

verbeteren. Het beoordelingssysteem is zelfs een van de belangrijkste Human Resource systemen, 

omdat het invloed uitoefent op veel HR-gerelateerde beslissingen en uitkomsten en er met 

feedback wordt geprobeerd het gedrag van medewerkers positief te beïnvloeden (Cawley, Keeping 

& Levy, 1998; Pettijohn C., Pettijohn L.S., Taylor & Keillor, 2001).  

Van den Broek, Van der Giessen en Van Oers (2000) hebben onderzoek gedaan naar de 

beweegredenen om een beoordelingssysteem in te voeren, waarbij de volgende (hoofd)redenen 

naar voren kwamen: het verbeteren van prestaties en de motivatie van beoordeelden, het optimaal 

benutten van capaciteiten van de medewerkers, juridische documentatie en het onderbouwen van 

een prestatietoeslag, bonus of salarisverhoging. Als belangrijkste doel werd het verbeteren van de 

prestaties en motivatie van de medewerkers genoemd.  

De effectiviteit van beoordeling is al jarenlang onderwerp van discussie, waarbij ook menig 

onderzoek is verricht naar de effecten van beoordeling op bepaalde gedragingen en attituden van 

medewerkers (Bernadin, 2003). Zo tonen meerdere studies aan dat de werktevredenheid, 

werkmotivatie en organisatiebetrokkenheid kunnen worden vergroot door de invoering van een 

beoordelingssysteem (Brown & Benson, 2003; Levy & Williams, 2004; Pettijohn et al., 2001; Tziner 

& Latham, 1989). Beoordelingsprocessen verlopen echter niet altijd optimaal (Gray, 2002; Waite & 

Stites-Doe, 2000). Ondanks de theoretische onderbouwing van prestatiebeloning wordt zelden het 

uiteindelijke doel bereikt, zo stellen D.J. Campbell, K.M. Campbell en Chia (1998). Pettijohn et al. 

(2001) stellen dat onderzoekers er nog niet in geslaagd zijn een consistent resultaat aan te tonen, 

wat betreft de relatie tussen enerzijds de opzet van een beoordelingssysteem en anderzijds de 

organisatiebetrokkenheid.  

Affectieve betrokkenheid en werkbevlogenheid zijn eigenschappen die werkgevers bijzonder graag 

terugzien bij hun medewerkers, omdat deze eigenschappen bijdragen aan betere prestaties, het 

terugdringen van verloop en het positieve welzijn van medewerkers (Freeney & Tiernan, 2006; 

Pettijohn et al., 2001; Wright & Bonnet, 2002). In het huidige onderzoek wordt bij medewerkers van 

een farmaceutische onderneming nagegaan of er een verschil bestaat tussen de affectieve 

betrokkenheid en de werkbevlogenheid vóór een beoordelingsgesprek en ná een 

beoordelingsgesprek. Pettijohn et al. (2001) suggereren dat kenmerken van beoordeling, die de 

effectiviteit en de mate van betrokkenheid beïnvloeden, moeten worden getoetst. Daarom worden 



Is beoordeling effectief? 

 6 

ook relaties onderzocht tussen enerzijds verschillende (kwalitatieve) aspecten van beoordeling en 

anderzijds de affectieve betrokkenheid en werkbevlogenheid.  

De resultaten van de huidige studie kunnen bijdragen aan het identificeren van componenten van 

beoordeling die een positieve (of juist negatieve) uitwerking hebben op de betrokkenheid en de 

bevlogenheid van medewerkers. Aan de hand van deze ‘kritieke’ variabelen kan de effectiviteit van 

beoordeling worden vastgesteld en kan er gericht verbetering worden aangebracht in het 

beoordelingssysteem en de uitvoering daarvan.  

 

1.2  Het beoordelingssysteem in de praktijk 

65% Van de organisaties kiest voor een beoordelingssysteem waarin een functioneringsgesprek en 

een beoordelingsgesprek zijn opgenomen (Van den Broek et al., 2000). Ook de farmaceutische 

organisatie waarbinnen deze studie verricht is, past beoordeling toe en beschouwt het 

beoordelingsinstrument als een belangrijk hulpmiddel om ontwikkeling en prestaties te stimuleren. 

Onder prestaties verstaan zij: het realiseren van de afgesproken resultaten en het vertonen van het 

gewenste gedrag. Het gedrag wordt beoordeeld op basis van functiespecifieke competenties, die 

gerelateerd zijn aan effectief functioneren. Challagalla en Shervani (1996, in Pettijohn et al., 2001) 

hebben aangetoond dat inputevaluaties (gericht op capaciteiten en gedrag) een grotere positieve 

impact hebben op de werktevredenheid en prestaties, dan outputevaluaties (gericht op resultaten, 

zoals het aantal te verrichten verkoopgesprekken). De farmaceutische organisatie gebruikt beide 

evaluatievormen en gaat in op zowel competenties als resultaten.  

De beoordelingscyclus van de farmaceutische organisatie bestaat uit een terugkerende jaarlijkse 

reeks van drie gesprekken en begint met een planningsgesprek waarin functioneringsafspraken 

worden gemaakt. Dan volgt halverwege het jaar het functioneringsgesprek, waarin in dialoogvorm 

de voortgang van deze afspraken en het functioneren op basis van de functieomschrijving worden 

geëvalueerd. Aan het einde van het jaar vinden de beoordelingsgesprekken plaats, waarin de 

leidinggevenden hun eindbeoordeling geven over het functioneren van de medewerker. Deze 

eindbeoordeling is gebaseerd op de functioneringsafspraken (50% van de eindbeoordeling) en de 

competenties uit de functieomschrijving (50% van de eindbeoordeling). Over de beoordelingscijfers 

dienen de verschillende leidinggevenden consistent te zijn binnen de afdeling en ook binnen de 

organisatie als geheel. Uiteindelijk worden op basis van de beoordelingscijfers de jaarlijkse 

salarisverhogingen vastgesteld. 
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1.3 Affectieve betrokkenheid  

Organisatiebetrokkenheid speelt een belangrijke rol in studies naar werkattitudes (Allen & Meyer, 

1996). Cohen (2007) stelt dat betrokkenheid zelfs een van de meest uitdagende concepten is om te 

onderzoeken op management en HRM gebied. Een verklaring daarvoor zijn de belangrijke 

consequenties die betrokkenheid met zich meebrengt, voor zowel de medewerker zelf als voor de 

organisatie (Peeters & Meijer, 1995). Organisatiebetrokkenheid kan worden opgevat als de 

psychologische gehechtheid van de medewerker aan de organisatie en een hoge betrokkenheid 

maakt het minder waarschijnlijk dat de medewerker vrijwillig de organisatie verlaat (Allen & Meyer, 

1996).  

Er wordt in de onderzoeksliteratuur onderscheid gemaakt tussen drie verschillende vormen van 

betrokkenheid; affectieve, normatieve en continuïteitsbetrokkenheid (Allen & Meyer, 1996). Deze 

studie richt zich enkel op de affectieve betrokkenheid, wat staat voor de identificatie met en de 

emotionele gehechtheid en toewijding aan de organisatie (Allen & Meyer, 1996). Medewerkers met 

een hoge affectieve betrokkenheid blijven doorgaans in de organisatie omdat ze dat zélf willen. 

Cohen (2007) omschrijft in zijn literatuurreview dat affectieve organisatiebetrokkenheid de hoogste 

en diepste vorm van betrokkenheid is.  

Er is veelvuldig onderzoek gedaan naar organisatiebetrokkenheid en meerdere studies tonen een 

significant positief verband aan tussen de betrokkenheid en de prestaties van medewerkers (Wright 

& Bonnet, 2002). Uit onderzoek van Riketta (2002) blijkt dat affectieve betrokkenheid, positief 

werkgerelateerd gedrag met zich mee brengt zoals prestatie, opkomst en de intentie om in de 

organisatie te blijven. In de meta-analyse van Meyer, Stanley, Herscovitch en Topolnytsky (2002) 

wordt tussen affectieve betrokkenheid en prestatie de sterkste significante samenhang 

gepresenteerd. Deze gemiddelde gewogen correlatie (ρ = .16), is berekend op basis van 25 

verschillende studies. Meyer, Paunonen, Gellatly, Goffin & Jackson (1989) hebben met hun studie 

een positief verband aangetoond tussen de affectieve betrokkenheid en de beoordeling van 

prestaties door de leidinggevende (r = .25, p < .05); naarmate de medewerker hoger scoorde op 

affectieve betrokkenheid, kreeg deze medewerker ook een hoger beoordelingscijfer.  

Om de betrokkenheid te vergroten (of hoog te houden) is het voor leidinggevenden van belang om 

beoordeling op een betrouwbare wijze toe te passen, omdat het vertrouwen in het management 

een rechtstreekse rol speelt in de mate van de organisatiebetrokkenheid (Peeters & Meijer, 1995). 

 

1.4  Werkbevlogenheid 

Bevlogen medewerkers gaan volledig op in hun werk en voelen zich vitaal, energiek, toegewijd en 

betrokken. Schaufeli en Bakker (2004) geven de volgende definitie van bevlogenheid: 
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‘Bevlogenheid is een positieve, affectief-cognitieve toestand van opperste voldoening die 

gekenmerkt wordt door vitaliteit, toewijding en absorptie’. Iemand die een hoge score vertoont op 

vitaliteit, bruist van de energie, voelt zich sterk en fit en beschikt over een grote werklust en 

doorzettingsvermogen. Toewijding heeft betrekking op het enthousiasme en de betrokkenheid bij 

het werk en een toegewijd persoon ervaart het werk als nuttig, zinvol, inspirerend en uitdagend. 

Iemand die hoog scoort op absorptie, gaat op een plezierige manier op in zijn werk en kan er 

moeilijk los van komen (Schaufeli & Bakker, 2004).  

De toenemende werkdruk, het najagen van maximale productiviteit en de strijd om gezonde 

gedreven medewerkers in dienst te hebben, zijn tegenwoordig aan de orde van de dag in 

organisaties. Bevlogenheid brengt positief organisatiegedrag, evenals goede werkgerelateerde 

prestaties met zich mee, waardoor het voor werkgevers een gewilde eigenschap is (Hemming, 

2005). Bevlogen medewerkers zijn meer tevreden met hun werk, hebben minder last van 

burnoutverschijnselen, hebben minder de wens om ander werk te zoeken en hebben een lagere 

verzuimfrequentie, dan de minder bevlogen medewerkers. Bevlogenen zijn initiatiefrijk, geven 

proactief richting aan hun werk, generen hun eigen positieve feedback en hun waarden en normen 

komen overeen met die van de organisatie (Schaufeli, Taris, Le Blanc, Peeters, Bakker, De Jonge, 

2001).  

Daarnaast maken bevlogen medewerkers langere werkdagen, wat een bijdrage levert aan de 

productiviteit (Smulders, 2006). De reden van hard werken komt niet zozeer vanuit een innerlijke 

drang, maar vanuit het plezier dat aan het werk beleefd wordt (Schaufeli & Bakker, 2004). 

Bevlogenen lijken ook buiten hun werk om bevlogen; ze werken hard, maar ondernemen ook 

activiteiten in hun vrije tijd. Verder lijkt bevlogenheid aanstekelijk te werken; de mate van 

bevlogenheid van de individuele teamleden hangt positief samen met de bevlogenheid van het 

team als geheel (Bakker, Van Emmerik & Euwema, 2006; Schaufeli & Bakker, 2004). Bevlogenheid 

is niet alleen gerelateerd aan positieve prestatiefeedback van anderen, maar ook met de ervaren 

eigen competentie en persoonlijke effectiviteit (Schaufeli & Bakker, 2004; Smulders, 2006). In de 

review studie van Freeney en Tiernan (2006) wordt bevlogenheid dan ook beschouwd als 

waardevol voor zowel het welzijn van de medewerkers zelf, als voor hoge prestaties in het belang 

van de organisatie. 

Nog niet eerder is onderzocht of er een verband bestaat tussen de verschillende kwalitatieve 

aspecten van beoordeling en de werkbevlogenheid van medewerkers en zal daarom in het huidige 

onderzoek exploratief worden onderzocht.  
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1.5  Kwalitatieve aspecten van beoordeling 

Keeping en Levy (2000) stellen dat de kwaliteit van een beoordelingssysteem het best gemeten kan 

worden aan de hand van reacties van beoordeelden. De verklaring daarvoor is dat het meest 

doordachte systeem nog ineffectief zal zijn, wanneer beoordeelden het systeem niet als 

rechtvaardig, nuttig, bruikbaar, valide en nauwkeurig beschouwen.  

Eerdere studies werden gedomineerd door technische aspecten als ‘beoordelingsfouten’ en de 

‘beoordelingsnauwkeurigheid’, maar volgens Cardy en Dobbins (1994, in Levy & Williams, 2004) 

zijn ‘de kwalitatieve aspecten van beoordeling’ het belangrijkste onderdeel waarmee het succes van 

beoordelingssystemen bepaald kan worden. In Figuur 1 is een aangepast model van Cardy en 

Dobbins weergegeven.  

 

 
 

Figuur 1: Effectiviteit van beoordeling  

 

De kwalitatieve aspecten van beoordeling zijn geoperationaliseerd naar zes deelconstructen, 

waarmee de meest gebruikelijke reacties van beoordeelden worden gemeten. De huidige studie 

richt zich op de zes constructen zoals weergegeven in het vierkante blok met de doorgetrokken 

streep (zie Figuur 1); de tevredenheid over het beoordelingsgesprek & het beoordelingssysteem, 

waargenomen nut & nauwkeurigheid en procedurele & distributieve rechtvaardigheid. De relaties 

tussen deze zes kwalitatieve aspecten en de affectieve betrokkenheid en werkbevlogenheid van de 

medewerkers worden in deze studie onderzocht.  

Effectiviteit van 

beoordeling 

Kwalitatieve 
aspecten 

Beoordelings- 

nauwkeurigheid 

Beoordelings- 

fouten 

• Tevredenheid beoordelingsgesprek 

• Tevredenheid beoordelingssysteem 

• Waargenomen nut 

• Waargenomen nauwkeurigheid 

• Procedurele rechtvaardigheid 

• Distributieve rechtvaardigheid 
 

• Hoogte van het gekregen beoordelingscijfer 

• Verschil tussen eigen en gekregen  
 beoordelingscijfer 

• Tevredenheid over de salarisverhoging 
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Het model van Cardy en Dobbins is voor het huidige onderzoek aangevuld met de drie 

schuingedrukte variabelen in het vierkante blok (zie Figuur 1). Ook de relatie tussen enerzijds de 

hoogte van het gekregen beoordelingscijfer, het verschil tussen het eigen en het gekregen 

beoordelingscijfer en de tevredenheid over de salarisverhoging en anderzijds de affectieve 

betrokkenheid en werkbevlogenheid zullen in deze studie worden onderzocht. 
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1.6  Hypothesen 

In het huidige onderzoek zijn verschillende samenhang- en verschilhypothesen uiteengezet en 

daarnaast komen ook enkele exploratieve vragen aan bod. Dit is schematisch weergegeven in 

Figuur 2.  

 

 
 

 

 

 

 

 

               
 
 

              H1   (verschil)*  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 
                     EV2a/b 
                       EV1a/b   
          
 

 
                      H2                           H3a/b     
 
 
 
                     
                                              

             H5 
                        H4 

 
 
       

 

                    T1’                                      T0      T1    
 
 
 
 

Figuur 2: Schematisch overzicht van de onderzoeksvragen en -hypothesen 
1 

                                                 
1
 Tijdsindicatie: 

T0 = Het tijdstip waarop het beoordelingsgesprek heeft plaats gevonden. 
T1 = Het tijdstip waarop de vragenlijsten zijn ingevuld. T1 meet de variabelen op het moment van invullen van de 
vragenlijst en dit is nadat het beoordelingsgesprek heeft plaatsgevonden. 
T1’ = Deze input is verworven op hetzelfde tijdstip als T1, maar meet de betrokkenheid en de bevlogenheid voordat het 
beoordelingsgesprek heeft plaatsgevonden.  
* H = Hypothese. EV = Exploratieve vraag. De pijl bij hypothese 1 staat voor een verschilhypothese, de andere pijlen 
staan voor samenhanghypothesen. 

 

T 1 
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- Affectieve 
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bevlogenheid  
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bevlogenheid 

T 1’ 

- Hoogte gekregen  
(& eigen – gekregen) 
beoordelingscijfer 
 

- Tevredenheid 
salarisverhoging  

 

T 1’ T 1 

- Affectieve 
betrokkenheid & 
bevlogenheid 

- Affectieve 
betrokkenheid & 
bevlogenheid 
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1.6.1  Verschil in affectieve betrokkenheid & bevlogenheid (T1 – T1’) 

Een hoge affectieve betrokkenheid en werkbevlogenheid brengen zowel organisatie als 

persoonlijke voordelen met zich mee (Allen & Meyer, 1996; Freeney & Tiernan, 2006; Peeters & 

Meijer, 1995; Riketta, 2002; Schaufeli & Bakker, 2004; Smulders, 2006). Uit meerdere studies blijkt 

dat de betrokkenheid en bevlogenheid positief samenhangen met het prestatieniveau (Meyer et al., 

2002; Riketta, 2002; Schaufeli & Bakker, 2004; Smulders, 2006; Wright & Bonnet, 2002). Wanneer 

de toepassing van een beoordelingssysteem een positieve verandering teweeg brengt in de 

affectieve betrokkenheid en werkbevlogenheid, zal dat ook een verbetering in de prestaties teweeg 

brengen. Dit is het gewenste effect dat een beoordelingssysteem beoogt te bereiken (Van den 

Broek et al., 2000).  

Challagalla en Shervani (1996, in Pettijohn et al., 2001) hebben aangetoond dat evaluaties vanuit 

de leidinggevende, de prestaties en de betrokkenheid kunnen vergroten. Ook andere onderzoeken 

hebben aangetoond dat de organisatiebetrokkenheid en werktevredenheid vergroot kunnen worden 

door een adequate feedbacksessie (Roberts & Reed, 1996; Tziner & Latham, 1989). Wanneer een 

medewerker in een beoordelingsgesprek adequate feedback krijgt, weet de medewerker waar hij / 

zij aan toe is en wat hij / zij nog kan verbeteren. Dit geeft een bepaalde focus, dat ten goede kan 

komen aan de organisatiebetrokkenheid. Werkbevlogenheid is in dit verband nog niet eerder 

onderzocht. Het huidige onderzoek zal nagaan of er een positieve verandering plaatsvindt in de 

affectieve betrokkenheid en in de werkbevlogenheid vóór (T1’) en ná (T1) het beoordelingsgesprek 

(hypothese 1). 

 

Hypothese 1: 

De affectieve betrokkenheid en werkbevlogenheid van de medewerkers zijn hoger ná het 

beoordelingsgesprek (T1), dan vóór het beoordelingsgesprek (T1’).  

 

1.6.2 Verband tussen betrokkenheid / bevlogenheid (T1’) & het beoordelingscijfer 

Uit meerdere onderzoeksstudies blijkt dat zowel affectieve betrokkenheid als werkbevlogenheid, 

positief samenhangen met arbeidsprestaties (Freeney & Tiernan, 2006; Meyer et al., 2002; Riketta, 

2002; Schaufeli & Bakker, 2004; Smulders, 2006). Wanneer medewerkers goede prestaties 

leveren, zou daar ook een hoog beoordelingscijfer tegenover behoren te staan. Eerder is een 

significant positief verband (r = .25, p < .05) aangetoond tussen affectieve betrokkenheid en de 

beoordeling van prestaties door de leidinggevenden (Meyer et al., 1989). Ook blijkt bevlogenheid 

positief samen te hangen met feedback over arbeidsprestaties en gerapporteerde studieprestaties 

(Schaufeli & Bakker, 2004). Hypothese 2 veronderstelt dan ook dat een hoge affectieve 
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betrokkenheid en werkbevlogenheid vóór het beoordelingsgesprek (T1’) samengaat met een hoog 

gekregen beoordelingscijfer.  

 

Hypothese 2: 

Er bestaat een positief verband tussen enerzijds de affectieve betrokkenheid en werkbevlogenheid 

vóór het beoordelingsgesprek (T1’) en anderzijds het gekregen beoordelingscijfer.  

 

1.6.3  Verband tussen beoordelingscijfer & de kwalitatieve aspecten 

Brett en Atwater (2001) hebben met hun onderzoek aangetoond dat medewerkers met lagere 

beoordelingscijfers, ook negatievere reacties vertonen op het beoordelingsgesprek, de 

nauwkeurigheid en het nut van beoordeling.  

Daarnaast is de veronderstelling in deze studie dat de hoogte van de scores op de kwalitatieve 

aspecten van beoordeling afneemt, naarmate de grootte van het (positieve) verschil tussen het 

cijfer dat de medewerker zichzelf geeft en het uiteindelijke gekregen beoordelingscijfer toeneemt. 

Dus naarmate de medewerker zichzelf hoger inschat dan de desbetreffende leidinggevende (hoe 

groter het verschil), des te lager deze medewerker scoort op de kwalitatieve aspecten van 

beoordeling. Aan de hand van bovenstaande veronderstellingen zijn de volgende hypothesen 

opgesteld. 

 

Hypothese 3:  

a) Er bestaat een positief verband tussen de hoogte van het gekregen beoordelingscijfer en de 

scores op de kwalitatieve aspecten van beoordeling. 

b) Er bestaat een negatief verband tussen enerzijds de grootte van het verschil tussen het cijfer dat 

de medewerker zichzelf geeft en het uiteindelijke gekregen beoordelingscijfer en anderzijds de 

scores op de kwalitatieve aspecten van beoordeling.  

 

1.6.4  Verbanden met de tevredenheid over de salarisverhoging  

De meeste beoordelingssystemen zijn ontwikkeld om prestaties zodanig te meten dat men op een 

meetbare manier salarisverhogingen kan vaststellen (Van den Broek et al., 2000). Managers hopen 

hun medewerkers daarmee te motiveren om binnen het bedrijf te blijven en harder en beter te 

werken (Gray, 2002). Zo wordt ook de salarisverhoging bij de farmaceutische organisatie 

vastgesteld aan de hand van het beoordelingscijfer; hoe hoger het gekregen beoordelingscijfer, hoe 

hoger de positie op de salarisschaal en daarmee de salarisstijging. De veronderstelling in 
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hypothese 4 is dat een hoger gekregen beoordelingscijfer samengaat met de tevredenheid over de 

salarisverhoging. 

 

Hypothese 4: 

Er bestaat een positief verband tussen de hoogte van het gekregen beoordelingscijfer en de 

tevredenheid over de salarisverhoging. 

 

Naast structuurkenmerken hangt de tevredenheid over de salarisverhoging af van de manier 

waarop de boodschap wordt gebracht (Silfhout, 1995). Daarom zijn ook de andere kwalitatieve 

aspecten van beoordeling van belang. Folger en Konovsky (1989, in Silfhout, 1995) hebben met 

hun onderzoek aangetoond dat voornamelijk de distributieve rechtvaardigheid leidt tot tevredenheid 

over de salarisverhoging. Bagozzi (1980, in Pettijohn et al., 2001) heeft de richting van het verband 

vice versa aangetoond; de tevredenheid over het beoordelingssysteem kan worden verhoogd, 

wanneer er een positieve bekrachtiging in de beloning heeft plaatsgevonden. Hypothese 5 

veronderstelt dat een grotere tevredenheid over de salarisverhoging samengaat met hogere scores 

op de kwalitatieve aspecten van beoordeling en vice versa. 

 

Hypothese 5: 

Er bestaat een positief verband tussen de tevredenheid over de salarisverhoging en de scores op 

de kwalitatieve aspecten van beoordeling. 

 

1.7  Exploratieve vragen 

Naast de zojuist beschreven hypothesen zijn ook twee exploratieve vragen opgezet, wegens het 

ontbreken aan eenduidige theorieën hierover.  

 

1.7.1  Verbanden tussen de kwalitatieve aspecten & betrokkenheid / bevlogenheid  

Pettijohn et al. (2001) hebben met hun studie aangetoond dat bij beoordeling, de rechtvaardigheid 

samenhangt met de werktevredenheid (Beta = .21, p < .05), maar werd geen significant resultaat 

gevonden met de organisatiebetrokkenheid. Er zijn nog geen consistente resultaten gevonden voor 

de relatie tussen de kwalitatieve aspecten van beoordeling en de betrokkenheid en bevlogenheid 

(Pettijohn et al., 2001). Of de zes kwalitatieve aspecten van beoordeling verband vertonen met de 

betrokkenheid en bevlogenheid van medewerkers (op T1 en T1-T1’), zal daarom in dit huidige 

onderzoek exploratief worden onderzocht met exploratieve vraag 1. 
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Exploratieve vraag 1:  

a) Bestaat er een verband tussen de kwalitatieve aspecten van beoordeling en de affectieve 

betrokkenheid en werkbevlogenheid ná het beoordelingsgesprek (T1)? 

b) Bestaat er een verband tussen enerzijds de kwalitatieve aspecten van beoordeling en anderzijds 

de mate waarin de betrokkenheid en de bevlogenheid veranderen in de tijd (vóór en ná het 

beoordelingsgesprek, T1-T1’)?  

Met andere woorden, er zal worden onderzocht of de betrokkenheid en bevlogenheid toenemen in 

de tijd, wanneer de scores op de kwalitatieve aspecten van beoordeling toenemen. 

 

1.7.2 Verband tussen het beoordelingscijfer & betrokkenheid / bevlogenheid  

Exploratief zal aan de hand van exploratieve vraag 2 worden onderzocht of er een verband bestaat 

tussen enerzijds het gekregen beoordelingscijfer en anderzijds de affectieve betrokkenheid en 

werkbevlogenheid van de medewerkers (op T1 en T1-T1’). 

 

Exploratieve vraag 2: 

a) Bestaat er een verband tussen het gekregen beoordelingscijfer en de affectieve betrokkenheid 

en werkbevlogenheid ná het beoordelingsgesprek (T1)? 

b) Bestaat er een verband tussen enerzijds het gekregen beoordelingscijfer en anderzijds de mate 

waarin de betrokkenheid en de bevlogenheid veranderen in de tijd (T1-T1’)? 
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2.  Methode 

 

2.1  Participanten 

De organisatie waarin het huidige onderzoek is verricht, is het Nederlandse filiaal van Europa’s 

grootste farmaceut. Ten tijde van het onderzoek had de organisatie 320 medewerkers in dienst en 

de steekproef bestaat uit 165 random geselecteerde medewerkers (= 52% van 320), met 

uiteenlopende functies. De vragenlijst is ingevuld door 114 respondenten, een respons van 69%. 

Enkel de personen die eind 2007 een beoordeling hebben gekregen aan de hand van een 

beoordelingsgesprek, zijn meegenomen in de analyse. Dat resulteert in een steekproefgrootte van 

107 bruikbare respondenten. 

Van de bruikbare respondenten is 41% man, 59% vrouw en de gemiddelde leeftijd is 37,5 jaar (SD 

= 8.3). Het opleidingsniveau is hoog: 43% WO, 44% HBO, 4% MBO, 5% HAVO en 4% geeft 

‘anders’ aan. 56% Is werkzaam in de binnendienst (op kantoor) en 44% in de buitendienst (door 

heel Nederland als artsenbezoeker). Van de respondenten heeft 24% een leidinggevende functie 

en 76% is niet leidinggevend. 97% Is fulltimer in loondienst, 1% is parttimer in loondienst en 2% is 

in dienst via uitzend- of detacheringbureau. De gemiddelde lengte van het dienstverband is 6,6 jaar 

(SD = 6.0) en de gemiddelde lengte in de huidige functie is 3,7 jaar (SD = 4.1). De medewerkers 

zijn gemiddeld aangesteld voor 38 uur in de week (SD = 3.7), maar geven aan gemiddeld 44 uur 

per week te werken (SD = 7.7), waarmee de gemiddelde hoeveelheid overuren uitkomt op 6 uur per 

week. 

 

2.2  Onderzoeksdesign & procedure  

Het huidige onderzoek is een klassiek cross-sectioneel correlationeel onderzoek. Goodwin (2003) 

stelt dat vragenlijstonderzoek een geschikte methode is om persoonlijke gedragingen en meningen 

van proefpersonen te meten en zo is dit kwantitatief onderzoek verricht aan de hand van 

vragenlijsten. Ongeveer 2,5 maand nadat de medewerkers hun beoordeling gekregen hebben, zijn 

de online vragenlijsten uitgestuurd via Questback (een online vragenlijst systeem). 1,5 Week later is 

een herinneringsmail verstuurd, waardoor de totale duur van het onderzoek uitkomt op 2,5 week. 

Alle deelnemers hebben per e-mail een uitnodiging gekregen, die verstuurd is door de HR-manager 

van de organisatie om de respons te vergroten. In deze e-mail werd aan de medewerkers gevraagd 

mee te doen aan deze onderzoeksstudie en zijn zij gewezen op het feit dat hun gegevens anoniem 

en vertrouwelijk behandeld zouden worden. Met behulp van een klik op de link in de e-mail, 

kwamen de deelnemers automatisch in de vragenlijst. Na het compleet invullen van de 
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vragenlijsten, werd de data anoniem verzonden naar de database van Questback. Het invullen van 

de vragenlijst nam +/- 10 minuten in beslag. 

 

2.3  Meetinstrument 

De vragenlijst uit het huidige onderzoek bestaat in zijn geheel uit 60 items en bevat naast de 

demografische gegevens, verschillende onderdelen die in deze paragraaf uiteen worden gezet (zie 

bijlage). De items in de vragenlijst zijn toegespitst op de organisatie door ‘deze farmaceutische 

organisatie’ te vervangen door de bedrijfsnaam. Vóór het invullen van de vragenlijst is aan de 

respondenten gevraagd te reflecteren op hun meest recente beoordelingsgesprek in december 

2007. Het beoordelingsgesprek heeft plaatsgevonden op T0 (zie Figuur 2). T1 is het meetmoment 

waarop de vragenlijsten zijn ingevuld en meet de status van de medewerker op dat moment. T1’ 

meet de betrokkenheid en bevlogenheid vóórdat het beoordelingsgesprek heeft plaatsgevonden en 

deze input is verworven op hetzelfde tijdstip als T1. De respondenten worden in de vragenlijst 

expliciet verzocht om het beoordelingsgesprek in december 2007 in gedachte te nemen bij het 

beantwoorden van de vragen. 

 

Kwalitatieve aspecten van beoordeling 

De kwalitatieve aspecten van beoordeling zijn in de huidige studie verdeeld over zes 

deelconstructen: de tevredenheid over het beoordelingsgesprek, tevredenheid met het 

beoordelingssysteem, waargenomen nut, waargenomen nauwkeurigheid, procedurele 

rechtvaardigheid en distributieve rechtvaardigheid. Alle items uit deze schalen zijn overgenomen uit 

de vragenlijst van Keeping en Levy (2000). De stellingen zijn te beantwoorden aan de hand van 

een 5-punts Likert schaal, met de volgende antwoordcategorieën: 1 helemaal oneens, 2 oneens, 3 

noch mee eens, noch mee oneens, 4 mee eens, 5 helemaal mee eens. Deze antwoordcategorieën 

worden in de gehele vragenlijst gehanteerd, met uitzondering van de bevlogenheidschaal die een 

6-punts Likert schaal hanteert. 

 

De eerste schaal, bestaande uit drie items, meet de tevredenheid over het beoordelingsgesprek. 

Een voorbeeld item uit deze schaal is de stelling: ‘ik ben tevreden met mijn laatste 

beoordelingsgesprek’. Er is een goede betrouwbaarheid gevonden voor deze schaal met een 

Cronbach’s alpha van α = .92.  

De schaal tevredenheid over het beoordelingssysteem bestaat uit drie items waarvan de eerste als 

volgt geformuleerd is: ‘het beoordelingssysteem van deze organisatie werkt goed om vast te stellen 
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hoe een medewerker heeft gepresteerd in de periode waarop de beoordeling gebaseerd is’. De 

tevredenheid over het beoordelingssysteem is een betrouwbare schaal (α = .83). 

De derde schaal waargenomen nut bestaat uit vier items. ‘Ik heb veel geleerd van de beoordeling’ 

is een voorbeeld van de items uit deze schaal. De schaal waargenomen nut is een betrouwbare 

schaal (α = .81). 

De schaal waargenomen nauwkeurigheid bestaat uit negen items, waarvan drie items als 

omgekeerde stelling zijn opgenomen, om de antwoordtendentie te verkleinen en de oplettendheid 

van de respondenten te vergroten. Deze items zijn als volgt geformuleerd: ‘ik heb niet het gevoel 

dat de feedback mijn daadwerkelijke prestaties reflecteerde’, ‘de feedback was niet een werkelijke 

afspiegeling van mijn werk’ en ‘mijn leidinggevende heeft mijn werk incorrect geëvalueerd’. De 

schaal waargenomen nauwkeurigheid is een betrouwbare schaal (α = .91). 

In de literatuur wordt onderscheid gemaakt tussen procedurele en distributieve rechtvaardigheid. 

Procedurele rechtvaardigheid wordt gedefinieerd als de waargenomen rechtvaardigheid aangaande 

de procedures die worden gebruikt om tot de uiteindelijke beoordeling te komen (Keeping & Levy, 

2000; Korsgaard & Roberson, 1995). Procedurele rechtvaardigheid bestaat in deze vragenlijst uit 

vier items en een voorbeelditem uit deze schaal is: ‘mijn prestaties werden beoordeeld via een 

rechtvaardig proces’. Deze schaal is betrouwbaar met een Cronbach’s alpha van α = .92. 

Korsgaard en Roberson (1995) omschrijven distributieve rechtvaardigheid als de waargenomen 

rechtvaardigheid aangaande de uiteindelijk gekregen beoordeling. In deze laatste schaal zijn vier 

items opgenomen, waarvan ‘de beoordeling was rechtvaardig’ en ‘ik ben het eens met het 

uiteindelijke beoordelingscijfer’ voorbeelden zijn. Er is een goede betrouwbaarheid gevonden voor 

de distributieve rechtvaardigheid met een Cronbach’s alpha van α = .93.  

 

Salarisverhoging 

Er is één item opgenomen over de salarisverhoging die de beoordeling met zich meebrengt: ‘ik ben 

tevreden met mijn salarisverhoging (per 2008)’.  

 

Beoordelingscijfer 

Vervolgens is concreet gevraagd naar de beoordelingscijfers: ‘in mijn eindbeoordeling werd ik 

beoordeeld met het cijfer:’ en ‘ik zou mezelf de volgende eindbeoordeling hebben gegeven:’.  

 

Affectieve betrokkenheidschaal 

Elk van onderstaande items uit de betrokkenheid- en bevlogenheidschaal zijn twee maal 

aangeboden, waarbij het eerste item ingaat op de betrokkenheid vóór het beoordelingsgesprek 
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(meetmoment T1’) en waarbij hetzelfde item voor de tweede keer aangeboden ingaat op de 

betrokkenheid ná het beoordelingsgesprek (meetmoment T1). Dezelfde vraag wordt dus 2 maal 

beantwoord, waarin de respondent schakelt tussen twee situaties (zie onderzoeksmodel, Figuur 2). 

Wederom zijn de deelnemers voorafgaand aan de aangeboden items, expliciet verzocht om het 

beoordelingsgesprek in december 2007 in gedachte te nemen en vervolgens de situatie 

voorafgaand aan en na afloop van het betreffende beoordelingsgesprek. 

De affectieve betrokkenheidschaal is overgenomen uit de vragenlijst over organisatiebetrokkenheid 

van De Gilder, Van den Heuvel en Ellemers (1997). Deze schaal bestaat uit acht items waarvan 

enkele voorbeelden zijn: ‘ik ervaar de problemen van deze organisatie als mijn eigen problemen’ en 

‘deze organisatie betekent veel voor mij’. Eén item in deze schaal is omgekeerd gesteld: ‘ik denk 

dat ik me aan een andere organisatie net zo makkelijk zou kunnen hechten als aan deze 

organisatie’. Er is een goede betrouwbaarheid gevonden voor de betrokkenheidschaal in beide 

situaties, met betrouwbaarheidscoëfficiënten van α = .88 (T1) en α = .86 (T1’). 

 

Werkbevlogenheid 

De werkbevlogenheid van de medewerkers is gemeten met de verkorte Utrecht Work Engagement 

Scale (UWES, Schaufeli & Bakker, 2004) en bestaat uit negen items. Bevlogenheid bestaat uit drie 

dimensies: vitaliteit, toewijding en absorptie, maar voor de verkorte UWES is aangetoond dat een 

éénfactorstructuur goed bij de data past (Schaufeli & Bakker, 2004). Omdat het huidige onderzoek 

ingaat op het concept bevlogenheid als zodanig, wordt er in deze onderzoeksstudie geen 

onderscheid gemaakt tussen vitaliteit, toewijding en absorptie. De bevlogenheidschaal hanteert een 

6-punts Likert schaal met de volgende antwoordcategorieën: 1 eens per jaar of minder, 2 minstens 

een paar keer per jaar, 3 minstens eens per maand, 4 minstens een paar keer per maand, 5 

minstens eens per week en 6 een paar keer per week tot dagelijks. Drie items uit deze schaal 

vertegenwoordigen vitaliteit, zoals: ‘op mijn werk bruis ik van energie’, drie items gaan over 

toewijding op het werk, zoals: ‘ik ben enthousiast over mijn baan’ en drie items representeren 

absorptie, zoals: ‘ik ga helemaal op in mijn werk’.  

Elk van deze items is wederom twee maal aangeboden en hanteert daarbij dezelfde methode als 

de affectieve betrokkenheidschaal. Het eerste item gaat in op de bevlogenheid vóór het 

beoordelingsgesprek (meetmoment 1’) en hetzelfde item, maar dan voor de tweede keer 

aangeboden, gaat in op de bevlogenheid ná het beoordelingsgesprek (meetmoment 1). 

Er is een goede betrouwbaarheid gevonden voor de verschillende onderdelen van de 

bevlogenheidschaal, met een betrouwbaarheidscoëfficiënt van α = .94 op beide meetmomenten 

(meetmoment 1 en 1’). 
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3.  Resultaten 

 

3.1  Beschrijvende statistieken 

Tabel 1 geeft de gemiddelde scores en standaarddeviaties van alle onderzoeksvariabelen weer. 

 
Tabel 1: Gemiddelde scores (M) en standaarddeviaties (SD) (N = 107)     

  M SD     M SD 

Tevredenheid  
beoordelingsgesprek 

3.51 .94 
 

Hoogte gekregen  
beoordelingscijfer 

7.70 .54 

Tevredenheid  
beoordelingssysteem 

2.93 .82 
 

Hoogte eigen  
beoordelingscijfer 

8.03 .50 

Waargenomen nut 2.95 .73 
 

Verschil eigen  
en gekregen cijfer 

.03 .46 

Waargenomen  
nauwkeurigheid 

3.32 .77 
 

Betrokkenheid T1' 3.38 .61 

Procedurele  
rechtvaardigheid 

3.28 .78 
 

Betrokkenheid T1 3.26 .68 

Distributieve  
rechtvaardigheid 

3.31 .94 
 

Bevlogenheid T1' 4.75 .91 

Tevredenheid  
salarisverhoging 

2.64 1.22 
  

Bevlogenheid T1 4.66 .96 

 

Met de gemiddelde scores van 4.75 (T1’) en 4.66 (T1) op bevlogenheid, wordt meer dan een punt 

hoger gescoord dan de middenscore van 3.50 (op de schaal van 1-6), wat hoge scores zijn (zie 

Tabel 1). Ook de gemiddelde scores op betrokkenheid (M (T1’) = 3.38, M (T1) = 3.26) zijn redelijk 

hoog als deze scores worden vergeleken met de middenscore van 3.00 (op de schaal van 1-5). Het 

gekregen beoordelingscijfer is met een gemiddelde van 7.70 (SD = .54) significant lager, dan het 

gemiddelde cijfer 8.03 (SD = .50) dat de medewerker zichzelf zouden geven (t = 5.28, p < .01). Wat 

betreft de kwalitatieve aspecten van beoordeling, wordt het hoogst gescoord op de tevredenheid 

over het beoordelingsgesprek (M = 3.51, SD = .94) en het laagst op de tevredenheid over het 

beoordelingssysteem (M = 2.93, SD = .82). De tevredenheid over de salarisverhoging, die ten 

gevolge ligt aan de eindbeoordeling, vertoont ook een relatief lage score van M = 2.64 (zie Tabel 1).  

 

Er zijn positieve verbanden gevonden tussen de lengte van het dienstverband en de betrokkenheid 

(r = .31, p < .01) en bevlogenheid (r = .33, p < .01) op T1. Ook zijn er positieve 

correlatiecoëfficiënten gevonden tussen de lengte van de functiebekleding en de betrokkenheid (r = 

.27, p < .01) en bevlogenheid (r = .21, p < .05) (T1). Hetzelfde geldt voor de leeftijd en de 

betrokkenheid (r = .24, p < .05) en bevlogenheid (r = .37, p < .01) (T1). Dus naarmate een 

medewerker ouder wordt, langer dezelfde functie bekleedt of langer binnen de firma blijft, scoort 

deze hoger op affectieve betrokkenheid en werkbevlogenheid.  
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Tussen mannen en vrouwen, evenals tussen leidinggevenden en niet-leidinggevenden, zijn geen 

significante verschillen gevonden in de scores op de kwalitatieve aspecten van beoordeling, de 

beoordelingscijfers en de betrokkenheid en bevlogenheid. 

 

3.2  Hypothesen 

3.2.1  Verschil in affectieve betrokkenheid & bevlogenheid (T1 – T1’) 

Hypothese 1 veronderstelt dat de affectieve betrokkenheid en werkbevlogenheid van de 

medewerkers ná het beoordelingsgesprek (T1) hoger zijn, dan vóór het beoordelingsgesprek (T1’). 

Aan de hand van een gepaarde t-test is hypothese 1 getoetst en uit de resultaten blijkt dat de 

affectieve betrokkenheid en werkbevlogenheid van de medewerkers ná het beoordelingsgesprek 

(T1) significant lager zijn, dan vóór het beoordelingsgesprek (T1’) (zie Tabel 2). Dit is het 

tegenovergestelde van de gestelde verwachting in hypothese 1 en op basis van deze resultaten 

wordt hypothese 1 verworpen. 

 
Tabel 2: Verschil T1 & T1'         

  M (T1' ) M (T1) M (T1-T1' ) T-waarde p-waarde 

Betrokkenheid 3.38 3.26 -.12 3.02 .00 

Bevlogenheid 4.75 4.66 -.09 2.62 .01 
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Tabel 3 geeft de correlatiecoëfficiënten tussen alle onderzoeksvariabelen weer. De significante 

correlaties zijn dikgedrukt. 

 
Tabel 3: Correlatiematrix van alle onderzoeksvariabelen (Pearson correlaties)                 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Tevredenheid  
beoordelingsgesprek 

              

2. Tevredenheid  
beoordelingssysteem 

.36**              

3. Waargenomen nut .47** .43**             

4. Waargenomen  
nauwkeurigheid 

.79** .46** .41**            

5. Procedurele  
rechtvaardigheid 

.31** .64** .41** .49**           

6. Distributieve 
rechtvaardigheid 

.83** .50** .37** .85** .47**          

7. Tevredenheid 
salarisverhoging 

.24* .20* .20* .11 .10 .25**         

8. Hoogte gekregen  
beoordelingscijfer 

.43** .18 .04 .51** .21 .56** .31**        

9. Verschil eigen  
en gekregen cijfer 

-.53** -.16 -.22 -.32* -.08 -.47** -.47** -.52**       

10. Betrokkenheid T1’ .00 .27** .01 .10 .15 .07 .00 .00 .28*      

11. Betrokkenheid T1 .22* .43** .26** .30** .34** .31** .14 .09 .11 .82**     

12. Betrokkenheid  
(T1-T1') 

.39** .32** .29** .36** .35** .42** .23* .16 -.27* .44** -.16    

13. Bevlogenheid T1’ .15 .09 .01 .06 .01 .07 -.13 .04 -.02 .34** .43** -.08   

14. Bevlogenheid T1 .26** .22* .13 .16 .14 .19 -.06 .06 -.05 .49** .37** .26** .93**  

15. Bevlogenheid  
(T1-T1') 

.31** .34** .32** .26** .36** .32** .19* .05 -.11 .43** -.10 .89** .30** -.08 

 * p < .05    ** p < .01               

 

3.2.2  Verband tussen betrokkenheid / bevlogenheid (T1’) & het beoordelingscijfer 

Hypothese 2 veronderstelt dat er een positief verband bestaat tussen enerzijds de affectieve 

betrokkenheid en werkbevlogenheid vóór het beoordelingsgesprek (T1’) en anderzijds het gekregen 

beoordelingscijfer. Dit is echter niet het geval (zie Tabel 3) en daarmee wordt hypothese 2 

verworpen. 

 

3.2.3  Verband tussen het beoordelingscijfer & de kwalitatieve aspecten 

Hypothese 3a beschrijft de verwachting dat er een positief verband bestaat tussen de hoogte van 

het gekregen beoordelingscijfer en de scores op de kwalitatieve aspecten van beoordeling. Uit de 
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resultaten blijkt dat er een significant positief verband bestaat tussen enerzijds de hoogte van het 

gekregen beoordelingscijfer en anderzijds de scores op de tevredenheid over het 

beoordelingsgesprek (r = .43, p < .01), waargenomen nauwkeurigheid (r = .51, p < .01) en 

distributieve rechtvaardigheid (r = .56, p < .01) en bij de overige kwalitatieve aspecten worden geen 

significante verbanden vertoond (zie Tabel 3). Dus hoe hoger het gekregen beoordelingscijfer, hoe 

hoger de scores op de tevredenheid over het beoordelingsgesprek, waargenomen nauwkeurigheid 

en distributieve rechtvaardigheid.  

Middels een stapsgewijze multipele regressie is geanalyseerd of het beoordelingscijfer ook een 

unieke significante bijdrage levert aan de verklaring van de scores op de kwalitatieve aspecten van 

beoordeling. De voorspelling van de kwalitatieve aspecten lijken door de geringe significante 

toegevoegde voorspellende waarde van het beoordelingscijfer, te volstaan met enkel de scores op 

de andere kwalitatieve aspecten. Hypothese 3a kan gedeeltelijk worden aangenomen voor de 

tevredenheid over het beoordelingsgesprek, de waargenomen nauwkeurigheid en de distributieve 

rechtvaardigheid.  

 

Hypothese 3b veronderstelt dat er een negatief verband bestaat tussen enerzijds de grootte van het 

verschil tussen het cijfer dat de medewerker zichzelf geeft en het uiteindelijke gekregen 

beoordelingscijfer en anderzijds de scores op de kwalitatieve aspecten van beoordeling. Er bestaat 

inderdaad een significant negatief verband tussen enerzijds het verschil tussen het eigen en het 

gekregen beoordelingscijfer en anderzijds de scores op de tevredenheid over het 

beoordelingsgesprek (r = -.53, p < .01), de waargenomen nauwkeurigheid (r = -.32, p < .05) en de 

distributieve rechtvaardigheid (r = -.47, p < .01) (zie Tabel 3). Voor de andere kwalitatieve aspecten 

zijn geen significante correlatiecoëfficiënten gevonden.  

Uit de eerder beschreven resultaten blijkt dat medewerkers zichzelf gemiddeld hoger inschatten 

dan hun leidinggevenden, dus naarmate de medewerker zichzelf hoger inschat dan desbetreffende 

leidinggevende (hoe groter het positieve verschil is), des te lager deze medewerker scoort op de 

tevredenheid over het beoordelingsgesprek, de waargenomen nauwkeurigheid en de distributieve 

rechtvaardigheid. Gebaseerd op de uitgevoerde stapsgewijze multipele regressieanalyse, lijkt de 

voorspelling van de scores op de kwalitatieve aspecten ook hier te volstaan met de andere 

kwalitatieve aspecten, omdat de toegevoegde voorspellende waarde van de verschillen tussen het 

eigen en het gekregen beoordelingscijfer gering blijken te zijn. Hypothese 3b kan gedeeltelijk 

worden aangenomen voor de tevredenheid over het beoordelingsgesprek, de waargenomen 

nauwkeurigheid en de distributieve rechtvaardigheid. 
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3.2.4  Verbanden met de tevredenheid over de salarisverhoging  

Hypothese 4 veronderstelt dat er een positief verband bestaat tussen de hoogte van het gekregen 

beoordelingscijfer en de tevredenheid over de salarisverhoging en deze veronderstelling wordt 

bevestigd op basis van de het gevonden resultaat (r = .31, p < .01) (zie Tabel 3). Dus hoe hoger het 

gekregen beoordelingscijfer, hoe hoger de scores op de tevredenheid over de salarisverhoging. 

Hypothese 4 wordt aangenomen. 

 

Hypothese 5 beschrijft de verwachting dat er een positief verband bestaat tussen de tevredenheid 

over de salarisverhoging en de scores op de kwalitatieve aspecten van beoordeling. Uit de 

resultaten blijkt er inderdaad een positief verband te bestaan tussen de tevredenheid over de 

salarisverhoging en de scores op de tevredenheid over het beoordelingsgesprek (r = .24, p < .05) 

en beoordelingssysteem (r = .20, p < .05), het waargenomen nut (r = .20, p < .05) en de 

distributieve rechtvaardigheid (r = .25, p < .01) (zie Tabel 3). Voor de waargenomen 

nauwkeurigheid en de procedurele rechtvaardigheid werden geen significante 

correlatiecoëfficiënten gevonden. Dus hoe hoger de score op de tevredenheid over de 

salarisverhoging, hoe hoger de scores op de tevredenheid over het beoordelingsgesprek en het 

beoordelingssysteem, het waargenomen nut en de distributieve rechtvaardigheid en vice versa. 

Voor het voorspellen van de tevredenheid over de salarisverhoging is ook hier een stapsgewijze 

multipele regressie uitgevoerd. De belangrijkste bijdrage wordt geleverd door het gekregen 

beoordelingscijfer (r = .31, p < .01) en met de toevoeging van waargenomen nut wordt deze 

multipele correlatie r = .38 (p < .01). Met het gekregen beoordelingscijfer (Beta = .30, p < .01) en 

waargenomen nut (Beta = .23, p < .05) kan 15% van de variantie in de tevredenheid over de 

salarisverhoging worden verklaard. Hypothese 5 wordt gedeeltelijk aangenomen voor vier van de 

zes kwalitatieve aspecten van beoordeling, namelijk de tevredenheid over het beoordelingsgesprek 

en het beoordelingssysteem, het waargenomen nut en de distributieve rechtvaardigheid. 

 

3.3  Exploratieve vragen 

3.3.1  Verbanden tussen de kwalitatieve aspecten & betrokkenheid / bevlogenheid  

Naar aanleiding van exploratieve vraag 1a is onderzocht of er een verband bestaat tussen de 

kwalitatieve aspecten van beoordeling en de betrokkenheid en bevlogenheid ná het 

beoordelingsgesprek (T1). Eerst zal exploratieve vraag 1a worden behandeld voor affectieve 

betrokkenheid en vervolgens voor werkbevlogenheid. 

Betrokkenheid: Uit de resultaten blijkt dat er inderdaad significante positieve verbanden bestaan 

tussen alle kwalitatieve aspecten van beoordeling en de affectieve betrokkenheid ná het 
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beoordelingsgesprek (T1) (zie Tabel 3). Dus een hoge score op alle kwalitatieve aspecten van 

beoordeling gaat samen met een hoge score op affectieve betrokkenheid. Naast de 

correlatieanalyse zijn stapsgewijze multipele regressieanalyses uitgevoerd om vast te stellen welke 

variabele(n) de belangrijkste bijdrage leveren in de betrokkenheid (en bevlogenheid) en welke 

variabelen eventueel nog een unieke significante bijdrage leveren. De tevredenheid over het 

beoordelingssysteem levert de belangrijkste bijdrage aan (19 %) de voorspelling van de 

betrokkenheid ná het beoordelingsgesprek (Beta = .43, p < .01) en daaraan worden geen 

variabelen met een unieke significante bijdrage meer toegevoegd. 

Bevlogenheid: Er bestaat een significant positief verband tussen enerzijds de tevredenheid over het 

beoordelingsgesprek (r = .26, p < .01) en het beoordelingssysteem (r = .22, p < .05) en anderzijds 

de bevlogenheid ná het beoordelingsgesprek (T1) (zie Tabel 3) en voor de andere kwalitatieve 

aspecten zijn geen significante correlatiecoëfficiënten gevonden. Dus een hoge score op de 

tevredenheid over het beoordelingsgesprek en het beoordelingssysteem gaat samen met een hoge 

score op de werkbevlogenheid (T1). De tevredenheid over het beoordelingsgesprek levert de 

belangrijkste bijdrage (7 %) aan de bevlogenheid (T1) (Beta = .26, p < .01) en daaraan kunnen 

geen variabelen met unieke significante bijdrage meer worden toegevoegd. Exploratieve vraag 1a 

is hiermee beantwoord. 

 

Onderstaand beschreven resultaten geven antwoord op exploratieve vraag 1b, of er een verband 

bestaat tussen enerzijds de kwalitatieve aspecten van beoordeling en anderzijds de mate waarin de 

betrokkenheid en bevlogenheid veranderen in de tijd (vóór en ná het beoordelingsgesprek, T1-T1’)?  

Betrokkenheid: Er bestaan positieve correlaties tussen alle kwalitatieve aspecten van beoordeling 

en de mate waarin de betrokkenheid verandert in de tijd (T1-T1’) (zie Tabel 3). Dus hoe hoger de 

scores op de kwalitatieve aspecten van beoordeling, hoe meer de betrokkenheid toeneemt in de 

tijd. De distributieve rechtvaardigheidsschaal levert de belangrijkste bijdrage (17 %) aan de 

voorspelling van de verandering die plaatsvindt in de affectieve betrokkenheid (T1-T1’) (Beta = .42, 

p < .01) en daarna kunnen geen andere variabelen met een unieke significante bijdrage worden 

toegevoegd. 

Bevlogenheid: Er bestaan positieve correlaties tussen alle kwalitatieve aspecten van beoordeling 

en de mate waarin de bevlogenheid verandert in de tijd (T1-T1’) (zie Tabel 3). Dat wil zeggen dat 

hogere scores op de kwalitatieve aspecten van beoordeling, samengaan met een toename van de 

bevlogenheid in de tijd. De verandering die plaatsvindt in de bevlogenheid (T1-T1’) vertoont de 

grootste correlatie met de procedurele rechtvaardigheidsschaal (r = .36, p < .01). Wanneer de 

tevredenheid met het beoordelingsgesprek daaraan wordt toegevoegd, levert dat een multipele 
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correlatie van r = .42 (p < .01) op. Voor de voorspelling van de verandering die plaatsvindt in de 

bevlogenheid (T1-T1’) lijken de procedurele rechtvaardigheid (Beta = .29, p < .01) en de 

tevredenheid over het beoordelingsgesprek (Beta = .22, p < .01) te volstaan, waarmee 17% van de 

variantie kan worden verklaard. Exploratieve vraag 1b is hiermee beantwoord. 

 

3.3.2  Verband tussen het beoordelingscijfer & betrokkenheid / bevlogenheid 

Aan de hand van exploratieve vraag 2a is onderzocht of er een verband bestaat 

tussen het gekregen beoordelingscijfer en de betrokkenheid en bevlogenheid ná het 

beoordelingsgesprek (T1). Gebaseerd op de gevonden resultaten kan worden vastgesteld dat er 

tussen deze variabelen geen verbanden bestaan (zie Tabel 3). Hiermee is exploratieve vraag 2a 

beantwoord. 

 

Exploratieve vraag 2b beschrijft de vraag of er een verband bestaat tussen enerzijds het gekregen 

beoordelingscijfer en anderzijds de mate waarin de  affectieve betrokkenheid en de 

werkbevlogenheid veranderen in de tijd (T1-T1’). De resultaten vertonen geen verbanden tussen 

deze variabelen (zie Tabel 3) en daarmee is exploratieve vraag 2b beantwoord.  
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4.  Discussie en conclusies 

 

Het huidige onderzoek meet de effectiviteit van beoordeling op basis van de verschillen tussen de 

affectieve betrokkenheid en de werkbevlogenheid vóór en ná het beoordelingsgesprek. Daarnaast 

zijn ook de scores op de kwalitatieve aspecten van beoordeling geanalyseerd en is onderzocht 

welke componenten van beoordeling positief of juist negatief samenhangen met de betrokkenheid 

en bevlogenheid van de medewerkers uit een farmaceutische onderneming. Leidinggevenden 

kunnen tijdens het beoordelingsproces rekening houden met deze essentiële variabelen, zodat de 

verschillende componenten van beoordeling gericht kunnen worden verbeterd.  

Ondanks het feit dat dit geen officieel longitudinaal onderzoek is, kunnen voorzichtige uitspraken 

worden gedaan over de potentiële causaliteit. Aan de respondenten is immers expliciet gevraagd te 

schakelen tussen twee verschillende tijden, waarmee uitspraken kunnen worden gedaan over de 

betrokkenheid en de bevlogenheid, zowel vóór als ná het beoordelingsgesprek. Op basis van de 

resultaten worden een aantal conclusies getrokken, zodat verheldering kan worden aangebracht in 

de controversiële opvattingen over beoordelingssystemen, een complexe human resource techniek 

(Roberts, 2003).  

 

4.1  Conclusies  

4.1.1  Betrokkenheid & bevlogenheid 

De medewerkers van de farmaceutische organisatie zijn grotendeels hoogopgeleid en vertonen 

redelijk hoge scores op affectieve betrokkenheid en werkbevlogenheid. Een mogelijke oorzaak voor 

deze hoge scores zou kunnen zijn dat het werk beschikt over een redelijke mate van autonomie, 

wat positief samen blijkt te hangen met betrokkenheid en bevlogenheid (Cohen, 2007; De Gilder et 

al., 1997; Riketta, 2002; Smulders, 2006). In overeenstemming met de bestaande literatuur scoren 

de medewerkers hoger op betrokkenheid en bevlogenheid naarmate men ouder wordt, langer 

dezelfde functie bekleed of langer binnen de firma blijft, omdat deze variabelen veelal positief 

samenhangen met het krijgen van uitdagendere taken met meer verantwoordelijkheden (Riketta, 

2002; Smulders, 2006; Wright & Bonnet, 2002). 

 

4.1.2  Betrokkenheid & bevlogenheid lager ná het beoordelingsgesprek  

Een belangrijke en opvallende bevinding is dat de betrokkenheid en bevlogenheid ná het 

beoordelingsgesprek lager zijn, dan vóór het beoordelingsgesprek. Dit gaat tegen de verwachting in 

dat beoordeling kan zorgen voor een verbetering in de betrokkenheid en bevlogenheid (Pettijohn et 

al., 2001; Roberts & Reed, 1996; Tziner & Latham, 1989). Hoewel de verschillen tussen de 
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betrokkenheid en de bevlogenheid vóór en ná het beoordelingsgesprek statistisch significant zijn, 

moet erbij worden vermeld dat deze verschillen klein zijn. Toch geven de scores een bepaalde 

negatieve trend weer betreffende de opvattingen over beoordeling, waarvoor verschillende 

mogelijke verklaringen te geven zijn die in de navolgende paragraaf zullen worden besproken.  

 

4.1.3  Verklaringen negatieve effecten van beoordeling & mogelijke verbeteringen 

Deze studie heeft aangetoond dat beoordeling samengaat met negatieve gevolgen voor de 

betrokkenheid en bevlogenheid van medewerkers. Gray (2002) stelt dat beoordelingssystemen 

falen, omdat men uitgaat van de veronderstelling dat men aan de hand van een 

(beoordelings)instrument in staat is, zoiets complex als het menselijke organisatiegedrag te 

beïnvloeden.  

Beoordeling is voor medewerkers een opgelegd proces, waarbij in 86% van de 

beoordelingsgesprekken de leidinggevende (de beoordelaar) alleen het gesprek voert (Van den 

Broek et al., 2000). Het gevoel van autonomie, dat juist voor hoogopgeleide mensen zo belangrijk 

is, kan door een opgelegd beoordelingsproces worden onderdrukt (Coens & Jenkins, 2000). 

Verschillende onderzoeken hebben aangetoond dat meer participatie van beoordeelden in het 

beoordelingsgesprek kan zorgen voor een grotere acceptatie van beoordeling en een hogere 

inschatting van de beoordelaar (Roberts, 2003; Roberts & Reed, 1996). Dit is gebaseerd op het 

idee dat twee-wegs communicatie en de mogelijkheid tot discussie, de perceptie van eerlijkheid 

vergroot en daarmee ook de betrokkenheid (Pettijohn et al., 2001). Leidinggevenden zijn echter niet 

altijd bereid om beoordeelden te laten participeren in het beoordelingsgesprek, vanwege een 

gebrek aan ruimte om tijdens het gesprek nog af te wijken van de vooraf vastgestelde 

beoordelingscijfers. 

De (onbewuste) subjectiviteit waarop prestaties worden gemeten, is een algemeen erkend 

probleem van prestatiebeoordeling (Gray, 2002; Woehr & Huffcutt, 1994). Zo kunnen er 

verschillende beoordelingsfouten optreden tijdens het beoordelingsproces en bij de formulering van 

de beoordeling (Bernadin, 2003; Van den Broek et al., 2000). Een aantal voorbeelden van 

beoordelingsfouten zijn centrale tendentie, leniency-, halo- en horn-effecten, fundamentele 

attributiefouten en doelredenering (Bernadin, 2003; Van den Broek et al., 2000). Centrale tendentie 

is de neiging van beoordelaars om gemiddeld te scoren, omdat een negatieve beoordeling de 

relatie met de betreffende medewerker zou kunnen verstoren en een erg positieve beoordeling het 

moeilijker maakt om bij een volgende beoordeling lager te scoren. Toch bestaat er over het 

algemeen de neiging bij beoordelaars om positief te beoordelen, wat ook wel het leniency-effect 

wordt genoemd. Leidinggevenden lijken met hoge scores hun zaakjes goed op orde te hebben en 
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wordt een ‘wij zijn beter-effect’ gecreëerd, waarbij hun medewerkers bovendien ook meer gaan 

verdienen. Van een halo-effect is sprake wanneer de beoordelaar één positief aspect laat uitstralen 

over een aantal andere beoordelingscriteria, wat het horn-effect doet met een negatief aspect. De 

fundamentele attributiefout refereert naar de neiging van anderen om successen aan de omgeving 

toe te schrijven en negatief gedrag aan de geobserveerde persoon. In tegenstelling tot deze 

(onbewuste) gedachtegang, zijn mensen zelf juist geneigd om successen aan zichzelf toe te 

schrijven en fouten aan de omgeving. Met doelredenering wordt bedoeld dat er door beoordelaars 

beredeneerd wordt naar een eindresultaat toe, zoals een bepaalde salarisconsequentie of een 

specifiek te verdelen budget.  

Wanneer een beoordelaar zich bewust is van potentiële beoordelingsfouten, wordt het risico op het 

maken van deze fouten kleiner. In de meta-analyse van Woehr en Huffcutt (1994) komt naar voren 

dat verschillende trainingen voor beoordelaars, zoals een beoordelingsfoutentraining of een 

gedragsobservatietraining, het risico op beoordelingsfouten kan verkleinen en de 

beoordelingsnauwkeurigheid kan vergroten. 

 

4.1.4  De zes kwalitatieve aspecten & betrokkenheid / bevlogenheid 

Met het oog op de betrokkenheid en de bevlogenheid, verdienen een aantal kwalitatieve aspecten 

extra aandacht wanneer men verbeteringen wil aanbrengen in beoordeling. Er kunnen heel 

voorzichtige uitspraken worden gedaan over de mogelijke causaliteit omdat er, op één correlatie na, 

geen correlaties worden vertoond tussen de kwalitatieve aspecten en de betrokkenheid en 

bevlogenheid vóór het beoordelingsgesprek, maar wel ná het beoordelingsgesprek. De kwalitatieve 

aspecten van beoordeling lijken daarom invloed uit te oefenen op de betrokkenheid en de 

bevlogenheid ná het beoordelingsgesprek.  

Alle kwalitatieve aspecten van beoordeling vertonen een positieve samenhang met zowel de 

betrokkenheid als de bevlogenheid, maar hierin kan nog verdere nuancering worden aangebracht. 

De tevredenheid over het beoordelingssysteem levert de belangrijkste bijdrage in de betrokkenheid 

ná het beoordelingsgesprek (19 %) en de distributieve rechtvaardigheidschaal (17 %) in de 

verandering die in de betrokkenheid optreedt (vóór en ná het beoordelingsgesprek). Voor de 

werkbevlogenheid (ná het beoordelingsgesprek) geldt dat de tevredenheid over het 

beoordelingsgesprek de belangrijkste bijdrage levert (7 %) en zowel de tevredenheid over het 

beoordelingsgesprek als de procedurele rechtvaardigheid leveren een belangrijke bijdrage (17%) in 

de opgetreden verandering in de bevlogenheid (vóór en ná het beoordelingsgesprek). Wanneer de 

organisatie een verlaging in de betrokkenheid wil beperken (of om wil zetten in een verhoging), is 

het van belang om zich te richten op een verbetering in de tevredenheid over het 
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beoordelingssysteem en de distributieve rechtvaardigheid. In de bevlogenheid is de meeste winst te 

behalen wanneer de tevredenheid over het beoordelingsgesprek en de procedurele 

rechtvaardigheid verbeteren.  

Overeenkomend met de bestaande literatuur komen beide rechtvaardigheidsschalen als waardevol 

naar voren. Pettijohn et al. (2001) stellen zelfs dat een beoordelingssysteem pas effectief kan zijn, 

wanneer de beoordeling als rechtvaardig wordt beschouwd. De waargenomen rechtvaardigheid 

beïnvloedt de acceptatie van prestatiebeoordeling, de tevredenheid over het beoordelingsproces en 

de organisatiebetrokkenheid (Brown & Benson, 2003; Leung, Su & Morris, 2001; Levy & Williams, 

2004; Pettijohn et al., 2001). Met een blik op de gemiddelde scores op de kwalitatieve aspecten van 

beoordeling, kan worden geconcludeerd dat het laagst gescoord wordt op de tevredenheid over het 

beoordelingssysteem. Aangezien deze variabele ook de meeste invloed uitoefent op de 

betrokkenheid, is het aan te bevelen om het beoordelingssysteem onder de loep te nemen.  

 

4.1.5  Het beoordelingscijfer & de kwalitatieve aspecten 

Het beoordelingsgesprek, waarin de beoordeling inclusief het beoordelingscijfer wordt 

gecommuniceerd, heeft voorafgaand aan de meting van de kwalitatieve aspecten plaatsgevonden. 

De verwachte richting van het verband is dan ook, dat het gekregen beoordelingscijfer invloed 

uitoefent op de kwalitatieve aspecten van beoordeling. In overeenstemming met het onderzoek van 

Brett en Atwater (2001) vertoont ook het huidige onderzoek lagere scores op de tevredenheid over 

het beoordelingsgesprek, de waargenomen nauwkeurigheid en de distributieve rechtvaardigheid, 

wanneer medewerkers worden beoordeeld met lagere beoordelingscijfers. Distributieve 

rechtvaardigheid staat voor de waargenomen rechtvaardigheid aangaande de uiteindelijke 

gekregen beoordeling (Korsgaard & Roberson, 1995) en vertoont dan ook het sterkste positieve 

verband met het gekregen beoordelingscijfer.  

Naarmate de medewerker zichzelf een hoger beoordelingscijfer zou geven dan de desbetreffende 

leidinggevende, wordt er lager gescoord op de tevredenheid over het beoordelingsgesprek en de 

distributieve rechtvaardigheid. Hieruit kan worden geconcludeerd dat beoordelingscijfers wel 

degelijk verband houden met de scores op bepaalde kwalitatieve aspecten van beoordeling, maar 

de voorspellende waarde van beoordelingscijfers in de kwalitatieve aspecten blijkt gering in deze 

studie.  

 

4.1.6  Koppeling van beoordeling aan beloning 

In overeenstemming met de verwachtingen worden in deze studie positieve verbanden aangetoond 

tussen enerzijds de tevredenheid over de salarisverhoging en anderzijds de tevredenheid over het 
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beoordelingsgesprek en het beoordelingssysteem, waargenomen nut en distributieve 

rechtvaardigheid. Het verband tussen de distributieve rechtvaardigheid en de tevredenheid over de 

salarisverhoging is het sterkst (r = .25, p < .01), wat ook in het onderzoek van Folger en Konovsky 

het geval was (1989, in Silfhout, 1995). Ook bestaat er een positief verband tussen de hoogte van 

het gekregen beoordelingscijfer en de tevredenheid over de salarisverhoging (r = .31, p < .01). 

Toch zijn deze verbanden niet erg sterk, waar de volgende verklaringen voor te geven zijn.  

In 71% van de organisaties met een beoordelingssysteem ontbreekt de directe relatie tussen de 

eindbeoordeling en de salarisverhoging wanneer een medewerker op het maximum van zijn 

salarisschaal zit (Pettijohn et al., 2001). Wanneer de top van de salarisschaal bereikt is, maakt de 

hoogte van het beoordelingscijfer niet meer uit voor de grootte van de salarisverhoging. Dat komt 

niet ten goede aan de tevredenheid over de salarisverhoging, wat ook terug te zien is in zowel de 

relatief lage scores op de tevredenheid over de salarisverhoging als in de open opmerkingen zoals 

het volgende citaat: ‘Voor medewerkers die op het maximum van hun salarisschaal zitten, werkt het 

salariëringbeleid bijzonder demotiverend’. 

Een andere mogelijke verklaring voor de matige tevredenheid over de salarisverhoging is de zojuist 

beschreven beoordelingsfout: doelredenering. Omdat de directie elk jaar een te verdelen 

‘promotiebedrag’ vaststelt voor alle medewerkers gezamenlijk, hebben leidinggevenden de neiging 

om hun beoogde cijfers bij te stellen, zodat er naar een bepaalde salarisverhoging toe beredeneerd 

wordt. Medewerkers kunnen dit als onrechtvaardig beschouwen, wat ook blijkt uit de verkregen 

open opmerkingen zoals: ‘Het beloningsmodel vind ik niet rechtvaardig’ en ‘over het algemeen krijgt 

de medewerker de beoordeling die de firma kan betalen. Iedereen (zeker met onze hoog opgeleide 

medewerkers) weet dat en dat maakt het hele proces wat ongeloofwaardig’. 

Over de koppeling van het beoordelingssysteem aan het beloningssysteem lopen de meningen dan 

ook uiteen (Van den Broek et al., 2000). Campbell et al. (1998) stellen dat ondanks de theoretische 

onderbouwing, prestatiebeloning zelden zijn uiteindelijke doel bereikt. Een oplossing zou de 

afschaffing van de koppeling van de beoordeling aan de beloning kunnen zijn, waarmee men 

uitgaat van de gedachte dat goede medewerkers vanzelf promoveren en daarmee een hoger 

salaris verdienen (Gray, 2002). Wanneer echter deze koppeling uitblijft, zal een belangrijke 

doelstelling van beoordeling wegvallen, waardoor de belangstelling voor een beoordelingssysteem 

ook zal afnemen (Van den Broek et al., 2000). Waite en Stites-Doe (2000) hebben reacties van 

medewerkers onderzocht, wanneer het traditionele beoordelingssysteem en prestatiebeloning 

afgeschaft zou worden. Er werd geconcludeerd dat de waargenomen rechtvaardigheid en de 

werktevredenheid toenamen, wanneer het traditionele beoordelingssysteem zou worden vervangen 

door een continue vorm van prestatiefeedback en coaching en wanneer prestatiebeloning zou 
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worden vervangen door een algemene salarisverhoging. De negatieve effecten van het wegvallen 

van prestatiebeloning zouden meer dan gecompenseerd worden door de betere communicatie en 

ontwikkelingsgerichte feedback van de leidinggevenden, omdat zij meer als coach, dan als 

beoordelaar zouden functioneren (Waite & Stites-Doe, 2000). Deze verbeterde vorm van feedback 

op de arbeidsprestaties zal vervolgens ook ten goede kunnen komen aan de betrokkenheid en de 

bevlogenheid (Demerouti, Bakker, De Jonge, Janssen & Schaufeli, 2001; Pettijohn et al., 2001; 

Schaufeli & Bakker, 2004).  

 

4.2  Limitaties & vervolgonderzoek 

Er kunnen een aantal kanttekeningen worden geplaatst bij de gebruikte onderzoeksmethode. Er 

worden in deze studie uitspraken gedaan over de mogelijke causaliteit, omdat in de vragenlijst 

expliciet wordt gevraagd te schakelen tussen twee tijden, te weten vóór en ná het 

beoordelingsgesprek. De input van het huidige onderzoek is echter op één tijdstip verkregen en 

daarmee is het geen officieel longitudinaal onderzoek. In deze onderzoeksstudie zouden daarom 

vertekeningen kunnen optreden zoals de herinneringsbias, waarbij de beleving van het 

beoordelingsgesprek anders wordt herinnerd dan de daadwerkelijke situatie was. Ook zouden halo- 

en horneffecten kunnen optreden bij respondenten, die overeenkomen met de beschreven 

beoordelingsfouten. Voor vervolgonderzoek zou daarom een longitudinale studie methodologisch 

ideaal zijn, waarin de vragenlijst daadwerkelijk vóór en ná het beoordelingsgesprek aan de 

respondenten wordt voorgelegd. 

De respondenten werden in de vragenlijst geprimed om het beoordelingsgesprek in 2007 als 

uitgangspunt te nemen, om de verschillen in hun ervaren betrokkenheid en bevlogenheid aan te 

geven. Andere factoren die de betrokkenheid en de bevlogenheid zouden kunnen beïnvloeden 

(zoals een organisatieverandering), zijn echter niet geheel uit te sluiten. Daarnaast zouden de 

gemeten veranderingen in de betrokkenheid en bevlogenheid slechts van tijdelijke aard kunnen 

zijn.  

Ook kan een kanttekening worden geplaatst bij de kleine verschillen die hebben plaatsgevonden in 

de betrokkenheid en de bevlogenheid. De verschillen zijn wel degelijk significant, maar om de 

praktische relevantie te vergroten en de negatieve trend van beoordeling te kunnen bevestigen, is 

meer onderzoek nodig. Wanneer meerdere onderzoeken negatieve effecten van beoordeling 

aantonen, zou het voor vervolgonderzoek wellicht interessant zijn zich te verdiepen in de potentiële 

voordelen en consequenties van de afschaffing van het beoordelingssysteem.  

De medewerkers van de farmaceutische organisatie waarin het huidige onderzoek is verricht, zijn 

grotendeels hoogopgeleid en scoren (redelijk) hoog op affectieve betrokkenheid en 
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werkbevlogenheid. Om de onderzoeksresultaten te kunnen generaliseren naar een groter publiek, 

zal vervolgonderzoek zich dienen te focussen op organisaties waarin ook meer lager opgeleiden 

werkzaam zijn en waarin de gemiddelde betrokkenheid en bevlogenheid lager liggen. 

 

4.3  Slotconclusie; Is beoordeling effectief? 

Deze studie heeft een wetenschappelijke bijdrage geleverd aan de verheldering in de 

controversiële opvattingen over beoordeling binnen organisaties. Een belangrijke bevinding van dit 

onderzoek is dat de betrokkenheid en de bevlogenheid ná het beoordelingsgesprek lager zijn dan 

vóór het beoordelingsgesprek. Ook heerst er redelijke ontevredenheid over de salarisverhoging, die 

op basis van het gekregen beoordelingscijfer is vastgesteld. Er is echter meer onderzoek nodig om 

definitieve conclusies te kunnen trekken over de (in)effectiviteit van beoordeling.  

Zolang het beoordelingssysteem nog in gebruik is, kan men een verlaging in de betrokkenheid 

trachten te voorkomen door de tevredenheid over het beoordelingssysteem en de distributieve 

rechtvaardigheid te vergroten. Een verhoging in de tevredenheid over de beoordelingsgesprekken 

en de procedurele rechtvaardigheid, kunnen de grootste bijdrage leveren aan een verhoging in de 

werkbevlogenheid. Daarnaast kunnen trainingen aan beoordelaars, zoals een 

beoordelingsfoutentraining of een gedragsobservatietraining, het risico op het maken van 

beoordelingsfouten verkleinen (Woehr & Huffcutt, 1994). Ook kan participatie van beoordeelden in 

het beoordelingsgesprek zorgen voor een grotere acceptatie van beoordeling (Roberts, 2003; 

Roberts & Reed, 1996). 

Mits de zojuist besproken conclusies in ogenschouw worden genomen, zou dat beoordeling kunnen 

verbeteren en zou de geplande feedback op arbeidsprestaties in het vervolg wellicht positief 

kunnen samengaan met de betrokkenheid en de bevlogenheid van medewerkers. 
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Bijlage: Vragenlijst 

 
Achtergrondgegevens 

 
1. Heeft u in 2007 een beoordeling gekregen van uw leidinggevende binnen deze farmaceutische 
organisatie? 
- Ja 
- Nee 
 
2. Wat is uw geslacht? 
- Man 
- Vrouw 
 
3. Wat is uw leeftijd? (…jaar) 
 
4. Wat is uw hoogst afgeronde opleiding? 
 - HAVO 
 - VWO 
 - MBO 
 - HBO 
 - WO 
 - Anders, nl: 
 
5. Waar bent u werkzaam? 
- Binnendienst 
- Buitendienst 
 
6. Bent u leidinggevende?  
- Ja  
- Nee 
 
7. Wat voor soort dienstverband heeft u? 
- Vast dienstverband 
- Tijdelijk dienstverband 
- Via uitzend-, of detacheringbureau 
 
8. Hoe lang bent u in dienst bij deze farmaceutische organisatie of haar rechtsvoorgangers?  
(… jaar) 
 
9. Hoe lang bent u reeds werkzaam binnen uw huidige functie? (… jaar) 
 
10. Voor hoeveel uur in de week bent u officieel aangesteld? (… uur) 
 
11.  Hoeveel uur werkt u daadwerkelijk gemiddeld per week (inclusief eventueel overwerk)? (… uur) 
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Kwalitatieve aspecten van beoordeling 
 
Hieronder staan enkele uitspraken over de verschillende aspecten van beoordeling binnen 
deze farmaceutische organisatie. Graag wil ik u verzoeken het beoordelingsgesprek met uw 
leidinggevende in december 2007 in gedachte te nemen. Dit zal het beantwoorden van de 
vragen vergemakkelijken. 
 
 
Onderstaande uitspraken kunnen worden beantwoord aan de hand van de volgende 
antwoordcategorieën: 

 
 

Tevredenheid over het beoordelingsgesprek 

- Ik ben tevreden met mijn laatste beoordelingsgesprek 

- Ik heb een goed gevoel over de manier waarop mijn laatste beoordelingsgesprek gevoerd is 

- Mijn leidinggevende heeft een erg effectief beoordelingsgesprek met mij gevoerd 

 

Tevredenheid met het beoordelingssysteem 

- Het beoordelingssysteem van deze farmaceutische organisatie werkt goed om vast te stellen hoe 

een medewerker heeft gepresteerd in de periode waarop de beoordeling gebaseerd is 

- Over het algemeen heb ik het gevoel dat deze farmaceutische organisatie een uitstekend 

beoordelingssysteem heeft 

- Het beoordelingssysteem zorgt voor een rechtvaardige en onbevooroordeelde meting van de 

prestaties van een medewerker 

 

Waargenomen nut 

- De beoordeling heeft me geholpen in te zien hoe ik mijn werk beter kan verrichten 

- Ik heb veel geleerd van de beoordeling 

- De beoordeling heeft me geholpen om mijn eventuele fouten te begrijpen 

- Door de beoordeling heb ik een beter beeld van wat mijn leidinggevende van mij verwacht  

 

Waargenomen nauwkeurigheid 

- De feedback was een nauwkeurige evaluatie van mijn prestaties 

- Ik heb niet het gevoel dat de feedback mijn daadwerkelijke prestaties reflecteerde 

- Ik vond de feedback correct 

- De feedback kwam overeen met hoe ik zelf dacht over mijn prestaties 

1 2 3 4 5 
Helemaal oneens Oneens Noch mee eens,  

noch mee oneens 
 Mee eens Helemaal mee eens 
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- De feedback was geen werkelijke afspiegeling van mijn werk 

- Mijn leidinggevende heeft mijn prestaties nauwkeurig beoordeeld 

- Mijn leidinggevende heeft mijn werk incorrect geëvalueerd 

- De evaluatie van mijn werk door mijn leidinggevende, kwam overeen met mijn eigen evaluatie 

- De evaluatie van mijn werk door mijn leidinggevende, kwam overeen met mijn werkelijke 

prestaties 

 

Procedurele rechtvaardigheid 

- De gebruikte procedures waarmee mijn prestaties werden beoordeeld, waren rechtvaardig 

- Mijn prestaties werden beoordeeld via een rechtvaardig proces 

- De gebruikte procedures waarmee mijn prestaties werden beoordeeld, waren geschikt 

- Mijn prestaties werden beoordeeld via een geschikt proces  

 

Distributieve rechtvaardigheid 

- De beoordeling was rechtvaardig 

- Ik ben het eens met het uiteindelijke beoordelingscijfer 

- Ik ben het eens met de manier waarop mijn leidinggevende het beoordelingscijfer voor mijn 

prestaties heeft vastgesteld 

- De beoordeling geeft een goed beeld van de prestaties die ik vorig jaar heb geleverd  

 

Extra 

- Ik ben tevreden met mijn salarisverhoging (per 2008) 

- In mijn eindbeoordeling werd ik beoordeeld met het cijfer: 

- Ik zou mezelf de volgende eindbeoordeling hebben gegeven (cijfer): 
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Affectieve betrokkenheid 

 
Elke onderstaande vraag wordt twee maal gesteld, waarin 
 
A: ingaat op de situatie vóór het beoordelingsgesprek  

B: ingaat op de situatie ná het beoordelingsgesprek 
 

Het is dus de bedoeling dat u dezelfde vraag twee maal beantwoordt, waarbij u steeds 
schakelt tussen deze 2 situaties. 
Graag wil ik u wederom verzoeken het beoordelingsgesprek in december 2007 in gedachte te 
nemen en vervolgens de situatie voorafgaand en na afloop van dat betreffende 
beoordelingsgesprek. 
 
 
Onderstaande uitspraken kunnen worden beantwoord aan de hand van de volgende 
antwoordcategorieën: 

1 2 3 4 5 
Helemaal oneens Oneens Noch mee eens,  

noch mee oneens 
Mee eens Helemaal mee eens 

 
A: Ik ervaar de problemen van deze farmaceutische organisatie als mijn eigen problemen  
B: Ik ervaar de problemen van deze farmaceutische organisatie als mijn eigen problemen 
 
A: Ik voel me emotioneel gehecht aan deze farmaceutische organisatie 
B: Ik voel me emotioneel gehecht aan deze farmaceutische organisatie 
 
A: Deze farmaceutische organisatie betekent veel voor mij 
B: Deze farmaceutische organisatie betekent veel voor mij 
 
A: Ik voel me thuis in deze organisatie 
B: Ik voel me thuis in deze organisatie 
 
A: Ik voel me als ‘een deel van de familie’ binnen deze farmaceutische organisatie 
B: Ik voel me als ‘een deel van de familie’ binnen deze farmaceutische organisatie 
 
A: Ik vind het leuk om over deze farmaceutische organisatie te praten met mensen van buiten deze 
organisatie 
B: Ik vind het leuk om over deze farmaceutische organisatie te praten met mensen van buiten deze 
organisatie 
 
A: Ik zou graag de rest van mijn loopbaan in deze organisatie blijven 
B: Ik zou graag de rest van mijn loopbaan in deze organisatie blijven 
 
A: Ik denk dat ik me aan een andere organisatie net zo makkelijk zou kunnen hechten als aan deze 
farmaceutische organisatie 
B: Ik denk dat ik me aan een andere organisatie net zo makkelijk zou kunnen hechten als aan deze 
farmaceutische organisatie 
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Werkbevlogenheid 

 

Wederom geldt: 

A: gaat in op de situatie vóór het beoordelingsgesprek  

B: gaat in op de situatie ná het beoordelingsgesprek 

 

LET OP: Deze antwoordcategorieën zijn anders dan de vorige antwoordcategorieën. 
Onderstaande uitspraken kunnen worden beantwoord aan de hand van de volgende 
antwoordcategorieën: 

1 2 3 4 5 6 
Eens per jaar  

of minder 
Minstens een paar  

keer per jaar     
Minstens eens  

per maand      
Minstens een paar  

keer per maand 
Minstens eens  

per week 
Een paar keer per  
week tot dagelijks 

 

A: Op mijn werk bruis ik van energie  
B: Op mijn werk bruis ik van energie  
 
A: Als ik werk, voel ik me fit en sterk  
B: Als ik werk, voel ik me fit en sterk  
 
A: Als ik ’s morgens opsta, heb ik zin om aan het werk te gaan 
B: Als ik ’s morgens opsta, heb ik zin om aan het werk te gaan 
 
A: Ik ben enthousiast over mijn baan  
B: Ik ben enthousiast over mijn baan  
 
A: Ik ben trots op het werk dat ik doe  
B: Ik ben trots op het werk dat ik doe  
 
A: Mijn werk inspireert mij 
B: Mijn werk inspireert mij 
 
A: Ik ga helemaal op in mijn werk 
B: Ik ga helemaal op in mijn werk 
 
A: Mijn werk brengt mij in vervoering (opgetogenheid) 
B: Mijn werk brengt mij in vervoering (opgetogenheid) 
 
A: Wanneer ik heel intensief aan het werk ben, voel ik mij gelukkig  
B: Wanneer ik heel intensief aan het werk ben, voel ik mij gelukkig  

 


