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Effectiviteit van MD-programma’s

Voorwoord
De scriptie ‘Effectiviteit van MD-programma’s’ ligt voor u, waarin ik me heb verdiept in het verkrijgen
van inzicht in de effectiviteit van verschillende typen MD-programma’s en de rol van
persoonskenmerken daarbij. Het onderzoek wat ik heb uitgevoerd in het kader van mijn afstuderen
en de afsluiting vormt van mijn Master Strategisch Human Resource Management aan de Universiteit
Utrecht. Het onderzoek is verricht bij het organisatie adviesbureau Berenschot te Utrecht.
De keuze voor het onderzoeksthema, MD-programma’s, heeft in de eerste weken van mijn
afstudeerstage bij Berenschot gestalte gekregen. Ik zag binnen de adviesgroep Management &
Development vele consultants het land in gaan om bij verschillende organisaties advies te geven over
het ontwikkelen van personeel en uiteindelijk de implementatie van deze training- en
ontwikkelingsactiviteiten. Bij mij rezen hierbij de vragen op: Wat leveren deze training- en
ontwikkelingsactiviteiten bij de deelnemer op? En wat levert het de organisatie op? Kortom wat is de
effectiviteit van MD-programma’s?
In de afgelopen zeven maanden heb ik getracht antwoord te vinden op deze vragen, voor u ligt het
resultaat. Echter zonder de steun van anderen heb ik dit onderzoek niet kunnen uitvoeren. Ten eerste
gaat mijn dank uit naar mijn begeleidster vanuit de Universiteit Utrecht, Prof. dr. Mandy van der
Velde. Zij heeft altijd voor me klaar gestaan en de feedback en suggesties die door de telefoon, per email of tijdens gesprekken zijn teruggekoppeld hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan het
uiteindelijke resultaat.
Ten tweede gaat mijn dank uit naar dr. Joost Ardts, managing consultant bij Berenschot en tevens mijn
begeleider bij Berenschot. Naast de begeleiding van mijn afstuderen heeft hij mij de kans geboden om
in contact te komen met verschillende organisaties en specialisten op het gebied van Management en
Development. Daarnaast wil ik ook de overige consultants en medestagiairs van de adviesgroep
Management & Development bedanken voor hun betrokkenheid bij mijn onderzoek en het mogelijk
maken van de ervaringen die ik heb opgedaan binnen de adviesgroep.
Verder wil ik mijn ouders bedanken voor hun steun en betrokkenheid tijdens deze laatste fase van
mijn studietijd. Ook wil ik Leta bedanken voor haar geïnteresseerdheid en steun in mijn
afstudeerproces.
Tot slot bedank ik mijn huisgenoten, clubgenoten en andere vrienden die gezorgd hebben voor de
ontspannende tijden tijdens het afstuderen.

Réal van Schie
November 2008
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Samenvatting
In toenemende mate wordt er in het Nederlands bedrijfsleven gebruik gemaakt van Management
Development. Echter blijkt dat er relatief nog weinig onderzoek te zijn gedaan naar de effectieve
uitkomsten van de training- en ontwikkelingsactiviteiten die in de verschillende organisaties worden
ondernomen. In deze scriptie is er onderzoek gedaan naar de effectiviteituitkomsten van verschillende
typen MD-programma’s. Ook is er onderzocht of persoonskenmerken van de deelnemers invloed
hebben op deze uitkomsten en op hoe het MD-programma wordt ervaren door de deelnemer.
Het onderzoek is gestart met een uitvoerige literatuurstudie. Daaruit kwam naar voren dat typen MDprogramma’s in vier verschillende dimensies ingedeeld kunnen worden. Zo kan een MD-programma
een sterke Organisationele Dimensie (OD) kennen, waarbij het gehanteerde MD-beleid gericht is op
de bezetting van sleutelfuncties; het MD-programma is een rechtstreekse doorvertaling van de
organisatiestrategie. Ook kan een MD-programma een sterk Persoonlijke Dimensie (PD) kennen,
hierbij ligt de nadruk op de ontwikkeling en persoonlijke groei van de deelnemer. Daarnaast kan een
MD-programma getypeerd worden aan de hand van de mate van aanwezigheid van structuur. Tot
slot kan een MD-programma nog getypeerd worden aan de hand van de mate waarin het programma
gericht is op de aanwezigheid van rolmodellen.
Vervolgens is er op basis van een literatuurstudie gekozen voor een aantal uitkomsten die mogelijk
beïnvloed zouden kunnen worden door de verschillende typen MD-programma’s. Zo zijn de
uitkomsten: MD-tevredenheid, arbeidstevredenheid, innovativiteit, organisatiebetrokkenheid en extrinsieke,
intrinsieke en organisationele opbrengsten van MD-activiteiten onderzocht in dit onderzoek.
Tot slot zijn er de persoonskenmerken: proactiviteit, waargenomen zelfeffectiviteit voor ontwikkeling,
leerdoeloriëntatie en feedbackzoekend gedrag opgenomen in het onderzoek, die mogelijk invloed hebben
op de uitkomsten en die mogelijk invloed hebben op hoe het MD-programma door de deelnemer
wordt ervaren. Na deze uitgebreide literatuurstudie is de volgende vraagstelling opgesteld in dit
onderzoek: Wat zijn de effectiviteituitkomsten van verschillende typen MD-programma’s en wat is de invloed
van persoonskenmerken op de effectiviteituitkomsten en op het ervaren van het MD-programma?
Om een antwoord te krijgen op de onderzoeksvraag is er een vragenlijst opgesteld die onder 58
deelnemers van een MD-programma binnen de NS is uitgezet. De uiteindelijke respons was bijna
90%. Uit de resultaten kwam naar voren dat het type MD-programma grote invloed heeft op
verschillende uitkomsten, hierbij is er onderscheid gemaakt tussen deelnemers tot en met drie jaar
werkervaring en deelnemers met meer dan drie jaar werkervaring, aangezien uit de resultaten blijkt
dat werkerervaring een significante invloed heeft op de verbanden tussen typen MD-programma’s en
de uitkomsten. Zo blijkt uit de resultaten dat de MD-programma’s, die zich laten kenmerken door
middel van een hoge mate van structuur, aanwezigheid van rolmodellen en een organisationele
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dimensie, sterk positieve uitkomsten oplevert voor de deelnemer tot en met drie jaar werkervaring en
de organisatie.
Ook blijkt uit de resultaten dat MD-programma’s die zich laten kenmerken door middel van een hoge
mate van structuur en de aanwezigheid van een persoonlijke dimensie sterk positieve uitkomsten
oplevert voor deelnemers met meer dan drie jaar werkervaring en de organisatie.
Naast de invloed van typen MD-programma’s op de uitkomsten is ook de invloed van de
persoonskenmerken op de uitkomsten onderzocht. De belangrijkste informatie die uit de resultaten
naar voren kwam is dat deelnemers die zich laten kenmerken door proactief gedrag in hogere mate
extrinsieke opbrengsten (salaris en promotie) behalen uit het MD-programma dan deelnemers met
een lagere mate van proactief gedrag. Ook lijkt een proactieve deelnemer in hogere mate innovativiteit
te ontwikkelen. Daarnaast blijkt het persoonskenmerk waargenomen zelfeffectiviteit voor
ontwikkeling op bijna alle uitkomsten een positieve invloed te hebben. Alleen heeft waargenomen
zelfeffectiviteit voor ontwikkeling een negatieve invloed op het ontwikkelen van innovativiteit.
Verder vertonen de persoonskenmerken leerdoeloriëntatie en feedbackzoekend gedrag een positief
verband met het aantal MD-activiteiten die de deelnemers uitvoeren.
Tot slot is de invloed van persoonskenmerken van de deelnemer op hoe het type MD-programma
door de deelnemer wordt ervaren onderzocht. Zo blijken deelnemers met een hoge mate van
waargenomen zelfeffectiviteit voor ontwikkeling het MD-programma eerder te ervaren als een
programma waarbij de persoonlijke dimensie centraal staat, dan deelnemers met een lagere mate van
waargenomen zelfeffectiviteit voor ontwikkeling. Ook blijkt dat een deelnemer met een hoge mate
van leerdoeloriëntatie een type MD-programma eerder ervaart als een programma waarbij men
gebruik kan maken van rolmodellen, dan deelnemers met een lagere mate van dit persoonskenmerk.
Tot slot blijkt het persoonskenmerk proactiviteit vrijwel geen invloed te hebben op hoe de typen MDprogramma’s door de deelnemers worden ervaren.
De resultaten die uit dit onderzoek naar voren komen, kunnen gebruikt worden bij het opstellen
en/of aanpassen van MD-programma’s binnen organisaties. Daarnaast kan het adviesorganisaties
helpen bij het advies geven op het gebied van Management Development. Tot slot geven de resultaten
meer inzicht in de theoretische kennis over de effectiviteit van de verschillende typen MDprogramma’s.
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Inleiding
In de afgelopen tien jaar werd er in Nederland een toenemend gebruik gemaakt van Management
Development (MD) programma’s binnen organisaties (Nijssen, Veldhuis, & Hoeksema, 2008). Was
deelname aan MD-programma’s tot dertig jaar geleden vooral besteed aan managers van
multinationals als Shell en Unilever, tegenwoordig besteedt een groot gedeelte van het Nederlands
bedrijfsleven aandacht aan MD. Er wordt momenteel gemiddeld 3 miljard euro per jaar aan
bedrijfsopleidingen geïnvesteerd, met een gemiddeld budget per deelnemer van een managementdevelopmentprogramma van ruim 2.500 euro per jaar (Nijssen et al., 2008).
Daarnaast verschuift de arbeidsmarkt van aanbieder van zekerheid naar aanbieder van
ontwikkelmogelijkheden. De groeiende schaarste op de arbeidsmarkt, gecombineerd met de
toenemende vergrijzing binnen organisaties, heeft invloed op de wijze waarop werkgevers zich
opstellen ten opzichte van hun (toekomstige) werknemers. Behoud en ontplooiing van aanwezig
talent en werven van nieuw talent vergen andere inspanningen dan voorheen. Deze ontwikkeling
heeft zijn weerslag op de activiteiten die in het kader van MD worden ondernomen. Het noodzaakt
organisaties om hun vraag naar arbeidskrachten zo te organiseren, dat talenten hen aantrekkelijk
vinden. Een MD-programma blijkt, naast de vele andere functies, een belangrijk middel te zijn om de
huidige werknemers te binden en de toekomstige werknemers aan te trekken. Daarnaast wordt een
MD-programma ingezet om de werknemers te ontwikkelen om zodoende als organisatie competitief
voordeel te behalen (Chen, Chang, & Yeh, 2004). Garden (1990) beweerde al dat het grootste
competitief voordeel voor een organisatie ligt in de bekwaamheid om personeel doormiddel van
geschikte development programma’s nieuwe vaardigheden te leren. Maar wat levert een MDprogramma nu daadwerkelijk op voor de deelnemer en de organisatie?
Er is nog weinig bekend over wat deelname aan verschillende MD-programma’s oplevert voor de
deelnemer en wat het oplevert voor de organisatie (Maurer, Lippstreu, & Judge, 2008). Het kan echter
van groot belang zijn om inzicht te verkrijgen of bepaalde MD-typen succesvoller zijn dan andere. Op
deze manier kan een MD-programma beter afgestemd worden op de persoonlijke doelstellingen en de
beoogde doelen van de organisatie.
Daarnaast blijkt uit eerdere onderzoeken dat ook persoonskenmerken invloed hebben op de
uitkomsten van MD-programma’s (Maurer, Lippstreu, & Judge, 2008) en Mentoring-programma’s
(Allen & O’Brien, 2006). Vandaar dat er in dit onderzoek ook gekeken wordt naar de invloed van
verschillende persoonskenmerken op de uitkomsten.
Het doel van dit onderzoek is daarom om kennis te verwerven over de verschillende typen MDprogramma’s en wat deze MD-programma’s opleveren aan uitkomsten voor de deelnemer en de
organisatie, zodat MD-programma’s doelgerichter vormgegeven kunnen worden.
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Doelstelling:
Inzicht verkrijgen in de effectiviteit van verschillende typen MD-programma’s en de rol van persoonskenmerken
daarbij.
De

effectiviteit

zal

door

middel

van

verschillende

indicatoren

bepaald

worden,

zoals

arbeidstevredenheid en de mate van organisatiebetrokkenheid van de deelnemer. Maar ook wordt de
effectiviteit van de MD-programma’s gemeten door middel van extrinsieke opbrengsten voor de
deelnemer (salarisverhoging en/of promotie) die een deelnemer heeft doorgemaakt door deelname
aan een MD-programma.
Daarnaast zal er in dit onderzoek gekeken worden welke invloeden persoonskenmerken van de
deelnemers hebben op hoe de verschillende typologieën MD-programma’s door de deelnemers
worden ervaren.
Deze doelstelling bevat zowel een wetenschappelijke als praktische relevantie. Het onderzoek draagt
namelijk bij aan de wetenschappelijke kennis over de verschillende MD-typologieën, de invloed van
persoonskenmerken van de deelnemer op hoe de MD-programma’s ervaren worden door de
deelnemer en de invloed van persoonskenmerken op de uitkomsten. Hiermee wordt er
voortgeborduurd op eerdere onderzoeken van o.a. Maurer, Weiss en Barbeite (2003), waarbij er
onderzoek gedaan werd naar de invloed van persoonskenmerken op de houding en deelname van
development programma’s. Resultaten uit dit onderzoek toonden aan dat het persoonskenmerk
waargenomen zelfeffectiviteit voor ontwikkeling een positieve invloed heeft op deelname aan
development-activiteiten.
Een ander onderzoek van Allen en O’Brien (2006) naar de aantrekkingkracht van een Mentoringprogramma en de invloed van persoonskenmerken hierop, toonde aan dat werknemers met het
persoonskenmerk leerdoeloriëntatie aangetrokken worden door een organisatie met een mentoringprogramma.
Ook borduurt het huidige onderzoek voort op een onderzoek van Chen et al. (2004), waarbij er
onderzoek werd gedaan naar de invloed van MD-programma’s op arbeidstevredenheid. De resultaten
uit dit onderzoek toonden aan dat tevredenheid over het MD-programma een positieve invloed heeft
op de arbeidstevredenheid van de deelnemer.
In het huidige onderzoek is er ook gekeken naar het mogelijke effect van persoonskenmerken op de
uitkomsten

die

de

mate

van

effectiviteit

van

het

programma

meten

en

in

hoeverre

persoonskenmerken invloed hebben op hoe een MD-programma door de deelnemer zelf wordt
ervaren. In tegenstelling tot voorgaande onderzoeken (Allen & O’Brien, 2006; Jansen, 1997) is er
gebruik gemaakt van zelfrapportage van de MD-deelnemer, het gaat er in dit onderzoek niet om wat
de beleidsmakers voor ogen hadden met een MD-programma, maar hoe het MD-programma wordt
ervaren door de deelnemer. Het oordeel van de deelnemers zelf is in sterke mate bepalend voor de
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effectiviteit van een MD-programma, een MD-programma is namelijk bedoeld voor de ontwikkeling
van de deelnemers en zal dan ook door de deelnemers beoordeeld dienen te worden.
De praktische relevantie van dit onderzoek houdt in dat organisaties de resultaten van dit onderzoek
kunnen gebruiken om hun MD-programma af te stemmen op wat zij willen bereiken met de
medewerkers en de organisatie. Daarnaast kan het ook adviesorganisaties helpen om de klanten te
adviseren in het vormgeven van een nieuw MD-programma. Met welk type MD-programma is een
organisatie het meest gebaat? Ook kunnen organisaties de resultaten uit het onderzoek gebruiken om
MD-programma’s aan te passen op de specifieke persoonskenmerken van medewerkers.
Uit de doelstelling zijn de volgende vraagstelling en deelvragen afgeleid:
Vraagstellingen:
Wat zijn de effectiviteituitkomsten van verschillende typen MD-programma’s en wat is de invloed van
persoonskenmerken op de effectiviteituitkomsten en op het ervaren van het MD-programma?
Deelvragen:
-

1. Welke typen MD-programma’s worden er onderscheiden ?

-

2. Welke effectiviteituitkomsten zijn van belang voor MD-programma’s?

-

3. Welke persoonskenmerken zijn van belang voor MD-programma’s?

-

4. Welke invloed heeft het type MD-programma op de effectiviteituitkomsten?

-

5. Wat is de invloed van persoonskenmerken op de effectiviteituitkomsten?

-

6. Wat is de invloed van persoonskenmerken op hoe de verschillende typen MD-programma’s worden
ervaren door de deelnemer?

In het onderstaande model zijn de vraagstelling en de deelvragen uit dit onderzoek schematisch
weergegeven. Eerst zal er in dit onderzoek worden gekeken naar de invloed van het type MDprogramma op de effectiviteituitkomsten, vervolgens zal de invloed van persoonskenmerken op de
effectiviteituitkomsten

worden

onderzocht

en

tenslotte

zal

er

gekeken

worden

of

de

persoonskenmerken van de deelnemer invloed hebben op hoe het MD-programma door de deelnemer
wordt ervaren.
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Typen MD-programma’s

Effectiviteituitkomsten

Persoonskenmerken

Figuur 1: Onderzoeksmodel
Centraal in de doelstelling van het onderzoek staat het begrip effectiviteit. Wat er verstaan wordt
onder het begrip ‘effectiviteit’ zal in hoofdstuk 2 worden toegelicht.
Met het begrip ‘deelnemer’ uit de deelvragen wordt uiteraard de deelnemer aan MD—programma’s
bedoeld.
Ook de term MD-programma wordt een aantal keer vermeld. In het volgende hoofdstuk zal er nader
ingegaan worden op wat er onder Management Development wordt verstaan en zal er een toelichting
gegeven worden op de verschillende typen MD-programma’s.
Verder in dit onderzoek zullen de ‘effectiviteituitkomsten’ worden aangeduid met ‘uitkomsten’.
De eerste drie hoofdstukken zijn gewijd aan het theoretisch kader, waarin er antwoord wordt gegeven
op de eerste drie deelvragen. In het eerste hoofdstuk wordt het begrip MD behandeld en ingegaan op
de definities, gevolgd door de typen met de verschillende kenmerken. Het tweede hoofdstuk zal
ingaan op de persoonlijke en organisationele effectiviteit en de variabelen die gebruikt worden om
deze effectiviteit te meten. Verder zijn in dit hoofdstuk een aantal hypothesen geformuleerd.
In het derde hoofdstuk zal er ingegaan worden op de verschillende persoonskenmerken die aan bod
komen in dit onderzoek, waarbij er ook een aantal hypothesen zijn geformuleerd.
In het vierde hoofdstuk wordt de methode van het onderzoek behandeld. Daarin wordt de informatie
over de organisatie, respondenten en hun achtergronden, het meetinstrument, de procedure van
onderzoek en de uitgevoerde analyses bij dit onderzoek behandeld. In het vijfde hoofdstuk worden de
resultaten van dit onderzoek beschreven. Tenslotte wordt in het zesde hoofdstuk de conclusie en de
discussies behandeld en wordt er antwoord gegeven op de vraagstelling van dit onderzoek.
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1. MD-programma’s: definities, typen en kenmerken
1.1 Inleiding
In de hedendaagse turbulente markt en de steeds sneller veranderende arbeidsmarkt wordt het leren
en ontwikkelen van de medewerker als steeds belangrijker gezien voor zowel de effectiviteit van de
organisatie als die van de individuele werknemer (Maurer, Weiss, & Barbeite, 2003). Leer- en
ontwikkelingsactiviteiten

worden

in

toenemende

mate

geassocieerd

met

hogere

organisatiebetrokkenheid en hogere arbeidstevredenheid van de werknemer (Mikkelsen, Skasvik,
Eriksen, & Ursin, 1999; Chen et al., 2004). Ook wordt

het aanbieden van leer- en

ontwikkelingsactiviteiten binnen de organisatie gezien als een bepalende factor om werknemers van
andere organisaties aan te trekken (Barbeite & Maurer, 2002; Maurer, Weiss, & Barbeite, 2003). En
blijkt het aanbieden van leer- en ontwikkelingsactiviteiten de belangrijkste reden om de organisatie
trouw te blijven (Kaye & Jordan-Evans, 2000). Maar wat wordt er nu daadwerkelijk bedoeld met leeren ontwikkelingsactiviteiten? En welke typen MD-programma’s worden onderscheiden? In dit
hoofdstuk zal er dan ook getracht worden om de eerste deelvraag uit dit onderzoek te beantwoorden:
Welke typen MD-programma’s worden er onderscheiden?
In alle lagen binnen de organisaties wordt aandacht besteed aan leer- en ontwikkelingsactiviteiten,
echter in dit onderzoek wordt er specifiek aandacht besteed aan de hogere segmenten van de
organisatie. Leer- en ontwikkelingsactiviteiten die gericht zijn op de leidinggevende werknemers
binnen de organisatie en de werknemers die in de toekomst de sleutelposities in de organisatie zullen
moeten bekleden (management trainees). Het begrip dat gekoppeld is aan de leer- en
ontwikkelactiviteiten voor deze doelgroep is Management Development.

1.2 Management Development
Management Development is een breed begrip, waar in de literatuur door de jaren heen verschillende
definities aan zijn verbonden. Er bestaat dan ook geen eenduidige definitie over Management
Development. Ook zijn er accentverschillen waarneembaar tussen de verschillende definities. Zo
hanteren Huijgen en de Nijs (1993; p. 51) een definitie waarbij Management Development vooral
wordt gedefinieerd als waarborging van organisatiebelangen. Management Development is hierin het
‘beleidsmatig en structureel bezig zijn met ontwikkeling van medewerkers met als doel de waarborging van de
toekomstige bezetting van leidinggevende en specialistische functies’.
Een breder internationaal gedragen definitie van Baldwin en Padgett (1994, p.270) legt juist
individuele accenten, zij omschrijven MD als ‘het ingewikkelde proces waarin individuen leren effectief op te
treden in de rol van manager.’ Putman Cramer (1985, p.285) beschrijft Management Development als ‘een
continu proces van planmatige en systematische afstemming van de behoeften en mogelijkheden van de
organisatie en de (loopbaan)wensen en (loopbaan)mogelijkheden van (toekomstige) managers, resulterend in:
individuele loopbaankoersen of -plannen en in daarvoor vereiste activiteiten, met als doel: een continue en
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adequate bezetting van hogere leidinggevende en specialistische functies te waarborgen en optimale
ontplooiingsmogelijkheden te scheppen voor managers’. In deze omschrijving van Management
Development staat de afstemming tussen de behoeften van de organisatie en de wensen van de
medewerkers centraal. Gebaseerd op eerder definities, zal in dit onderzoek de volgende definitie van
MD worden gehanteerd: het op een beleidsmatige en structurele manier bezig zijn met de
ontwikkeling van medewerkers met het doel een continue en adequate bezetting van (hogere)
leidinggevende en specialistische functies in de (nabije) toekomst te waarborgen.

1.2.1 Typen MD: Persoonlijke Dimensie en Organisationele Dimensie
Gebruikmakend van eerder opgestelde typologieën van MD en een onderzoek naar de stand van
zaken van MD binnen (middel) grote Nederlandse organisaties die Jansen (1997) uitvoerde, is er een
MD-typologie indeling tot stand gekomen. Primair in deze indeling zijn de dimensies: persoonlijke
dimensie (PD) en organisationele dimensie (PD).
Nadruk op organisatie-ontwikkeling (OD)
Laag

Nadruk op
persoonlijke
ontwikkeling (PD)

Hoog

Hoog

Leidend MD

MD als partner

Laag

Administratief MD

Afgeleid MD

Een typologie van MD volgens de dimensies ‘OD’ en ‘PD’. Bron: Jansen, van der Velde en Mul (2001 )
De horizontale dimensie loopt van ‘geen aandacht voor OD’ tot ‘een grote nadruk op OD’. De
verticale dimensie loopt van ‘geen aandacht voor PD’ tot ‘grote nadruk op PD’. Als de nadruk in een
MD-programma sterk ligt op OD, dan is het gehanteerde MD beleid gericht op de bezetting van
sleutelfuncties. Hierbij horen MD-instrumenten als personeelsplanning, opvolgingsplanning,
potentieelinventarisatie, belangstellingsregistratie en functieplanning (Jansen, van der Velde, & Mul,
2001). Het MD-beleid is hier sterk verankerd in de organisatiestrategie en de werknemer heeft zich
daarin te voegen. Ligt de nadruk in een MD-programma sterk op PD dan is het gehanteerde MDbeleid gericht op de ontwikkeling van persoonlijke groei van de deelnemer. Hierbij horen MDinstrumenten als persoonlijke ontwikkelingsplanning, coaching, opleiding, training en 360° feedback.
In dit type MD-beleid wordt de deelnemer als een gegeven beschouwd en wordt de organisatie
hieromheen gebouwd (Jansen et al., 2001). Aan de hand van deze twee dimensies kunnen er vier
typen MD worden onderscheiden:
Administratief MD (laag op zowel OD als PD). Hier is het MD-beleid vooral gericht op controleren en
stabiliseren. Dit is vooral van toepassing bij organisaties met een voorspelbare en stabiele omgeving.
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Organisaties met een administratief MD laten zich kenmerken door life time employment en
promotiecriterium op basis van anciënniteit.
Afgeleid MD (hoog op OD en laag op PD). Het MD-beleid is sterk verankerd in de organisatiestrategie.
Het MD is een operationele invulling van strategische keuzes. Het gaat hier vaak om een instabiele,
maar voorspelbare omgeving zodat strategische planning mogelijk is. Organisaties die zich laten
kenmerken door een MD-programma gericht op Afgeleid MD kennen vaak een loopbaan type up-orout, als er weinig groei tempo voor de werknemer binnen de organisatie aanwezig is, verlaat deze de
organisatie.
MD als partner (hoog op OD en PD). Het MD-beleid en de gevoerde bedrijfsstrategie zijn partners. Het
gaat hier om het steeds weer van binnen uit organiseren van nieuwe groeikernen. Daarbij is het
noodzakelijk dat externe mogelijkheden worden gecombineerd met intern menselijk potentieel.
Leidend MD (laag op OD en hoog op PD). De kennis en de vaardigheden bepalen de strategische koers.
Het MD-beleid is leidend bij de realisering van de strategie. Het gaat hier vaak om een instabiele en
onvoorspelbare omgeving. De organisatie maakt de markt door extern identificeren van talent en een
passende kweekbodem te bieden. Organisaties die zich laten kenmerken door een MD-programma
gericht op leidend MD, kennen vaak een loopbaan type in-and-out, het is aan de individuele personen
zich verder te ontwikkelen en verder te kijken dan binnen hun eigen organisatie.
Een MD-programma kan dus zowel een persoonlijke als ook een organisationele dimensie bezitten, de
beide dimensies zullen elkaar dan ook niet uit sluiten.

1.2.2 Typen MD: Structuur
Naast dat de typen MD-programma’s zijn onder te brengen in een persoonlijke en organisationele
dimensie, kan het MD-programma ook ingedeeld worden in mate van aanwezigheid van structuur in
het programma. Onder structuur wordt verstaan dat het doel van het MD-programma voor de
deelnemers duidelijk is en dat de deelnemers precies weten wanneer ze een nieuwe activiteit in het
kader van hun MD-programma kunnen verwachten en is de inhoud van het programma vastgelegd.
Over het algemeen hebben werknemers behoefte aan richting en structuur, maar als die te
nadrukkelijk wordt aangebracht ervaren zij dit als belemmerend (Chen et al., 2004). Ook blijkt uit een
eerder onderzoek van Ardts (2002) dat de behoefte aan structuur in het MD-programma beïnvloed
kan worden door persoonskenmerken en arbeidsfase. Zo blijken startende werknemers met de
persoonskenmerken waargenomen zelfeffectiviteit en informatiezoekend gedrag minder te profiteren
van een gestructureerd programma dan deelnemers met een mindere mate van deze
persoonskenmerken (Ardts, 2002). Ook het doel van het programma moet voor de jonge werknemer
duidelijk zijn. Werknemers met meer ervaring blijken juist minder behoefte te hebben aan een
gestructureerd programma, zij hebben behoefte aan een programma dat op elk moment aangepast
kan worden aan persoonlijke wensen (Mischel, 1977). In dit onderzoek zal er gekeken worden in
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hoeverre structuur in het MD-programma als aangenaam wordt ervaren door de deelnemer en wat
een gestructureerd MD-programma aan uitkomsten oplevert.

1.2.3 Typen MD: Rolmodellen
Een MD-programma dat zich richt op de aanwezigheid van rolmodellen wordt in veel onderzoeken
gekoppeld aan zowel opbrengsten voor de organisatie als voor het individu (Wilson & Elman, 1990;
Allen , Poteet, & Burroughs, 1997; Allen & O’Brien, 2006). In de internationale literatuur wordt er
gesproken over een mentor program, waarbij mentor wordt gedefinieerd als iemand van de organisatie,
die ervaren is, kennis heeft en deze ervaring en kennis graag wil overdragen aan minder ervaren
werknemers (Ragins & Scandura, 1994). Het hebben van een MD-programma gericht op
rolmodellen/mentors blijkt een aanzuigende werking te hebben voor jonge werknemers (Allen &
O’Brien, 2006). Werknemers en potentiële werknemers kunnen worden aangetrokken doordat de
organisatie intern en extern uitstraalt dat er binnen de organisatie veel geleerd kan worden van
anderen (Allen & O’Brien, 2006). Uit een kwalitatief onderzoek bleek dat het hebben van een MDprogramma dat gericht is op rolmodellen bijdraagt aan de algehele tevredenheid over het programma
van de deelnemer. En dat dit zelfs kan leiden tot algemene arbeidstevredenheid (Hegstad & Wentling,
2004). In dit onderzoek zal er dan ook onderzocht worden welke uitkomsten een MD-programma met
aanwezigheid van rolmodellen oplevert.

1.3 Sterke en zwakke situaties in relatie tot MD-programma’s
Eén organisatie kan verschillende typen MD bezitten. Vooral bij grote organisaties met verschillende
afdelingen zullen er verschillen bestaan in de dimensies van de MD-programma’s. Daarnaast kan er
ook een interpretatie verschil bestaan tussen hoe de deelnemer het MD-programma ervaart en hoe de
organisatie het MD-programma voor ogen heeft. Hierbij speelt de interactie tussen het individu en de
omgeving een belangrijke rol. Het analyseren van deze interactie blijkt lastig te zijn; onderzoekers die
zich bezig houden met de interactie tussen de persoon en de omgeving stellen dat situaties het gedrag
van het individu beïnvloeden, aangezien de situatie de individuen voorziet van informatie en
opdrachten dat weer invloed heeft op hoe de individuen de situatie interpreteren en hoe ze in de
situatie opereren (Mischel, 1977). De situaties variëren in sterkte wat betreft de invloed op het gedrag
(Mischel, 1977). Zo kan een situatie bijdragen aan uniforme gedragspatronen van de individuen in de
organisatie.
De aanwezigheid van ‘sterke’ en ‘zwakke’ situaties zijn eerder gebruikt in relatie tot de literatuur over
introductieprogramma’s (Ashford & Saks, 1996; Ardts, 2002). In het huidige onderzoek zal de situatie
worden doorvertaald naar een MD-programma, waarbij een sterke situatie/MD-programma zich
kenmerkt door een duidelijk gestructureerd programma waarin tot in detail duidelijk is wat er
gevraagd wordt van het individu. Dit betekent dat in een sterke situatie de rol van de individuele
verschillen tot een minimum wordt beperkt omdat iedereen leert dat er maar één goede oplossing is
om een probleem aan te pakken (Mischel, 1977). Uit de literatuur over introductieprogramma’s wordt
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het voorbeeld gegeven van een ‘sterk’ programma aanpak bij de militairen, waarbij getracht wordt
om bij binnenkomst van de nieuwkomers in de organisatie de individuele verschillen tot een
minimum te beperken doormiddel van sterk gestructureerde vormen van training (Ardts, 2002).
Naast dat een situatie ‘sterk’ kan zijn kan deze ook ‘zwak’ zijn. In zo’n situatie wordt er minder druk
uitgeoefend op de conformiteit en is er geen sprake van een vaste structuur waar de individuen zich
in kunnen bewegen. De individuen hebben zelf de regie over hun ontwikkeling en worden niet
beperkt door externe belemmeringen. Een voorbeeld van een ‘zwakke situatie’ aanpak is het
zogenaamde ‘sink-or-swim’ beleid, waarbij de organisatie het individu aan zijn/haar lot overlaat
(Ardts, 2002).
Mischel (1977) is van mening dat individuele verschillen de grootste invloed hebben in ‘zwakke’
situaties en het minste effect hebben in ‘sterke’ situaties. Wanneer we deze studie doorvertalen naar
het huidige onderzoek kan er verondersteld worden dat ook MD-programma’s in sterkte kunnen
variëren. Een MD-programma dat zich kenmerkt als een sterke situatie zal een hoge mate van
structuur en vaste inhoud kennen. Tevens zal het programma erg gericht zijn op de collectiviteit
(Ashford & Saks, 1996).
Een MD-programma dat zich kenmerkt als een ‘zwakke’ situatie is minder gestructureerd en kan
worden gekarakteriseerd als een programma dat gericht is op het individu, informeel, en variabel. Het
MD-programma wordt ervaren als een ad-hoc programma zonder duidelijk gespecificeerde
programma onderdelen en vast tijdschema. Tijdens zo’n programma zullen de deelnemers minder
sterk en meer dubbelzinnige signalen ontvangen wat betreft de uitkomsten van het programma. Door
de ambiguïteit van het programma zouden deelnemers verschillende gedragingen kunnen vertonen.
Individuele verschillen zullen meer invloed hebben op het gedrag in zwakke opdrachten; in ‘sterke’
opdrachten zullen de persoonlijke invloeden ‘overruled’ worden (Mischel, 1990).
In termen van interactie tussen de deelnemer en het type MD-programma kan er verondersteld
worden dat een sterk gestructureerd programma en een hoge mate van aanwezigheid van
rolmodellen gezien kan worden als een sterke situatie, waarbij de individuele verschillen
geminimaliseerd worden.
De beoordeling van de deelnemers hoe zij de verschillende typen MD-programma ervaren kunnen
ook beïnvloed worden door de verschillende persoonskenmerken die de deelnemers bezitten. In het
derde hoofdstuk zal hier verder op ingegaan worden.
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1.4 Samenvatting
Met behulp van de behandelde literatuur over verschillende typen MD-programma zal er tot slot van
dit hoofdstuk een antwoord worden gegeven op de eerste deelvraag in dit onderzoek.

1. Welke typen MD-programma’s worden er onderscheiden?
Zoals in dit hoofdstuk staat beschreven zijn er verschillende typen MD-programma’s. Zo kan een MDprogramma worden ingedeeld aan de hand van de persoonlijke dimensie (PD) en de organisationele
dimensie (OD) van Jansen et al., (2001). Zo kan een organisatie een MD-programma hebben waar de
dimensie ligt bij het individu of juist bij de organisatie. In dit onderzoek zal er niet worden in gegaan
op de vier verschillende typen MD-programma’s die aan de hand van deze twee dimensies zijn
ontwikkeld, maar zal dit beperkt blijven tot de persoonlijke en organisationele dimensie. Verder zal in
dit onderzoek de mate van aanwezigheid van structuur binnen MD-programma’s worden
onderzocht. De mate van structuur van MD-programma’s kan weer leiden tot verschillende
uitkomsten, die in dit onderzoek onderzocht zullen worden. Tot slot kan een MD-programma ook nog
getypeerd worden door wel of geen aanwezigheid van rolmodellen in het programma. Ook deze
typering kan weer leiden tot verschillende uitkomsten voor de organisatie en de deelnemer die in dit
onderzoek onderzocht zullen worden. Kortom in dit onderzoek zullen de MD-programma’s aan de
hand van vier verschillende dimensie (PD, OD, structuur, rolmodellen) worden onderzocht,
dimensies die elkaar niet hoeven uit te sluiten. Verder zal ook in dit onderzoek de invloed van
persoonskenmerken op het ervaren van het MD-programma worden onderzocht, hierbij zal gebruik
worden gemaakt van de ‘sterke’ en ‘zwakke’ theorie van Mischel (1990).
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2. Invloed van MD-programma’s op de Persoonlijke en Organisationele
effectiviteit
2.1 Inleiding
De effectiviteit van de MD-programma’s wordt in dit onderzoek gemeten aan de hand van een aantal
uitkomsten. Aan de hand van de verschillende variabelen wordt zowel de persoonlijke- als de
organisationele effectiviteit gemeten. Maar wat wordt er verstaan onder effectiviteit? Een blik in de
‘Grote van Dale’ leert dat effectiviteit staat voor ‘doeltreffendheid’. Verder wordt effectiviteit in de enge
betekenis gesteld als de verhouding tussen het bereikte en beoogde resultaat (In ’t Veld, 1992). Hierin
is ook een onderscheid te maken tussen persoonlijke en organisationele effectiviteit. Oftewel hoe is het
gesteld met de verhouding tussen het bereikte en beoogde resultaat van het individu en de
organisatie? In dit hoofdstuk zal er een antwoord worden gegeven op de tweede deelvraag van dit
onderzoek: Welke effectiviteituitkomsten zijn van belang voor MD-programma’s?

2.2 Effectiviteit van de MD-programma’s
MD-programma’s kunnen zowel effectief zijn voor het individu als voor de organisatie. Kirkpatrick
(1959, 1994) heeft het meten van effectiviteit van leerprogramma’s verwerkt in een model. Kirkpatrick
onderscheidt vier niveaus in de effectiviteit van leerprogramma’s. De vier effectniveaus zijn
weergegeven in Figuur 2.1.
Effectniveau
outputs

1 reactie

2 leerresultaten
outcomes

3 gedrag op de werkplek

4 organisatie

Omschrijving
de mate waarin deelnemers tevreden zijn over de gevolgde
opleiding
de mate waarin de opleiding resulteert in een toename van
de beoogde kennis en vaardigheden bij de deelnemers
de mate waarin de deelnemers de kennis en vaardigheden
toepassen in hun werkzaamheden
de mate waarin de opleiding bijdraagt aan het realiseren van
organisatiedoelen

Figuur 2.1 Effecten van leerprogramma’s
Windham en Chapman (1990) hebben de vier effectniveaus nader gespecificeerd door de effectniveaus
te verdelen in outputs en outcomes, waarbij de outputs betrekking hebben op de directe effecten die
tijdens en direct na het MD-programma bepaald kunnen worden (reactie op het gevolgde programma
en leerresultaten die hieruit zijn behaald) bij de outcomes gaat het om effecten die pas na enige tijd
meetbaar zijn (werkgedrag en organisatiedoelen) (Windham & Chapman, 1990).
Bij het eerste niveau uit het model gaat het om de reactie van de deelnemer, hiermee wordt de
tevredenheid van de deelnemer over het MD-programma bedoeld. Bij het tweede niveau gaat het om
de leerresultaten, heeft het MD-programma geleid tot verandering in kennis, houding en of
vaardigheden van de deelnemer. Bij het derde niveau wordt er gekeken of de opgedane kennis uit de
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MD-programma’s ook daadwerkelijk wordt toegepast op de werkvloer. Tot slot in het vierde niveau
wordt er gekeken of het MD-programma ook daadwerkelijk bijdraagt aan de doelstellingen die de
organisatie gesteld heeft. Dit niveau is lastig te meten omdat voor het meten van het vierde niveau
ook gegevens over de bedrijfsresultaten nodig zijn (Sanders & Ardts, 2008). In dit onderzoek wordt er
getracht om de eerste drie effectniveaus van Kirkpatrick (1959, 1994) te meten aan de hand van de
persoonlijke en organisationele effectiviteit die hieronder toegelicht zullen worden. Tevens zal er
getracht worden om een indicatie te geven van het realiseren van het vierde effectniveau.

2.2.1 Persoonlijke-effectiviteit
MD-programma’s worden ontwikkeld om de effectiviteit van de werknemers te verhogen, aangezien
persoonlijke effectiviteit kan leiden tot effectiviteit van de organisatie. Bij persoonlijke effectiviteit
gaat het om zelfbewust, doelgericht gedrag, waarbij persoonlijk betrekking heeft op het kiezen van
een eigen doel en effectiviteit betrekking heeft op het zelf ervaren en beoordelen of dit doel bereikt is.
Persoonlijke effectiviteit kan dan ook gedefinieerd worden als: ‘een persoon is persoonlijk effectief als hij of
zij zich zelfbewust doelen stelt, die hij of zij op grond van zijn/haar persoonlijke eigenschappen en de inzet van
gedragingen, bereikbaar acht en vervolgens ook bereikt’ (Van Dellen, 2000, p.6). De effectiviteit voor het
individu van het MD-programma kan bestaan uit tevredenheid over het MD-programma en de
algemene werktevredenheid.
Ook kan de persoonlijke effectiviteit zich uiten in het ontwikkelen van innovatief gedrag. Steeds meer
organisaties hebben behoefte aan innovatieve werknemers om zodoende competitief voordeel te
behalen (Zhou & George, 2001). De competentie innovativiteit wordt dan ook vaak opgenomen in de
competentiebank van de organisaties. Gezien de waarde die er gehecht wordt aan de competentie
innovativiteit binnen organisatie is deze uitkomstvariabele onderzocht in dit onderzoek.

2.2.1.1 MD-tevredenheid en Arbeidstevredenheid
In dit onderzoek zal het eerste effectniveau van Kirkpatrick (1994), de reactie, worden getoetst door
middel van het meten van de algemene tevredenheid van de deelnemer over het MD-programma.
Tevredenheid over een training- en ontwikkelingsprogramma blijkt een belangrijke factor te zijn in de
loopbaan keuze van de werknemer (Violino, 2001). Het hebben van een MD-programma dat voorziet
in de behoefte van de werknemer, draagt bij aan de algehele tevredenheid over het werk en de
organisatie (Schmidt, 2007). Zo vond Bartlett (2001) een positieve relatie tussen de waardering van de
deelnemer voor een training- en ontwikkelingsprogramma en de commitment aan de organisatie.
Zo toonden Chen et al. (2004) aan in hun onderzoek naar de invloed van MD-programma’s op
arbeidstevredenheid, dat een toename van tevredenheid over het MD-programma leidt tot een
verhoging van de arbeidstevredenheid van de deelnemer.
Naast de tevredenheid over het MD-programma wordt ook de algemene arbeidstevredenheid van de
deelnemer gemeten in dit onderzoek. Het succes van de organisatie wordt in belangrijke mate
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bepaald door haar werknemers. Het is de organisatie dan ook alles aan gelegen om de goede
werknemers te behouden voor de organisatie. Door middel van MD-programma’s wordt er
geïnvesteerd in de ontwikkeling van de werknemers om zodoende de werknemer te voorzien in
zijn/behoeften (Goldstein & Ford, 2002). Toch zullen er altijd medewerkers zijn die de organisatie
verlaten. Muchinsky en Morrow (1980) zijn van mening dat het vertrek van de werknemer wordt
bepaald door drie factoren: economische factoren, werkgerelateerde factoren en individuele factoren.
Ongeacht welke factor van invloed is op het vertrek van de medewerker, het vertrek van een goed
functionerende werknemer is erg kostbaar voor de organisatie (Judge, 1993; Lee, Mitchell, Sablynski,
Burton, & Holtom, 2004; Schmidt, 2007). Traditioneel gezien worden er drie vormen van kosten
herkend: vertrek kosten, vervangingskosten en trainingskosten (Cascio, 2003). Uit vele onderzoeken
blijkt dat arbeidstevredenheid de belangrijkste voorspeller is voor het vertrek van de medewerker
(Hom & Griffeth, 1995; Schmidt, 2007). Maar wat wordt er verstaan onder arbeidstevredenheid?
Arbeidstevredenheid wordt gedefinieerd als ’how people feel about their jobs and different aspects of their
jobs. It is the extent to which people like or dislike their jobs’ (Spector, 1997, p.2). Arbeidstevredenheid kan
gemeten worden aan de hand van verschillende niveaus, vanuit verschillende opzichten en
constructies. Zo kunnen medewerkers tevreden zijn over verschillende elementen van het werk of
juist erg ontevreden zijn over bepaalde taken. Sommige elementen uit het werk kunnen ook weer
zwaarder wegen dan andere (Spector, 1997). In dit onderzoek zal er niet worden ingegaan op de
tevredenheid

van

de

verschillende

elementen

van

het

werk,

maar

zal

de

algemene

arbeidstevredenheid van de deelnemer onderzocht worden. Hackman en Oldham (1976) toonden in
hun onderzoek aan dat het meten van de algemene arbeidstevredenheid de meest betrouwbare
informatie geeft. Op grond van de kennis over de verschillende typen MD-programma’s, behandeld
in hoofdstuk 1 en de opgedane kennis over MD- tevredenheid en arbeidstevredenheid zijn de
volgende hypothesen geformuleerd voor dit onderzoek:
Hypothese 1:
1. Er bestaat een positief verband tussen de mate van algemene tevredenheid over het MD-programma en de
mate van algemene arbeidstevredenheid van de deelnemer.
Hypothese 2:
2. De mate van aanwezigheid van structuur in de MD-programma’s zal sterker positief samenhangen met de
algemene tevredenheid over het MD-programma bij deelnemers tot en met 3 jaar werkervaring, dan bij
deelnemers met meer dan 3 jaar werkervaring.
Hypothese 3:
3. De mate waarin deelnemers in het MD-programma kunnen beschikken over rolmodellen zal sterker positief
samenhangen met de algemene tevredenheid over het MD-programma bij deelnemers tot en met 3 jaar
werkervaring, dan bij deelnemers met meer dan 3 jaar werkervaring.
Naast dat volgens de literatuur het aantal arbeidsjaren invloed kan hebben op de mate van
tevredenheid over een MD-programma met structuur en rolmodellen, lijkt het aantal arbeidsjaren van
de deelnemer ook invloed te hebben in de mate waarop de deelnemer het MD-programma ziet als een
belangrijke reden om bij de organisatie te gaan werken (Barbeite & Maurer, 2002). Ook de praktijk
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laat zien dat vele organisaties het MD-programma inzetten om jonge talentvolle werknemers aan te
trekken (Barbeite & Maurer, 2002; Maurer, Weiss, & Barbeite, 2003). Zo wordt er verondersteld dat
juist jonge, talentvolle werknemers met weinig werkervaring aangetrokken worden door een
organisatie die hun een uitgebreid MD-programma aanbiedt om zich zodoende verder te ontwikkelen
(Allen, O’Brien, 2006). Deze veronderstelling heeft geleid tot de volgende hypothese:

Hypothese 4:
4. Voor deelnemers met weinig werkervaring (tot en met 3 jaar werkervaring) is de aanwezigheid van een MDprogramma in een organisatie een belangrijkere reden om bij de organisatie te werken dan deelnemers met meer
dan 3 jaar werkervaring.

2.2.1.2 Innovativiteit
In de huidige snel veranderende bedrijvenmarkt is het voor organisaties noodzakelijk om succesvolle,
innovatieve veranderingen te implementeren om als onderneming te overleven, effectief te blijven en
competitief voordeel te behouden. Ondanks dat er verschillende factoren bepalend zijn voor een
organisatie om competitief voordeel te behouden, wordt innovativiteit gezien als de belangrijkste
factor (Zhou & George, 2001). Vele organisatiewetenschappers zijn dan ook van mening dat de
creatieve en innovatieve prestaties van werknemers essentieel zijn voor organisaties om competitief
voordeel te behalen en te behouden (Oldham & Cummings, 1996). Uit verschillende onderzoeken is
naar voren gekomen dat het nemen van innovatieve initiatieven door werknemers bijdraagt aan de
effectiviteit van de organisatie (Amabile, 1988; Oldham & Cummings 1996; Scott & Bruce, 1994;
Shalley, 1995; West & Far, 1989).
De termen creativiteit en innovativiteit worden vaak door elkaar gebruikt binnen onderzoeksstudies,
toch zijn er ook accent verschillen tussen beide begrippen (Bruce & Scott, 1994). Zo wordt creativiteit
toegeschreven aan het produceren van nieuwe en bruikbare ideeën en wordt er over innovativiteit
gesproken als de ideeën daadwerkelijk succesvol geïmplementeerd worden binnen de organisatie
(Amabile, 1996, Mumford & Gustafson, 1988). Creativiteit kan dan ook gezien worden als de eerste
stap in de richting van innovativiteit (West & Farr, 1990) en innovativiteit kan gedefinieerd worden als
het succesvol implementeren van creatieve ideeën (Amabile, 1988). In dit onderzoek zal er ingegaan
worden op het begrip innovativiteit, aangezien het in dit onderzoek gaat om de daadwerkelijke
implementatie van ideeën en niet alleen het genereren van nieuwe ideeën.
Volgens wetenschappers is het tonen van innovatief gedrag een socio-politiek proces dat gepareerd
wordt binnen organisaties door de werknemers die vasthouden aan de bestaande gedachten en sterk
denken vanuit het bestaande raamwerk (Dougherty & Heller 1994; Janssen, 2003) (Kanter, 1988; Frost
& Egri 1991; in Janssen, 2005). Vanuit het socio-politiek perspectief op het innovatieproces, hangt de
bereidheid van de werknemer om zich in te zetten voor innovatieve activiteiten af van de mate waarin
zij invloed ervaren op de werkvloer (Janssen, 2005). Wanneer werknemers het idee hebben dat zij

10
Auteur: R.M. van Schie

Effectiviteit van MD-programma’s

invloed hebben op de wijze waarop wordt gewerkt in de organisatie zullen zij meer pogingen doen
om innovatieve ideeën te genereren en te implementeren om verandering te bewerkstelligen (Janssen,
2005).
De lengte van de dienstverband van de werknemer beïnvloedt de invloed van de werknemer op de
werkvloer in de organisatie (Scott & Bruce, 1994). Er zou dus verondersteld kunnen worden dat
personen met een lang dienstverband hoger scoren op innovativiteit dan personen met een relatief
kort dienstverband, aangezien zij ervaren dat zij

meer invloed op de werkvloer hebben. Deze

informatie heeft geleid tot de volgende hypothese.
Hypothese 5:
5. De lengte van het dienstverband zal positief samenhangen met de mate van innovativiteit van de deelnemer.
Daarnaast kan er ook verondersteld worden dat het type MD-programma dat gericht is op de
persoonlijke ontwikkeling de mate van innovativiteit positief kan stimuleren. Binnen een MDprogramma wat gericht is op de persoonlijke ontwikkeling (PD) krijgt het individu de ruimte om
zichzelf te ontwikkelen en buiten de gebaande paden van de organisatie te treden. Er mag dus
verondersteld worden dat werknemers de ruimte krijgen om hun innovatieve ideeën uit te voeren. Op
grond van de opgedane kennis over typen MD-programma’s en de informatie over innovativiteit is de
volgende hypothese geformuleerd in dit onderzoek.
Hypothese 6:
6. De mate waarin persoonlijke doelstellingen (PD) in het MD-programma centraal staan zal positief
samenhangen met de mate van innovativiteit van de MD-deelnemer.

2.2.2 Organisatie-effectiviteit
Naast dat MD-programma’s worden ontwikkeld om de effectiviteit van de deelnemer te verhogen,
worden MD-programma’s binnen organisaties ook ingezet om effectief te zijn voor de organisatie. Een
brede definitie van effectiviteit die al jarenlang in de organisatie literatuur wordt gehanteerd is de
definitie van Cameron (1986). Zij stelt dat organisatie-effectiviteit de mate is waarin aan bepaalde
eisen wordt voldaan betreffende een voortbrengingsproces of het functioneren van de organisatie.
Bryson en Bromiley (1993, p.321) definiëren organisatie-effectiviteit weer als een combinatie van
verschillende factoren, waaronder: ‘de mate waarin doelstellingen bereikt worden, de tevredenheid van de
organisatie met de uitkomst en het nut van de leerervaring voor toekomstige projecten’. Deze definitie brengt
duidelijk de essentie van organisatie-effectiviteit naar voren in relatie tot een MD-programma.
Aangezien er naast de doelstellingen, tevredenheid over de uitkomsten ook een belangrijke mate van
leerervaring zit verscholen voor de organisaties in de uitvoer van MD-programma’s binnen
organisaties.

Ook

moet

een

MD-programma

bijdragen

aan

het

realiseren

van

organisatiedoelstellingen. Zoals in de inleiding werd aangekaard worden MD-programma’s steeds
meer als middel ingezet om het organisatiedoel: het binden en het verder ontwikkelen van de huidige
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werknemers en het aantrekken van toekomstige werknemers om zodoende competitief voordeel te
behalen.
Een indicator als organisatiebetrokkenheid van de werknemer blijkt uit eerdere onderzoeken (Allen &
Meijer, 1990; de Gilder, van den Heuvel, & Ellemers, 1997) belangrijke informatie te geven in hoeverre
organisaties slagen in het binden en boeien van de werknemer. Vandaar dat de variabele
organisatiebetrokkenheid is opgenomen in dit onderzoek.

2.2.2.1 Affectieve organisatiebetrokkenheid
Zoals in de inleiding is aangekaard worden MD-programma’s mede door organisaties ingezet om de
werknemer te binden en boeien om zodoende competitief voordeel te behalen ten opzichte van de
concurrenten. Een variabele die door de jaren heen gebruikt wordt om te meten of organisaties slagen
in het binden en boeien van de werknemer is organisatiebetrokkenheid. Organisatiebetrokkenheid of
commitment is onderzocht in relatie tot werkverzuim van de werknemer en omzet van de organisatie
(Griffeth, Hom, & Gaertner, 2000; in Maurer & Lippstreu, 2006). Werknemers die sterk
gecommitteerd zijn aan een organisatie, zullen minder snel vertrekken of verzuimen, vertonen
arbeidstevredenheid en een hoge mate van werkmotivatie (Meyer, Becker, & Vandenberghe, 2004).
De meest kenmerkende ontwikkeling in de organisatiebetrokkenheid literatuur van de afgelopen twee
decennia is dat organisatiebetrokkenheid in componenten is onderverdeeld. Zo stelden Allen en
Meyer (1990) dat betrokkenheid uit drie componenten bestaat; affectieve, continuïteit- en normatieve
betrokkenheid (Allen & Meyer, 1990; De Gilder et al., 1997), waarbij de nadruk bij affectieve
betrokkenheid ligt op het gevoel van verbondenheid met de organisatie, continuïteitsbetrokkenheid
kijkt meer naar wat de kosten zijn voor het verlaten van de organisatie, ten slotte normatieve
betrokkenheid beschrijft de normen van de werknemer ten opzichte van de verantwoordelijkheid
jegens de organisatie (De Gilder et al., 1997).
In dit onderzoek is alleen de affectieve betrokkenheid onderzocht, omdat dit de sterkste relatie blijkt
te vertonen met verschillende relevante organisatievariabelen, zoals aanwezigheid op het werk, steun
aan development activiteiten en performance (Bartlett, 2001; Dunham et al., 1994; Meyer et al., 2002;
Somers, 1995; Maurer & Lippstreu, 2006).
Verder wordt verondersteld in de literatuur (Birdi, Allan, & Warr, 1997; Tansky & Cohen, 2001;
Maurer & Lippstreu, 2006;
structuur

in

Paul & Anantharan, 2004) dat de aanwezigheid van een duidelijke

MD-programma’s

binnen

organisaties

positief

geassocieerd

wordt

met

organisatiebetrokkenheid van de werknemer. Als een organisatie de werknemer op een structurele
wijze voorziet van een ontwikkelingsprogramma zullen de werknemers zich eerder betrokken voelen
bij een organisatie. Resultaten uit onderzoek naar introductieprogramma’s heeft tot de
veronderstelling geleid dat een sterk gestructureerd programma de individuele verschillen tussen de
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deelnemers tot een minimum beperkt, waardoor er een gezamenlijke band tussen de deelnemers
wordt gecreëerd (Ardts, 2002). Deze informatie over introductieprogramma’s is in dit onderzoek
doorvertaald naar MD-programma’s, waarin richtlijnen, de regels en normen over wat als goed wordt
beschouwd in de organisatie, expliciet wordt gemaakt. Op grond van de opgedane kennis over typen
MD-programma’s en de informatie over organisatiebetrokkenheid is de volgende hypothese
opgesteld:
Hypothese 7:
7. De mate van aanwezigheid van structuur in de MD-programma’s zal positief samenhangen met de
organisatiebetrokkenheid van de MD-deelnemers.
Tevens wordt verondersteld dat een MD-programma met een organisationele dimensie (OD) positief
zal samenhangen met de organisatiebetrokkenheid van de deelnemer. Het MD beleid is een
doorvertaling van de organisatiestrategie, hierdoor richt het MD-programma zich op het creëren van
een gezamenlijke band tussen de werknemers binnen de organisatie, om gezamenlijk de
organisatiedoelstellingen te verwezenlijken. Op grond van de opgedane kennis over typen MDprogramma’s en de informatie over organisatiebetrokkenheid is de volgende hypothese geformuleerd
in dit onderzoek:
Hypothese 8:
8. De mate waarin organisatie doelstellingen (OD) in het MD-programma centraal staan zal positief
samenhangen met de mate van organisatiebetrokkenheid van de deelnemer.

2.2.3 Persoonlijke en Organisationele effectiviteit
Behalve dat een MD-programma kan leiden tot de persoonlijke uitkomsten: MD-tevredenheid,
arbeidstevredenheid en innovativiteit, en de organisationele uitkomst: organisatiebetrokkenheid kan
deelname aan een MD-programma ook nog opbrengsten opleveren die zowel uit persoonlijke en
organisationele effectiviteit bestaat. Dit zijn de opbrengsten van MD-activiteiten.

2.2.3.1 Opbrengsten van MD-activiteiten
Deze opbrengsten zijn in te delen in drie typen: extrinsieke opbrengsten, intrinsieke opbrengsten en
opbrengsten voor de organisatie. Extrinsieke opbrengsten hebben betrekking op de zichtbare
uitkomsten, als salaris en promotie (Maurer et al., 2008). Intrinsieke opbrengsten gaan over meer
interesse in eigen werkzaamheden, lol hebben in het werk en zelfontplooiing. Tot slot zijn er nog de
opbrengsten voor de organisatie, waarbij er gekeken wordt naar de opbrengsten op afdelingsniveau
en organisatieniveau (Maurer et al., 2003).
Uit

eerdere onderzoeken is naar voren gekomen, dat de intrinsieke en extrinsieke opbrengsten

worden beïnvloed door de mate van bereidheid van de deelnemer tot het uitvoeren van leer- en
ontwikkelingsactiviteiten (Maurer et al., 2003). Tevens kan verondersteld worden uit de literatuur
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over typen MD-programma’s, dat een MD-programma met een persoonlijk dimensie (PD) positieve
samenhang vertoont met de intrinsieke en extrinsieke opbrengsten voor de deelnemer (Jansen et al.,
2001), aangezien binnen deze dimensie de ontwikkeling van het individu centraal staat.
Daarnaast mag er verondersteld worden dat er een positief verband is tussen een MD-programma
met een organisationele dimensie en de opbrengsten voor de organisatie, gezien het feit dat realisering
van de organisatiedoelstellingen centraal staat in deze dimensie (Jansen et al., 2001). Op grond van de
opgedane kennis over de verschillende typen MD-programma’s en activiteiten en de kennis over
opbrengsten van MD-activiteiten zijn de volgende hypothesen geformuleerd in dit onderzoek:
Hypothese 9:
9a. Hoe meer deelname aan development activiteiten van de deelnemers, hoe meer deelnemers intrinsieke en
extrinsieke opbrengsten van het MD-programma ervaren.
9b. Hoe sterker de persoonlijke doelstellingen (PD) in het MD-programma centraal staan, hoe meer deelnemers
intrinsieke en extrinsieke opbrengsten van het MD-programma ervaren.
9c. Hoe sterker de organisatiedoelstellingen (OD) in het MD-programma centraal staan, hoe meer deelnemers
organisationele opbrengsten van het MD-programma ervaren.

2.3 Samenvatting
Op basis van de behandelde literatuur over verschillende uitkomsten zal er tot slot van dit hoofdstuk
een antwoord worden gegeven op de tweede deelvraag in dit onderzoek.
2. Welke effectiviteituitkomsten zijn van belang voor MD-programma’s?
Zoals aangegeven in dit hoofdstuk zijn er door de jaren in heen, verschillende uitkomsten gekoppeld
aan MD-programma’s. In het huidige onderzoek is er voor gekozen om alle vier de effectiviteitniveaus
van Kirkpatrick (1994) terug te laten komen in het onderzoek. Zo zal het eerste niveau, reactie van de
deelnemer gemeten worden doormiddel van de MD-tevredenheid van de deelnemer. Het tweede
niveau, leerresultaten, zal gemeten worden aan de hand van de ontwikkelde innovativiteit en de
persoonlijke opbrengsten van MD-activiteiten. Het derde meetniveau, gedrag op de werkplek zal
gemeten worden door middel van de variabele die rechtstreeks vraagt in hoeverre de opgedane
kennis uit het MD-programma wordt toegepast in de praktijk. Tot slot zal ook het vierde meetniveau
van Kirkpatrick (1994), de organisatie, voor een deel worden gemeten. Dit kan niet volledig gemeten
worden, aangezien hierbij ook informatie over bedrijfsresultaten nodig zijn (Sanders & Ardts, 2008).
De uitkomsten die een indicatie gegeven voor het bereiken van dit vierde effectniveau zijn:
organisatiebetrokkenheid en de opbrengsten van MD-activiteiten voor de organisatie.
In dit onderzoek wordt er zowel gekeken in hoeverre de type MD-programma’s invloed hebben op
de uitkomsten als ook de invloed van de verschillende persoonskenmerken van de deelnemer op de
uitkomsten.
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3. De rol van persoonskenmerken bij MD-programma’s
3.1 Inleiding
Geen mens is hetzelfde, dus ook iedere werknemer is verschillend. Zo zijn er innovatieve, intelligente,
proactieve, consciëntieuze en leergierige werknemers, maar ook onzorgvuldige, passieve, apathische
en chaotische werknemers zijn aanwezig binnen organisaties. In toenemende mate is er de afgelopen
jaren onderzoek gedaan naar de invloed van persoonskenmerken van werknemers op leer- en
ontwikkelingsprogramma’s (Maurer, Lippstreu, & Judge, 2008; Maurer, Weiss, & Barbeite, 2003). Het
verkrijgen van inzicht in de verschillende persoonskenmerken die invloed hebben op de leer- en
ontwikkelingsactiviteiten is om een aantal reden belangrijk. Ten eerste wordt de theoretische kennis
uitgebouwd over deelnemers aan leer- en ontwikkelingsactiviteiten. Ten tweede kan de opgedane
kennis gebruikt worden om een ‘leer cultuur’ in organisaties op te bouwen. Daarnaast kunnen de
inzichten een bijdrage leveren aan de MD-uitvoerders bij het ontwerpen en implementeren van
ontwikkelingsprogramma’s (Maurer, Weiss, & Barbeite, 2003). In dit hoofdstuk zal de derde deelvraag
van dit onderzoek aan bod komen, die luidt: Welke persoonskenmerken zijn van belang voor MDprogramma’s?
Er is door de jaren heen veel onderzoek gedaan naar de invloed van persoonskenmerken op de
ontwikkelingsuitkomsten van de medewerker. Vooral de persoonskenmerken die de zogenaamde ‘big
five’ vormen, Extraversion, Agreeableness, Conscientiousness, Neuroticism en Openness to Experience, zijn
uitgebreid onderzocht en is door de jaren veel over bekend geworden (Barrick & Mount, 1991).
Zo worden de persoonskenmerken conscientiousness en openness to experience

uit de ‘big five’

theoretisch en empirisch gezien als de meest relevante voorspeller van betrokkenheid van de
medewerker aan ontwikkelingsactiviteiten (Barrick, Mount, & Strauss, 1993; Colquitt & Simmering,
1998; Maurer, Lippstreu, & Judge, 2008). Gezien het feit dat in eerdere onderzoeken de
persoonskenmerken conscientiousness en openness to experience al uitgebreid onderzocht zijn in relatie
tot ontwikkelingsactiviteiten van de medewerker, heeft dit er toe geleid dat er gekozen is om andere
persoonskenmerken die van belang zijn voor MD-programma’s te onderzoeken om zodoende de
kennis uit te breiden.

3.2 De persoonskenmerken in dit onderzoek
In het huidige onderzoek zijn vier persoonskenmerken opgenomen en zal er onderzocht worden wat
hun invloed is op de uitkomsten en in hoeverre de persoonskenmerken van de deelnemers invloed
hebben op hoe het type MD-programma wordt ervaren.
Het persoonskenmerk proactiviteit wordt al jarenlang gerelateerd aan positieve werkuitkomsten.
Alhoewel er in eerdere onderzoeken is gesteld dat proactieve personen weinig beïnvloedbaar zijn
door de omgeving is er nog geen onderzoek gedaan of proactiviteit van een deelnemer invloed heeft
op het type MD-programma wat de deelnemer ervaart (Bateman & Crant 1993). Dit is de reden dat het
persoonskenmerk proactiviteit onderzocht wordt in dit onderzoek.
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Een andere persoonskenmerk dat gerelateerd wordt aan positieve werkuitkomsten is waargenomen
zelfeffectiviteit voor ontwikkeling, ‘self-efficacy for development’ (Martocchio & Judge, 1997). Onderzoek
heeft uitgewezen dat self-efficacy één van de belangrijkste voorspellers is voor het vertonen van gedrag
van de medewerker dat hij/zij zijn taak goed begrijpt en uitvoert in het kader van een MDprogramma (Maurer, Weiss, & Barbeite, 2003; Maurer, 2001; Bandura, 1997). Wat nog niet in eerdere
onderzoeken is onderzocht is of het persoonskenmerk waargenomen zelfeffectiviteit voor
ontwikkeling invloed heeft op hoe het type MD-programma door de deelnemer wordt ervaren. Dit is
dan ook een belangrijk argument geweest om dit persoonskenmerk mee te nemen in dit onderzoek.
Een

persoonskenmerk

dat

een

goede

voorspeller

lijkt

te

zijn

van

motivatie

voor

ontwikkelingsactiviteiten van de medewerker is doeloriëntatie (Maurer, Lippstreu, & Judge, 2008).
Alhoewel er nog weinig aandacht is geweest in onderzoeken uit het verleden blijkt de dimensie
leerdoeloriëntatie, wat onderdeel is van doeloriëntatie, een belangrijke voorspeller te zijn van
medewerkers die ten doel hebben gesteld nieuwe dingen te leren om hun competenties en
vaardigheden uit te breiden in ontwikkelingsactiviteiten (Maurer, Lippstreu, & Judge, 2008). Gezien
het feit dat het onderzoek naar dit persoonskenmerk nog in een beginnende fase is en een belangrijke
voorspeller lijkt te zijn voor ontwikkelingsactiviteiten is het persoonskenmerk leerdoeloriëntatie
meegenomen in dit onderzoek.
Tot slot wordt er in dit onderzoek het persoonskenmerk feedbackzoekend gedrag onderzocht. Het vragen
naar feedback over eigen functioneren binnen een organisatie wordt in toenemende mate belangrijk
gevonden binnen organisaties, aangezien het bijdraagt aan zowel de verdere ontwikkeling van het
individu als die van de organisatie (Withaker, Dahling, & Levy, 2007). Verder heeft onderzoek
uitgewezen dat feedbackzoekend gedrag binnen organisaties leidt tot belangrijke uitkomsten voor de
organisatie, zoals arbeidstevredenheid en motivatie van de medewerker (Withaker, Dahling, & Levy,
2007). Vandaar dat dit persoonskenmerk is opgenomen in dit onderzoek.

3.2.1 Proactiviteit
De meeste auteurs zijn het er over eens dat twee werknemers in dezelfde functie zich anders zullen
gedragen (Bateman & Crant, 1993). Zo zijn er managers die frequent nieuwe ideeën lanceren, maar
zijn er ook managers die de status quo aanhangen (Van Maanen & Schein, 1979; Bateman & Crant,
1993). Zo zijn er werknemers die problemen op de werkvloer aangrijpen om verandering teweeg te
brengen en zo zijn er werknemers die juist ‘meegaan in de stroom’(Bateman & Crant, 1993).
Onderzoekers hebben door de jaren heen de termen ‘proactief’ en ‘passief’ gekoppeld aan deze
gedragskenmerken. De afgelopen jaren is het proactief en passief gedrag van de werknemer in relatie
met de werkzaamheden op de werkvloer opnieuw onder de aandacht gebracht (Crant, 2000). Doordat
het werk steeds dynamischer en gedecentraliseerder wordt,

worden nieuwe vormen van

managementvoering geïmplementeerd waarbij de nadruk verschuift van controle naar innovativiteit.
Organisaties hechten steeds meer waarde aan persoonlijke initiatieven om problemen te herkennen en
deze op te lossen (Frese, Fay, Hilburger, Leng, & Tag, 1997). Hierin wordt proactief gedrag van de
werknemer steeds meer gezien als een bepalende factor voor organisatie succes (Crant, 2000). Maar
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wat is proactief gedrag? Hoewel er door de jaren heen veel onderzoek gedaan is naar proactief gedrag
is er nog geen eenduidige definitie of theorie gedefinieerd. Een mogelijke oorzaak is dat proactief
gedrag in voorgaande onderzoeken op verschillende manieren is vormgegeven en gemeten (Crant,
2000). Echter een definitie die de kern van proactief gedrag weergeeft is de definitie die Bateman en
Crant (1993, p.104) hebben geformuleerd. Zij definiëren een proactieve persoonlijkheid als ‘someone
who is relatively unconstrained by situational forces and who effects environmental change’.

Proactieve

personen herkennen mogelijkheden en anticiperen hier op, tonen initiatief, zijn ondernemend en
willen verandering bewerkstelligen (Crant, 2000).

Minder proactieve personen zijn passiever en

reactiever; zij passen zich juist aan de omgeving aan in plaats van dat zij de omgeving willen
veranderen (Seibert, Crant, & Kraimer, 1999).
Onderzoeken uit het verleden toonden aan dat proactieve persoonlijkheid gerelateerd is aan een
aantal gedragsuitkomsten. Zo liet Crant (1995) zien dat proactief gedrag een voorspellende waarde
heeft voor werkprestaties in zijn onderzoek naar proactief gedrag van makelaars en hun prestaties
(het aantal verkochte huizen). Zo ontdekten Bateman en Crant (1993) dat een proactieve
persoonlijkheid positief correleert met deelnemersbetrokkenheid aan een vrijwilligersproject.
De theoretische relatie tussen proactiviteit en objectieve en subjectieve werkuitkomsten komt uit de
interactional psychologie. Vanuit het perspectief van de interactional psychologie zullen werknemers
die meer moeite doen om problemen op het werk en hun omgeving te begrijpen en hierop kunnen
anticiperen ook hogere werkresultaten boeken (Seibert, Crant, & Kraimer, 1999). Zij scheppen hun
eigen werkmethoden en opdrachten en oefenen invloed uit over beslissingen betreffende salaris,
promotie en andere organisatie beloningen. Proactieve werknemers pakken hun werk en carrière ook
anders aan dan minder proactieve werknemers, proactieve werknemers zijn constant op zoek naar
situaties op het werk die om een hoog niveau van werkprestaties vragen (Crant, 1995). Zij nemen ook
eerder deel aan activiteiten die te maken hebben met carrière planning en management trainingen. Er
mag dus verondersteld worden dat werknemers met proactief gedrag beter participeren in MDactiviteiten dan minder proactieve werknemers. Daarnaast mag er verondersteld worden dat
proactieve werknemers beter presteren op objectieve en subjectieve werkuitkomsten. Ook mag er
verondersteld worden dat proactieve werknemers in hogere mate innovatief gedrag ontwikkelen,
aangezien Seibert et al. (2001) in hun onderzoek een positief verband aantrof tussen een proactieve
persoonlijkheid en innovatief gedrag. Deze veronderstellingen zijn doorvertaald naar dit onderzoek
en hebben geleid tot de volgende hypothesen.
Hypothese 10:
10a. Proactieve werknemers nemen vaker deel aan MD-activiteiten dan minder proactieve werknemers.
10b. Proactieve werknemers behalen hogere extrinsieke opbrengsten uit MD-activiteiten dan minder proactieve
werknemers.
10c. Proactieve werknemers ontwikkelen in hogere mate innovatief gedrag dan werknemers met een lagere mate
van proactiviteit.
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3.2.2 Waargenomen zelfeffectiviteit voor ontwikkeling
Een ander persoonskenmerk dat van invloed kan zijn op de uitkomsten van de MD-programma’s is
self-efficacy, oftewel waargenomen zelfeffectiviteit. Self-efficacy wordt gedefinieerd als ‘the levels of
confidence individuals have in their ability to execute courses of action or attain specific performance outcomes’
(Bandura, 1997, p.687;in Lane & Lane, 2001). Hoe hoger de waargenomen zelfeffectiviteit van een
persoon is, hoe meer hij/zij vertrouwen heeft in het succesvol afronden van een bepaalde opdracht
(Prussia, Anderson, & Manz, 1998). Wetenschappers op het gebied van persoonskenmerken zijn het er
over eens dat er een relatie bestaat tussen een hoge mate van waargenomen zelfeffectiviteit van de
werknemer en de succesvolle prestaties van dezelfde werknemer op de werkvloer, al blijken er wel
verschillen te zijn tussen onderzoeken wat betreft de sterkte van deze relatie (Lane & Lane, 2001).
Een factor die grote invloed heeft op de voorspellende waarde van waargenomen zelfeffectiviteit is de
voorkennis van een bepaalde werkopdracht (Bandura, 1997). Zo blijken werkopdrachten waarbij een
flinke dosis kennis, fysieke en mentale weerbaarheid en doorzettingsvermogen nodig zijn, lastig te
zijn om de invloed van waargenomen zelfeffectiviteit op prestaties nauwkeurig te meten (Lane &
Lane, 2001). Uit een meta-analyse van Multon, Brown en Lent (1991) blijkt dat de relatie tussen
waargenomen zelfeffectiviteit en prestaties op de werkvloer het sterkst is bij werkopdrachten die
relatief van korte duur zijn en waar het meetpunt van de waargenomen zelfeffectiviteit kort lag voor
de uiteindelijk zichtbare prestaties van de werkopdracht. Dit gegeven zal meegenomen worden bij het
analyseren van de resultaten in dit onderzoek.
Een interventie die erop gericht is om een organisatie succesvoller te maken is een
trainingsprogramma voor de medewerker. Naast dat uit eerdere onderzoeken naar voren is gekomen
dat waargenomen zelfeffectiviteit

in verschillende mate een voorspellende waarde heeft op

werkprestaties, correleert waargenomen zelfeffectiviteit ook positief met trainingsuitkomsten
gerelateerd aan het werk (Chiaburu & Lindsay, 2008). Medewerkers die gekenmerkt worden door een
hoge mate van waargenomen zelfeffectiviteit blijken meer gemotiveerd te zijn om deel te nemen aan
trainingen om nieuwe vaardigheden te ontwikkelen voor op de werkvloer (Chiaburu & Lindsay, 2008;
Birdi et al., 1997; Blau, Andersson, Davis, Daymont, Hochner, Koziara, Portwood, & Holladay, 2008).
Ook verwachten deze personen veel voordeel te hebben van ontwikkeling, hierdoor hebben ze ook
een positievere houding ten aanzien van persoonlijke ontwikkeling (Maurer, Weiss, & Barbeite, 2003).
Daarnaast hebben personen met een hoge mate van waargenomen zelfeffectiviteit

hogere

doelstellingen dan medewerkers met een lagere waarde van waargenomen zelfeffectiviteit (Bandura
1986; in Chiaburu & Lindsay 2008).
Waargenomen zelfeffectiviteit voor ontwikkeling is een meer specifieke vorm van waargenomen
zelfeffectiviteit, hierbij gaat het om waargenomen zelfeffectiviteit gedrag dat vertoond wordt met
betrekking tot de intentie en participatie van het individu in training- en ontwikkelingsactiviteiten
(Maurer et al., 2002; Maurer & Tarulli, 1994). Werknemers met een hoge mate van waargenomen
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zelfeffectiviteit voor ontwikkeling tonen meer motivatie tijdens trainingen, aangezien de medewerkers
de verwachting hebben dat de training bijdraagt aan het verbeteren van hun vaardigheden en
zodoende kan bijdragen aan het realiseren van hun hoog gestelde doelstellingen.
Tevens hebben verschillende onderzoeken aangetoond dat personen met een hoge mate van
waargenomen zelfeffectiviteit voor ontwikkeling meer een beroep doen op hun eigen vermogen om
een nieuwe opdracht uit te voeren en minder vormbaar zijn dan personen met een lage mate van
waargenomen zelfeffectiviteit voor ontwikkeling. Uit voorgaande onderzoeken kan dus verondersteld
worden dat werknemers die gekenmerkt worden door een hoge mate van waargenomen
zelfeffectiviteit voor ontwikkeling beter participeren in MD-activiteiten dan werknemers met een
lagere mate van waargenomen zelfeffectiviteit. En dat zij meer uit de activiteiten halen als persoon.
Dit heeft geleid tot de volgende hypothesen.
Hypothese 11:
11a. De mate van waargenomen zelfeffectiviteit voor ontwikkeling van de deelnemer zal positief samenhangen
met de mate van deelname/uitvoering van MD-activiteiten.
11b. De mate van waargenomen zelfeffectiviteit voor ontwikkeling van de deelnemer zal positief samenhangen
met de mate van zowel extrinsieke als intrinsieke MD opbrengsten die de deelnemer behaalt.

3.2.3 Leerdoeloriëntatie
Naast de persoonskenmerken proactiviteit en waargenomen zelfeffectiviteit voor ontwikkeling wordt er in
de literatuur vaak het persoonskenmerk leerdoeloriëntatie gekoppeld aan deelnemers aan MDprogramma’s.
In de literatuur over doeloriëntatie, worden doelen vaak gedefinieerd in termen van het realiseren van
performance standaarden. Dweck (1986) en Dweck en Legget (1988) zijn van mening dat het realiseren
van doelen van personen breder geformuleerd dient te worden. Zij zijn van mening dat individuen
doeloriëntaties hebben, maar dat er verschillen bestaan wat betreft de oriëntatie. Zo hebben Dweck en
Legget (1988) de doeloriëntatie ingedeeld in twee groepen. De eerste groep is leerdoeloriëntatie, hierbij
gaat het om het persoonskenmerk: het zoeken naar mogelijkheden om competenties te ontwikkelen
door uitdagingen aan te gaan in nieuwe situaties. De tweede groep heeft betrekking op performance
doeloriëntatie, hierbij gaat het om het persoonskenmerk: het zoeken van de werknemer naar
mogelijkheden om de positieve beoordelingen van de werknemer te laten zien en te bevestigen en de
negatieven te negeren (VandeWalle & Cummings, 1997).
In dit onderzoek zal er verder ingegaan worden op eerste groep; leerdoeloriëntatie, aangezien in MDprogramma’s het aangaan van uitdagingen in nieuwe situaties centraal staat. Personen die
gekenmerkt worden door leerdoeloriëntatie gedrag doen moeite om nieuwe zaken te begrijpen om
zodoende hun competenties en hun vaardigheden te vergroten (Maurer, Lippstreu, & Judge, 2008).
Dit uiten zij door zich enthousiast bezig te houden met uitdagende, development activiteiten. Zij
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worden aangetrokken door leermogelijkheden en ze behouden een positieve, onverstoorbare houding
tijdens de uitdagende opdrachten (VandeWalle, 2001; Maurer, Lippstreu, & Judge, 2008).
Personen die zich laten kenmerken door leerdoeloriëntatie, zien hun vakbekwaamheid als een
kneedbaar attribuut dat voortdurend kan worden ontwikkeld, zij zijn meer ontvankelijk voor het
ontwikkelen van hun bekwaamheid als doel dan het tonen van hun huidige vakbekwaamheidniveau
(VandeWalle, 1997). Bij een leerdoeloriëntatie, laten de individuen een adaptieve respons patroon
zien, dit uit zich in het positief opstelling ten op zichten van de uitdaging die voor hen ligt
(VandeWalle, 1997). Dit patroon is voorspelbaar aangezien zij het als een doel zien om in een
uitdagende opdracht hun gewenste persoonlijke ontwikkeling te halen.
Bij een performance doeloriëntatie is er juist van het tegenovergestelde sprake, hierbij laten de
individuen een maladaptieve respons patroon (aanpassing belemmerend) zien, dat zich uit in het
leveren van een negatieve bijdrage aan een uitdagende opdracht (VandeWalle & Cummings, 1997).
Met deze achtergrond informatie mag er verondersteld worden dat personen die gekenmerkt worden
door een hoge mate van persoonskenmerk leerdoeloriëntatie in hogere mate deelnemen aan MDactiviteiten, aangezien zij zichzelf ten doel stellen om in uitdagende opdrachten hun persoonlijke
ontwikkeling te halen. Tevens mag er verondersteld worden dat er een positief verband aanwezig is
tussen de mate van leerdoeloriëntatie en de mate van algemene tevredenheid over het MDprogramma, aangezien werknemers die zich laten typeren door leerdoeloriëntatie graag in hun
leerbehoeften worden voorzien. Dit heeft geleid tot de volgende hypothesen in dit onderzoek.
Hypothese 12:
12a. De mate van leerdoeloriëntatie van de deelnemer zal positief samenhangen met de mate van deelname
aan/uitvoeren van MD-activiteiten.
12b. De mate van leerdoeloriëntatie van de deelnemer zal positief samenhangen met de mate van algemene
tevredenheid over het MD-programma.

3.2.4 Feedbackzoekend gedrag
Naast

waargenomen

zelfeffectiviteit

voor

ontwikkeling

wordt

ook

het

persoonskenmerk

feedbackzoekend gedrag door vele onderzoekers gerelateerd aan diverse organisatie uitkomsten, zoals
arbeidstevredenheid en motivatie (Hackman & Oldham, 1976; Morisson, 1993; Wanberg &
Kammeyer-Mueller, 2000; Whitaker, Dahling, & Levy, 2007). In de literatuur zijn er twee specifieke
feedback methoden waarneembaar, de ‘monitoring’ en ‘inquiry’ feedbackgedrag strategie. Beide
methoden zijn actieve feedbackzoekende gedrag strategieën, waarbij het individu de intentie heeft om
informatie te verkrijgen, maar de methodologie is verschillend. Bij de ‘monitoring’ feedbackzoekende
gedrag strategie gaat het om ‘involve attending to and taking in information from the environment’
(Ashford & Cummings, 1983, p.382). Hierbij kijkt het individu hoe anderen in de omgeving reageren
op hun gedrag of zij vergelijken hun gedrag met anderen uit de omgeving (Williams & Johnson,
2000). Deze feedback strategie heeft wel zijn beperking, aangezien bij deze vorm van feedbackzoekend
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gedrag de waarneming over functioneren niet resulteert in accurate of complete feedback. Daarnaast
wordt niet altijd de gewenste informatie duidelijk door monitoring (Williams & Johnson, 2000).
Bij de tweede methode, feedbackzoekend gedrag door ‘inquiry’, wordt er door een werknemer direct
gevraagd naar zijn/haar gedrag aan iemand uit de omgeving. Informatie verkregen vanuit direct
vragen naar gedrag wordt gezien als waardevoller dan verkregen door ‘monitoring’(Williams &
Johnson, 2000). Dit komt doordat er minder twijfels bestaan over de boodschap die een werknemer
direct van iemand ontvangt over zijn/haar gedrag en/of functioneren. Ondanks dat deze strategie
vele voordelen heeft ten op zicht van de monitoring methode, kleven ook aan deze strategie nadelen.
Onderzoekers veronderstellen dat individuen vaak huiverig zijn om de ‘inquiry’ feedback strategie toe
te passen, vanwege de mogelijke negatieve indruk die de ander heeft over de vakbekwaamheid van
een collega (Ashford, 1986). Samenvattend kan er gesteld worden dat zowel de ‘monitoring’ als de
‘inquiry’ feedbackzoekend gedrag strategie kan bijdragen om als werknemer informatie te verkrijgen om
de werkresultaten te verhogen (Butler, 1993), om zijn/haar onzekerheid te reduceren (Ashford, 1986)
en om de ‘kneepjes van het vak’ in een nieuwe baan te leren (Morisson, 1993). Toch blijkt uit eerder
onderzoeken (Ashford, 1986; Morrison, 1993;Williams & Johnson, 2000) dat werknemers significant
meer feedback verkrijgen via ‘monitoring’ dan door middel van de ‘inquiry’ feedbackzoekend gedrag
strategie, omdat werknemers eerst trachten de feedback over te brengen via de ‘monitoring’ strategie,
als het doel hiermee niet geslaagd is zullen zij pas overgaan op de ‘inquiry’ strategie. Daarnaast blijkt
dat de ‘inquiry’ feedbackzoekende gedrag strategie leidt tot concretere opmerkingen op het
gedrag/het functioneren van een werknemer (Williams, Johnson, 2000). Aangezien in dit onderzoek
getracht wordt om zo concreet mogelijk de effectiviteit van MD-programma’s in kaart te brengen, zal
dit onderzoek zich beperken tot de ‘inquiry’ feedbackzoekend gedrag strategie.
Zoals eerder gesteld blijken werknemers het relatief lastig te vinden om actief feedback te vragen. Uit
eerdere onderzoeken blijkt dat een aantal factoren invloed heeft op het feedbackgedrag van de
werknemers. Zo blijkt de cultuur en de structuur van de organisatie een belangrijke factor te zijn in
het vertonen van feedbackzoekend gedrag (Ashford, 1986; Morrison, 1993). Zo blijkt een organisatie die
zich laat kenmerken door een relatief platte organisatiestructuur en een open informele cultuur,
feedbackzoekend gedrag bij de werknemers te stimuleren (Ashford, 1986). Ook is het ‘thuisvoelen’ in de
organisatie een voorwaarde voordat werknemers actief feedback vragen, werknemers met relatief
weinig werkervaring en nog kort binnen de organisatie vertonen relatief nog weinig feedbackzoekend
gedrag (Morrison, 1993). Op basis van de opgedane kennis over organisatiebetrokkenheid en de
informatie over het persoonskenmerk feedbackzoekend gedrag, zou er een positief verband
verondersteld mogen worden tussen deze twee variabelen, dit heeft dan ook geleid tot de volgende
hypothese.
Hypothese 13:
13. De mate van feedbackzoekend gedrag van de deelnemer zal positief samenhangen met de mate van
organisatiebetrokkenheid van de deelnemer.
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Daarnaast blijkt uit een onderzoek van Camps, Stoker en Jurgens (2008) naar vluchtgedrag van
managers, dat managers weer minder feedback gaan vragen naarmate ze hoger binnen de organisatie
werkzaam zijn en langer in functie zijn. De manager zal bovendien meer feedback vragen en krijgen
van medewerkers die hij competent acht en vertrouwt. Het ontvangen van feedback van een
dergelijke medewerker zal dienen als een bevestiging van de positieve relatie. Wanneer de relatie van
mindere kwaliteit is, zal de manager in sterkere mate vluchtgedrag vertonen (Camps et el., 2008). In
het onderzoek van Camps et al. was de gemiddelde leeftijd van de managers 50 jaar (jongste 34 jaar en
oudste 65 jaar). Het actief feedback vragen van de werknemer zou dus als een parabool getekend
kunnen worden. In het huidige onderzoek zullen de respondenten bestaan uit werknemers tussen de
23 en 43 jaar, de verwachting is dan ook dat de mate van feedbackzoekend gedrag zal toenemen naar
gelang van het aantal arbeidsjaren, de afname zal in dit onderzoek waarschijnlijk niet tot uiting
komen, aangezien het maximaal aantal arbeidsjaren van de respondenten in dit onderzoek 18 jaar
bedraagt. Dit heeft geresulteerd in de volgende hypothese.
Hypothese 14:
14. Het aantal arbeidsjaren van de deelnemer zal positief samenhangen met de mate van feedbackzoekend gedrag
van de deelnemer.

3.3 Invloed van persoonskenmerken op het type MD-programma
Zoals in het eerste hoofdstuk staat beschreven zal er in dit onderzoek niet alleen gekeken worden naar
de invloed van persoonskenmerken op de uitkomsten van MD-programma’s maar zal er ook gekeken
worden naar de invloed van persoonskenmerken die de deelnemer bezit op hoe het MD-programma
wordt ervaren door de deelnemer. De MD-programma’s worden in dit onderzoek getypeerd aan de
hand van ervaringen die de deelnemers zelf hebben over het programma, aangezien dit onderzoek
gebruik maakt van zelfrapportage. De literatuur in ogenschouw nemend zullen persoonskenmerken
invloed hebben op de beoordeling van de MD-programma’s, aangezien persoonskenmerken invloed
hebben op perceptie en ervaringen van het individu (Bateman & Crant, 1993). Zo zullen deelnemers
die gekenmerkt worden door proactief gedrag minder beïnvloed worden door krachtige bewegingen
vanuit de omgeving (Bateman & Crant, 1993). Minimaal geboden mogelijkheden zullen zij aangrijpen
om zichzelf te kunnen ontwikkelen (Crant, 2000). Zoals in hoofdstuk 1 staat beschreven kan er
gesproken worden over ‘sterke’ en ‘zwakke’ situaties die doorvertaald zijn naar ‘sterke’ en ‘zwakke’
MD-programma’s. Zo zou verondersteld kunnen worden dat deelnemers met een hoge mate van
proactiviteit een op het oog ’sterk’ lijkende MD-programma, dit programma toch meer ervaren als een
‘zwak’ MD-programma. Aangezien de deelnemer de minimale mogelijkheden die geboden worden
grijpt om zelf de regie te behouden over zijn/haar ontwikkeling. Zo zouden personen met een lage
mate van proactief gedrag een MD-programma kunnen beoordelen als een programma waarbij de
organisatie ontwikkeling (OD) centraal staat, terwijl personen met een hoge mate van proactief gedrag
dit ervaren als een programma waarbij de persoonlijke dimensie (PD) centraal staat. Deze
veronderstelling heeft geleid tot de volgende hypothese.
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Hypothese 15:
15. Proactieve deelnemers zullen een MD-programma minder snel typeren als een programma waarin
organisatiedoelstellingen centraal staan, dan minder proactieve deelnemers.
Ook bij het persoonskenmerk waargenomen zelfeffectiviteit voor ontwikkeling mag er verondersteld
worden dat dit invloed heeft op hoe het MD-programma wordt ervaren door de deelnemer van het
programma. Personen die gekenmerkt worden door waargenomen zelfeffectiviteit, zijn minder
vormbaar door de externe omgeving en gaan van hun eigen kracht uit. Daarnaast halen personen met
een hoge mate van waargenomen zelfeffectiviteit meer persoonlijk resultaat uit een training- en/of
ontwikkelingsactiviteit dan personen met een lagere mate van waargenomen zelfeffectiviteit
(Chiaburu, 2008). Gezien het feit dat personen met het persoonskenmerk waargenomen
zelfeffectiviteit voor ontwikkeling minder vormbaar zijn door de externe omgeving en een relatief
meer persoonlijke resultaten boeken tijdens de training - en ontwikkelingsactiviteiten, kan er
verondersteld worden dat deze personen een ‘sterk MD-programma’ eerder beoordelen als een ‘zwak
MD-programma’. Hierdoor zouden zij het type MD-programma eerder beoordelen als een
programma met een persoonlijke dimensie, dan personen met een lagere mate van waargenomen
zelfeffectiviteit voor ontwikkeling. Deze veronderstelling heeft geleid tot de volgende hypothese.
Hypothese 16:
16. Deelnemers met een relatief hoge mate van waargenomen zelfeffectiviteit voor ontwikkeling zullen het MDprogramma eerder ervaren als een programma waarbij de persoonlijke ontwikkeling (PD) centraal staat, dan
deelnemers met een relatief lage mate van waargenomen zelfeffectiviteit.
Tot slot zouden personen die gekenmerkt worden door een hoge mate van leerdoeloriëntatie het type
van het MD-programma ook wel eens anders kunnen beoordelen dan personen met een lagere score
op het persoonskenmerk leerdoeloriëntatie. Aangezien personen met een hoge mate van
leerdoeloriëntatie gekenmerkt worden als personen die altijd nieuwe vaardigheden willen leren en
‘voelsprieten’ hebben ontwikkeld om personen binnen de organisatie te vinden die hun de kennis
kunnen bijbrengen, zullen zij een MD-programma eerder typeren als een programma met
aanwezigheid van rolmodellen, dan personen met een lage mate van leerdoeloriëntatie. Deze
veronderstelling heeft geleid tot de laatste hypothese in dit onderzoek.
Hypothese 17:
17. Deelnemers die zich laten kenmerken door een hoge mate van leerdoeloriëntatie zullen een type MDprogramma eerder ervaren als een programma waarin men gebruik kan maken van rolmodellen, dan deelnemers
met een lagere mate van leerdoeloriëntatie.
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3.4 Samenvatting
Met behulp van de behandelde literatuur over de verschillende persoonskenmerken zal er tot slot van
dit hoofdstuk een antwoord worden gegeven op de derde deelvraag in dit onderzoek.
3.

Welke persoonskenmerken zijn van belang voor MD-programma’s?

Zoals genoemd in dit hoofdstuk zijn er vele persoonskenmerken waarneembaar in de literatuur. Door
de jaren heen zijn er dan ook vele onderzoeken geweest waarbij verschillende persoonskenmerken
gekoppeld zijn aan effectiviteitmaten, in dit onderzoek is er getracht om persoonskenmerken in het
onderzoek op te nemen waarvan reeds bekend is dat zij invloed hebben op training- en
ontwikkelingsuitkomsten,

zoals

proactiviteit, waargenomen zelfeffectiviteit voor ontwikkeling

en

leerdoeloriëntatie, maar ook om een persoonskenmerk op te nemen in het onderzoek die niet in grote
mate is onderzocht in relatie tot training- en ontwikkelingsuitkomsten, zoals feedbackzoekend gedrag.
Daarnaast wordt er in dit onderzoek gekeken in hoeverre de mate van persoonskenmerken van de
deelnemer invloed heeft op hoe zij het type MD-programma wordt ervaren.
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4. Methode
In dit hoofdstuk staat de methode van onderzoek centraal. Eerst zal er ingegaan worden op de
organisatie en hun respondenten. Vervolgens zal het meetinstrument dat gebruikt is voor dit
onderzoek worden toegelicht. Ten derde zal de procedure van het onderzoek worden behandeld en
tenslotte wordt beschreven welke analyses zijn uitgevoerd om de resultaten kenbaar te maken.
4.1 Organisatie en respondenten
Voor dit onderzoek is er een digitale vragenlijst uitgezet onder de deelnemers van verschillende MDprogramma’s binnen de Nederlandse Spoorwegen. Het gaat om de deelnemers van het Jong
Leiderschap Programma (JLP), deelnemers aan het Talent Ontwikkelings Programma (TOP) en
deelnemers aan het Leiderschap Ontwikkelings Programma (LOT). Het Jong Leiderschap Programma
(JLP) is gekoppeld aan het corporate management traineeship van de NS. Deze corporate trainees
volgen gedurende twee jaar het Jong Leiderschap Programma (JLP). Dit onderzoek bestaat uit zowel
respondenten die één jaar hebben deelgenomen aan het JLP als respondenten die inmiddels al bijna
twee jaar deel nemen aan het JLP. Deelnemers aan het Talent Ontwikkelings Programma (TOP) zijn
(potentieel) leidinggevenden, waarvan verondersteld wordt dat zij in betrekkelijke korte tijd 1 a 2
salarisgroepen zullen doorgroeien. De huidige salarisgroep van de deelnemers is bij aanvang van dit
programma 61-62 en de deelnemers zijn ongeveer 32-35 jaar oud. Ten slotte zijn er de respondenten
van het Leiderschap Ontwikkelings Programma (LOT). Dit zijn leiderschapstalenten die voor aanvang
van het programma in functiegroep 63 vallen en een ontwikkelassessment hebben gedaan en rond de
40 jaar oud zijn. Alle 59 deelnemers van de 3 verschillende MD-programma’s binnen de NS zijn
uitgenodigd voor het onderzoek. Totaal zijn er 53 vragenlijst ingevuld geretourneerd, hetgeen een
respons van 90% betekent.
Tabel 4.1 Eigenschappen van de respondenten.
Variabelen

Respondenten (n=53)

Geslacht

47.2% (man), 52.8% (vrouw)

Leeftijd oudste respondent

43 jaar

Leeftijd jongste respondent

23 jaar

Gemiddelde leeftijd

32 jaar

Laagst genoten
opleidingsniveau

VWO

Hoogst genoten
opleidingsniveau

WO

Gemiddeld aantal dienstjaren
binnen huidige organisatie

4,2 jaar

Gemiddelde totale
werkervaring in jaren

7,8 jaar
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4.2 Meetinstrument
Het onderzoeksinstrument is een digitale vragenlijst bestaande uit de 109 vragen die opgesplitst zijn
in vier delen. Er zal hieronder worden ingegaan op de verschillende delen en de inhoud hiervan. Deze
vragenlijst is grotendeels geconstrueerd op basis van bestaande vragenlijsten, die voor dit onderzoek
in het Nederlands vertaald zijn. De gebruikte vragenlijst in dit onderzoek is opgenomen in Bijlage 2.

4.2.1 Persoonskenmerken en innovativiteit
Het eerste deel van de vragenlijst bestaat uit een lijst van 37 items die ingaan op verschillende
persoonskenmerken. De persoonskenmerken: proactiviteit, waargenomen zelfeffectiviteit voor ontwikkeling,
leerdoeloriëntatie en feedbackzoekend gedrag zijn hierin opgenomen. Daarnaast is in dit deel van de
vragenlijst de ‘uitkomst variabele’ innovativiteit meegenomen, aangezien deze items ook vragen naar
het gedrag van de deelnemer. De stellingen van proactiviteit, waargenomen zelfeffectiviteit voor
ontwikkeling en innovativiteit zijn door de respondenten ingevuld op een 5-punts-Likert-schaal met
gesloten antwoordcategorie, variërend van 1= helemaal mee oneens, tot 5= helemaal mee eens. De items
van de variabele leerdoeloriëntatie zijn beoordeeld op een 6-punts-Likert-schaal met gesloten
antwoordcategorie, variërend van1=helemaal mee oneens, tot 6= helemaal mee eens. De items van de
variabel feedbackzoekend gedrag zijn beoordeeld op een 5-punts schaal met een gesloten
antwoordcategorie variërend van 1=nooit gevraagd tot 5=8- of meer keer gevraagd.
Voor het tot stand komen van deze vragenlijst is er gebruik gemaakt van bestaande gevalideerde
vragenlijsten uit eerdere onderzoeken. Hieronder zal er een korte toelichting worden gegeven op de
gebruikte variabelen:
Proactiviteit
De items van de variabele proactiviteit zijn afkomstig van Seibert, Crant en Kraimer (1999) wat een
aangepaste gevalideerde versie is van Bateman en Crant (1993). De oorspronkelijke versie van
Bateman en Crant (1993) bestond 17 items. In 1999 is deze versie aangepast door Seibert, Crant en
Cramer (1999) en teruggebracht tot een versie bestaande uit 10 items, dit is niet ten koste gegaan van
de betrouwbaarheid. De Nederlandse versie van deze vragenlijst is tot stand gekomen door middel
van een vertaling. De lijst is eerst van het Engels in het Nederlands vertaald en vervolgens weer door
een onafhankelijk persoon terug in het Engels. Op die manier kon worden getoetst of de opgenomen
stellingen overeen kwamen met de originele stellingen. Enkele stellingen zijn op basis van deze
uitkomsten opnieuw vertaald. Voorbeeldstellingen zijn: Ik ben constant op zoek naar nieuwe manieren om
mijn leven te verbeteren en Het maakt niet uit wat de kansen zijn, ik zorg dat het gebeurt. De schaal voor
proactiviteit kent bij dit onderzoek een betrouwbaarheid van 0, 65 (Cronbach’s alpha).
Waargenomen zelfeffectiviteit voor ontwikkeling
De items van de variabele waargenomen zelfeffectiviteit voor ontwikkeling zijn afkomstig van Maurer en
Tarulli (1994). Er zijn vele vragenlijsten die ingaan op algemene zelfeffectiviteit (General Self-efficacy),
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die richten zich op factoren vanuit de buitenwereld en zijn dus niet alleen werkgerelateerd. Zoals in
het theoretisch kader al is aangegeven, gaat het binnen dit verband vooral om waargenomen
zelfeffectiviteit met betrekking tot het werk en ontwikkeling. Om dit te meten is er voor gekozen om
een vragenlijst te selecteren waarin zelfeffectiviteit met betrekking tot ontwikkeling wordt gemeten.
De waargenomen zelfeffectiviteit voor ontwikkeling schaal bestaat uit 4 items ontwikkeld door Maurer en
Tarulli (1994). Ook deze items zijn voor dit onderzoek vertaald uit het Engels volgens dezelfde
procedure als eerder beschreven. Voorbeeldstellingen zijn: Als ik zou deelnemen aan een MD-activiteit
(workshop, cursus, etc) dan zou mijn resultaat in deze activiteit op zijn minst vergelijkbaar zijn met de meeste
andere deelnemers en Ik zou net zoveel presteren en leren als een ander persoon in een cursus die gericht is op
het verbeteren van vaardigheden. Ook is er een item negatief geformuleerd: Ik zou waarschijnlijk NIET
zoveel leren als de meeste andere deelnemers in een opleidingsactiviteit. Dit item is eerst gehercodeerd. De
totale

schaal voor waargenomen zelfeffectiviteit voor ontwikkeling kent bij dit onderzoek een

betrouwbaarheid van 0.63 (Cronbach’s alpha).
Leerdoeloriëntatie
De 4 items van de variabele leerdoeloriëntatie zijn afkomstig van VandeWalle (1997). Ook deze items
zijn voor dit onderzoek vertaald uit het Engels volgens dezelfde procedure als eerder beschreven.
Voorbeeldstellingen zijn: Ik ben bereid om een uitdagende werkopdracht te kiezen waar ik veel van kan leren
en Ik hou van uitdagende opdrachten en moeilijke opdrachten op het werk waarin ik nieuwe vaardigheden kan
leren. De schaal voor leerdoeloriëntatie kent bij dit onderzoek een betrouwbaarheid van 0, 57; dit is lager
dan de minimaal gestelde eis in dit onderzoek van 0,60. Door het verwijderen van het item, Ik lees vaak
materiaal gerelateerd aan mijn werk om mijn vakbekwaamheid te verbeteren, komt de alpha op 0,76 te liggen.
Er is in dit onderzoek voor gekozen om de schaal aan te passen tot 3 items.
Feedbackzoekend gedrag
De 3 items die betrekking hebben op het actief feedbackzoekend gedrag zijn afkomstig van een eerder
onderzoek van Maurer (2003) die voor dit onderzoek zijn vertaald. Voorbeeldstellingen zijn: Om iets
nieuws te leren voor mijn loopbaan of voor het verbeteren van mijn werkvaardigheden, heb ik in het afgelopen
jaar gevraagd om feedback en input van mijn collega’s en Om iets nieuws te leren voor mijn loopbaan of voor het
verbeteren van mijn werkvaardigheden, heb ik in het afgelopen jaar gevraagd om feedback en input van mijn
leidinggevende. Echter zijn in het belang van dit onderzoek de antwoordschalen aangepast. Aangezien
uit de pilot bleek dat de deelnemers aan MD-programma’s niet met exactheid het aantal keer feedback
aanvragen konden benoemen, is er voor een bredere antwoordcategorie gekozen. De items zijn
beoordeeld op een 5-punts schaal met een gesloten antwoordcategorie variërend van 1=nooit gevraagd
tot 5=8- of meer keer gevraagd. De totale schaal voor feedbackzoekend gedrag kent bij dit onderzoek een
betrouwbaarheid van 0.77 (Cronbach’s alpha).
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Innovativiteit
Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van de 6 items tellende schaal van Scott en Bruce (1994). Veel
gevalideerde vragenlijsten meten alleen de creativiteit van de werknemer, zoals de vragenlijsten van
Zhou en George (2001) en Oldham en Cumming (1996). Zoals in hoofdstuk 2 is aangekaard is
creativiteit een voorwaarde voor innovativiteit, aangezien innovativiteit het implementeren is van
creatieve ideeën (Amabile, 1996). De vragenlijst van Scott en Bruce (1994) meet zowel creativiteit als
de uiteindelijke innovativiteit van de werknemer, vandaar dat deze lijst is opgenomen in dit
onderzoek. De oorspronkelijke lijst was opgesteld voor managers die de innovativiteit van hun
medewerkers moesten beoordelen op een 5-punt schaal. Aangezien het in dit onderzoek gaat om een
zelfrapportage zijn de items vertaald in de ik-persoon. Voorbeeldstellingen zijn: Ik ben iemand die zoekt
naar nieuwe technologieën, processen, technieken en/of nieuwe producten en Ik ben iemand die ideeën promoot
en verkoopt aan anderen. De schaal voor innovativiteit kent bij dit onderzoek een betrouwbaarheid van
0, 66 (Cronbach’s alpha).

4.2.2 MD-typen en MD-activiteiten
Het tweede deel van de vragenlijst gaat in op de verschillende kenmerken van MD-programma’s en
MD-activiteiten. Aan de hand van totaal 21 items worden de volgende variabelen gemeten: structuur,
aanwezigheid rolmodellen, persoonlijke dimensie, en organisationele dimensie. De items zijn
beoordeeld op een 5-punts-Likert-schaal met gesloten antwoordcategorie, variërend van 1=helemaal tot
5=helemaal mee eens.
Daarnaast wordt in dit deel van de vragenlijst ook een aantal MD-activiteiten gemeten: welke leer- en
ontwikkelactiviteiten hebben de respondenten uitgevoerd en hoe vaak hebben ze de desbetreffende
activiteit ondernomen in het afgelopen jaar? Aan de hand van 16 items worden de verschillende
activiteiten gemeten. De items zijn beoordeeld op een 5-punts-schaal met gesloten antwoordcategorie
variërend van 1=nooit, tot 5=8 of meerdere keren.
Structuur
Voor het tot stand komen van de 6 items voor de variabele structuur zijn in lijn met het onderzoek van
Ardts (2002) rondom structuur van introductieprogramma’s er items opgenomen uit een eerder
onderzoek naar MD binnen het Nederlands bedrijfsleven van Jansen (1997). Voorbeeldstellingen zijn:
Bij deze organisatie worden je te ontwikkelen managementvaardigheden op systematische wijze samengesteld en
Hoeveel tijd het kost om de diverse managementtrainingen bij deze organisatie te doorlopen is duidelijk. Ook
zijn er 3 items negatief geformuleerd, zoals: Geen idee wanneer ik in het kader van management
development een nieuwe training kan verwachten. Deze items zijn eerst gehercodeerd. De schaal voor
structuur kent bij dit onderzoek een betrouwbaarheid van 0, 80 (Cronbach’s alpha).
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Persoonlijke Dimensie en Organisationele Dimensie
Door het gebrek aan bestaande schalen op het gebied van verschillende dimensies in MDprogramma’s zijn er nieuwe schalen opgesteld om deze variabelen te meten, waarbij voor de
operationalisatie is gekeken naar het eerdere onderzoek naar MD binnen het Nederlands bedrijfsleven
van Jansen et al., (2001). Zo zijn er voor de variabele Persoonlijke Dimensie (PD) 4 items opgesteld, die
moesten meten in hoeverre het MD-programma een persoonlijke dimensie kent. Voorbeeldstellingen:
Ik doorloop een programma dat speciaal voor mij is samengesteld in lijn met mijn leerbehoeften en In deze
organisatie krijg je de gelegenheid om zelf je eigen programma samen te stellen. De schaal voor PD kent bij
dit onderzoek een betrouwbaarheid van 0, 50 (Cronbach’s alpha); dit is tamelijk laag. In dit onderzoek
wordt er uitgegaan van 0,60 als een minimale alpha. Het verwijderen van een item uit deze schaal
komt de betrouwbaarheid niet ten goede, vandaar dat ervoor gekozen is om de variabele PD te meten
doormiddel van één item. Gekozen is voor een item, dat al eerder gebruikt is in een onderzoek naar
MD (Jansen et al., 2001) en die het meest concreet vraagt naar de aanwezigheid van persoonlijke
dimensie binnen MD-programma’s. Het item luidt als volgt: In welke mate ligt het MD-programma
nadruk op personeelsontwikkeling: MD is gericht op persoonlijke groei (persoonlijke capaciteiten en
mogelijkheden worden als gegeven beschouwd en de organisatie wordt daar als het ware omheen gebouwd).
Voor de variabele Organisatie Dimensie (OD) zijn er 3 items opgesteld, die moeten meten in hoeverre
het MD-programma een organisationele dimensie kent. Voorbeeldstellingen: In deze organisatie ben je
als MD-deelnemer onderdeel van een vast programma; je hebt geen invloed op de inhoud daarvan en Wat de
werkgever met MD wil bereiken staat in de organisatie voorop; mijn wensen zijn daaraan ondergeschikt. De
schaal voor OD kent bij dit onderzoek een betrouwbaarheid van 0,17 (Cronbach’s alpha); dit betekent
dat er vrijwel geen homogeniteit aanwezig is tussen de items. Het verwijderen van een item uit deze
schaal komt de betrouwbaarheid maar deels ten goede (0,34), vandaar dat ervoor gekozen is om de
variabele OD te meten doormiddel van één item. Net zoals bij de variabele PD is ervoor gekozen voor
een item dat al eerder gebruikt is in een onderzoek naar MD (Jansen et al., 2001) en die het meest
concreet vraagt naar de aanwezigheid van een organisationele dimensie binnen MD-programma’s.
Het item luidt als volgt: In welke mate ligt het MD-programma nadruk op Organisatie-ontwikkeling: MD is
gericht op de bezetting van sleutelposities (organisatiedoeleinden worden als gegeven beschouwd en de persoon
heeft zich als het ware daarin te voegen).
Rolmodellen
Door het gebrek aan bestaande schalen op het gebied van verschillende typen MD-programma’s zijn
er nieuwe schalen opgesteld om deze variabele te meten, waarbij voor de operationalisatie is gekeken
naar het eerdere onderzoek van Ardts (2002). Aanvankelijk zijn er 3 items geformuleerd die de
aanwezigheid van rolmodellen moest meten. Voorbeeldstellingen: Via het MD-programma heb je veel
mogelijkheden om te leren van anderen en Stages, projecten en andere vormen van ervaringsleren maken deel uit
van het MD-programma. Uit de reliability analyse bleek dat er geen homogeniteit aanwezig was tussen
de items 0,28 (Cronbach’s alpha), vandaar dat er is gekozen om door middel van één item de variabel
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rolmodellen te meten. Dit item luidt als volgt: Via het MD-programma heb je veel mogelijkheden om te leren
van anderen.
Leer- en ontwikkelactiviteiten
De 16 items die betrekking hebben op de leer- en ontwikkelactiviteiten zijn afkomstig van een eerder
onderzoek van Maurer (2003) die voor dit onderzoek zijn vertaald. Echter zijn in het belang van dit
onderzoek de antwoordschalen aangepast. Voorbeeldstellingen zijn: Om iets nieuws te leren voor mijn
loopbaan of voor het verbeteren van mijn werkvaardigheden, heb ik deel genomen aan een werk gerelateerde
training, workshop die vereist is voor mijn werk en Om iets nieuws te leren voor mijn loopbaan of voor het
verbeteren van mijn werkvaardigheden, heb ik een georganiseerd evenement bijgewoond dat gericht was op de
loopbaan met het oog op toekomst. Aangezien uit de pilot bleek dat de deelnemers aan MD-programma’s
niet met exactheid het aantal activiteiten waar ze aan deel genomen hadden konden benoemen, is er
voor een bredere antwoordcategorie gekozen. De items zijn beoordeeld op een 5-punts schaal met een
gesloten antwoordcategorie variërend van 1=nooit deelgenomen, tot 5 =8- of meer keer deelgenomen. De
schaal voor leer en ontwikkelactiviteiten kent bij dit onderzoek een betrouwbaarheid van 0, 79
(Cronbach’s alpha).

4.2.3 Persoonlijke en Organisationele effectiviteit
Het derde gedeelte van de vragenlijst bestaat uit verschillende afhankelijke variabelen, zoals MDtevredenheid, arbeidstevredenheid, organisatiebetrokkenheid, en de opbrengsten van MD- activiteiten. Al deze
variabelen zijn beoordeeld op een 5-punts-Likert-schaal met gesloten antwoordcategorie, variërend
van helemaal mee oneens, oneens, eens noch oneens, mee eens, helemaal mee eens.
MD-tevredenheid
Het item dat de MD-tevredenheid meet is niet afkomstig van een bestaande vragenlijst. Vele
vragenlijsten gaan over de tevredenheid van verschillende programma onderdelen (Violino, 2001;
Schmidt, 2007), terwijl met deze variabele uitsluitend het meten van de algemene tevredenheid over
het totale MD-programma wordt beoogd. Met de gevalideerde single-item van arbeidstevredenheid in
het achterhoofd is dit item opgesteld: Over het algemeen ben ik tevreden over het huidige MD-programma
waaraan ik deelneem.
Arbeidstevredenheid
Het item waarmee de variabele arbeidstevredenheid wordt gemeten is afkomstig van Hackman en
Oldham (1976). De betrouwbaarheid en validiteit van dit single-item is gegarandeerd in eerdere
onderzoeken (Wanous, Reichers, & Hudy, 1997; Nagy, 2002; Dolbier, Webster, McCalister, Mallon, &
Steinhardt, 2005). Dit item luidt als volgt: Over het algemeen ben ik tevreden over mijn huidige baan.
Organisatiebetrokkenheid
De 5 items die de variabele organisatie betrokkenheid meet bij de deelnemer zijn afkomstig van de
vragenlijst van Meyer, Allen en Schmidt, (1990). Deze lijst is vertaald en uitgewerkt door De Gilder,
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Van den Heuvel en Ellemers (1997). De originele vragenlijst, bestaande uit 15-items,

meet de

betrokkenheid op drie componenten; affectieve, continuïteit en normatieve betrokkenheid. De
component concept affectieve betrokkenheid meet het gevoel van verbondenheid van de werknemer
met de organisatie (De Gilder, et al., 1997). Affectieve organisatiebetrokkenheid blijkt uit eerdere
werknemerontwikkeling studies (Birdi et al., 1997; Paul & Anantharaman, 2004; Tansky & Cohen,
2001) de sterkste relatie te vertonen met verschillende relevante organisatievariabelen, waaronder
steun aan development activiteiten (Bartlett, 2001; Meyer et al., 2002). Dit is ook precies hetgeen wat in
dit onderzoek onderzocht dient te worden, vandaar dat alleen het 5 items tellende affectieve
betrokkenheid is opgenomen in de vragenlijst voor dit onderzoek. Voorbeeldstellingen zijn: Ik voel me
emotioneel gehecht aan deze organisatie en Ik voel me thuis in deze organisatie. De schaal voor affectieve
betrokkenheid kent bij dit onderzoek een betrouwbaarheid van 0, 72 (Cronbach’s alpha).
Opbrengsten van MD-activiteiten
Aan de hand van drie dimensies zijn de opbrengsten van deelname aan MD-activiteiten gemeten. De
dimensies zijn: extrinsieke opbrengsten, intrinsieke opbrengsten en organisatie opbrengsten. Deze lijst is
afkomstig uit eerdere onderzoeken van Maurer en Tarulli (1994) en Maurer et al. (2003) en is
uiteindelijk gebruikt in de huidige vorm in het onderzoek van Maurer, Lippstreu en Judge, (2008).
Ook deze lijst is vertaald uit het Engels volgens de eerder beschreven procedure.
Extrinsieke opbrengsten gaan over de traditionele tastbare opbrengsten die deelname aan MDactiviteiten kunnen opleveren, zoals promotie en salarisstijging. Voorbeeldstelling: Hoger salaris of een
andere vorm van beloning is het resultaat van mijn deelname aan training- en ontwikkelingsactiviteiten.
Intrinsieke opbrengsten, gaan in op de persoonlijke ontwikkeling die de deelnemer heeft doorgemaakt
dankzij de deelname aan MD-activiteiten. Voorbeeldstelling: Mijn deelname aan training- en
leeractiviteiten zorgt ervoor dat ik een completer en beter persoon op het werk als ook daarbuiten ben.
Tenslotte meet het concept organisatie opbrengsten wat deelname aan MD-activiteiten oplevert voor de
organisatie. Voorbeeldstelling: Mijn deelname aan een loopbaangerelateerde leeractiviteit draagt bij aan een
algehele toename van de effectiviteit van mijn eigen afdeling en de organisatie. In zowel de dimensie
extrinsieke opbrengsten als de dimensie intrinsieke opbrengsten is er een item negatief geformuleerd, deze
zijn eerst gehercodeerd.
Om te kijken of de opbrengsten van MD-activiteiten inderdaad uit drie dimensies bestaat, zoals
aangeven door Maurer et al. (2008), is er een factoranalyse uitgevoerd. Uit de screeplot en de rotated
factor matrix blijkt dat er een onderscheid waarneembaar is, maar dat deze niet erg sterk is. De 3 items
van de extrinsieke opbrengsten vallen onder de eerste factor (factorlading varieert van 0,50 tot 0,84), de 3
items van de organisationele opbrengsten vallen in de tweede factor (factorlading varieert van 0,40 tot
0,86) en tot slot vallen de 5 items van de intrinsieke opbrengsten onder de derde factor (factorlading
varieert van 0,38 tot 0,77). Totaal wordt 48% van de variantie verklaard door deze drie factoren, dit is
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niet bijster hoog, maar aanvaardbaar om de drie dimensies intact te houden. Op basis van
bovengenoemde factoranalyse en op basis van de literatuur (Maurer et al, 2008) zijn opbrengsten van
MD-activiteiten gemeten in aparte schalen van de drie bovengenoemde dimensies. De
betrouwbaarheid van deze dimensie is voor extrinsieke opbrengsten 0,70 (Cronbach’s alpha), voor
intrinsieke opbrengsten 0,71 (Cronbach’s alpha) en tot slot voor organisationele opbrengsten 0,75
(Cronbach’s alpha).
Binden en boeien werknemer
Tot slot zijn er nog vijf items in samenspraak met de deelnemende organisatie toegevoegd aan dit
onderzoek. Variabelen die betrekking hebben op het binden en boeien van de werknemer door het
MD-programma. Zo zijn de volgende variabelen gebruikt in dit onderzoek: ‘Deelname aan het MDprogramma was een belangrijke reden om bij de organisatie te gaan werken’, ‘Door het volgen van het MDprogramma ben ik minder snel geneigd over te stappen naar een andere werkgever’, Hetgeen ik geleerd heb in het
MD-programma heb ik kunnen toepassen in/vertalen naar mijn werksituatie’, ‘Ik vind dat het MD-programma
mijn persoonlijke ontwikkeling heeft versneld’ en tot slot ‘Ik word door het programma uitgedaagd om mij
verder te ontwikkelen’.

4.2.4 Persoonlijke gegevens
Het laatste gedeelte van de digitale vragenlijst bestaat uit 12 verschillende biografische, achtergrond,
en demografische vragen. Deze variabelen zijn: geslacht (1=man, 2= vrouw), leeftijd (in jaren), hoogst
afgeronde opleidingsniveau (1=MBO, 2= HBO, 3= WO, 4= anders), tijdsduur van werkzaamheid in
deze organisatie (in jaren en maanden), tijdsduur in huidige functie (in jaren en maanden), totale
werkervaring (in jaren en maanden), functiegroep (1=lager management, 2=midden management, 3hoger management, 4=anders), huidige MD-programma, bruto jaarsalaris (in euro’s x 1000), bruto
jaarsalaris bij aanvang in dienst treden van deze organisatie (in euro’s x 1000), hoelang deelnemer aan
MD-programma (in jaren en maanden) en tot slot is er gevraagd naar de totale duur van het MDprogramma (in jaren en maanden). Al deze variabelen zijn gebruikt om de onderzoekspopulatie te
beschrijven en zijn gebruikt om te kijken of er relaties en/of verschillen bestonden tussen de
waargenomen ervaring over MD-programma’s.
De vragen naar leeftijd, tijdsduur van werkzaamheid in deze organisatie, tijdsduur in huidige functie,
totale werkervaring, huidige MD-programma, bruto jaarsalaris, hoelang deelnemer aan huidige MDprogramma en duur van het MD-programma hebben de respondenten beantwoord door op de
stippellijnen te antwoorden.

4.3 Pilot
Voorafgaand aan de uitnodigingen voor de digitale vragenlijst, heeft er een pilot plaatsgevonden
onder een aantal trainees van Berenschot, aangezien trainees onder de doelgroep zouden vallen van
de uiteindelijke respondenten. De feedback die deze pilot heeft opgeleverd heeft tot een enkele
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aanpassing geleid. De antwoordcategorie voor de vragen die betrekking hebben op het aantal leer- en
ontwikkelactiviteiten die de deelnemers hebben ondernomen is aangepast, aangezien uit de pilot
bleek dat de deelnemers aan MD-programma’s niet met exactheid het aantal activiteiten waar ze aan
deel genomen hadden konden benoemen. Daarom is in de uiteindelijke vragenlijst de
antwoordcategorie in schalen ingedeeld variërend van 1= nooit deelgenomen tot 5= 8- of meer keer
deelgenomen, in plaats van het vragen naar exacte getallen.

4.4 Procedure onderzoek
De contactpersoon bij de NS heeft de e-mailadressen van de deelnemers aan MD-programma’s
verstrekt. Op 14 juli 2008 zijn de MD-programma deelnemers van de NS per e-mail uitgenodigd voor
de digitale vragenlijst. Vanuit de NS is er een vooraankondiging van het onderzoek verstuurd door de
directeur van Talent en Ontwikkeling NS. Daarnaast stond in de uitnodiging voor het onderzoek een
korte toelichting op het doel van het onderzoek en op welke onderwerpen de vragenlijst ingaat. Er
werd verzekerd dat deelname vrijwillig is en er werd gegarandeerd dat de verstrekte gegevens
vertrouwelijk verwerkt werden en dat de organisatie geen beschikking zou krijgen over individuele
antwoorden. Tot slot is er een tijdsindicatie van 15 minuten gegeven voor het invullen van de digitale
vragenlijst. Op 6 augustus 2008 is een herinneringsmail verstuurd aan de respondenten, gezien de
vakantietijd waarin dit onderzoek plaatsvond. Tevens heeft de directeur van Talent en Ontwikkeling
NS op 11 augustus vanuit de NS nog een reminder verstuurd, naar alle deelnemers van de MDprogramma’s. Uiteindelijk hebben de respondenten tot 16 augustus de mogelijkheid gehad om de
digitale vragenlijst in te vullen.

4.4 Analyses
De digitale vragenlijst was gekoppeld aan het programma NetQ. De verkregen data zijn vanuit NetQ
getransporteerd naar het statistiekprogramma SPSS. Allereerst is er een analyse gemaakt van de
frequenties van de demografische data, zoals geslacht, leeftijd, opleidingsniveau, dienstjaren binnen
de organisatie en de totale werkervaring voor de totale groep respondenten.
Voordat er statistische analyses zijn uitgevoerd is er eerst naar de verschillende schalen uit het
onderzoek gekeken. Voor het beoordelen van deze schalen is er een betrouwbaarheidsanalyse
uitgevoerd met behulp van Cronbach’s alpha. Een eis van een minimale alpha van 0,60 is hierbij
gehanteerd. Dit heeft erin geresulteerd dat de schalen van de variabelen OD en PD zijn aangepast tot
1-item, aangezien de alpha’s respectievelijk 0,17 en 0,50 waren. Ook de schaal van het
persoonskenmerk leerdoeloriëntatie is aangepast. In deze schaal is één item verwijderd, zodat deze
voldeed aan de minimaal gestelde eis van 0,60 alpha.
Nadat de betrouwbaarheidsanalyses waren verricht en de schalen waren samengesteld zijn de totaal
scores en vervolgens de gemiddelden voor alle schalen berekend. Daarna zijn de vooraf opgestelde
hypothesen getoetst. Hierbij is er zowel gekeken naar verschillen als naar samenhang.
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5. Resultaten
5.1 Inleiding
In dit vijfde hoofdstuk wordt inzicht gegeven in de resultaten van dit onderzoek. De opbouw van de
paragrafen is gebaseerd op de laatste drie deelvragen die aan het begin van dit onderzoek zijn
geformuleerd. Zo zal eerst de deelvraag, ‘Welke invloed heeft het type MD-programma op de effectiviteit?’
onder de loep worden genomen, vervolgens zal er gekeken worden naar de deelvraag, ‘Wat is de
invloed van persoonskenmerken op de effectiviteituitkomsten?’ en tot slot komt de laatste deelvraag aan
bod, ‘Wat is de invloed van persoonskenmerken op hoe verschillende typen MD-programma’s worden ervaren?’
De resultaten uit dit onderzoek zijn significant bevonden bij een significantieniveau van < 0.05. Een
significantieniveau van α = 0.05 wil zeggen dat met een betrouwbaarheid van 95% kan worden
aangenomen dat er een samenhang bestaat tussen de betreffende variabelen.

5.2 De invloed van type MD-programma’s op effectiviteituitkomsten
De vierde deelvraag gaat over de samenhang tussen de verschillende typen MD-programma’s en de
effectiviteit uitkomsten. Daarbij waren een aantal hypothesen geformuleerd. Voordat er specifiek
wordt ingegaan op de vooraf opgestelde hypothesen die betrekking hebben op de verschillende typen
MD-programma’s en de uitkomsten zal er een algeheel overzicht in Figuur 5.1 worden gegeven van
de verschillende correlaties tussen de typen MD-programma’s en de effectiviteitvariabelen.
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Figuur 5.1: Correlatiematrix tussen MD-typen en uitkomsten
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Vervolgens zullen de resultaten worden gepresenteerd van de opgestelde hypothesen, aangezien het
in de hypotheses gaat om een vooraf geformuleerde verwachtingen is hier eenzijdig getoetst (1-tailed).
De eerste hypothese die getoetst is heeft betrekking op het verband tussen tevredenheid over het MDprogramma en de arbeidstevredenheid.

Hypothese 1:
1. Er bestaat een positief verband tussen de mate van algemene tevredenheid over het MD-programma en de
mate van algemene arbeidstevredenheid van de deelnemer.
Uit de resultaten blijkt dat er vrijwel geen verband is tussen de mate van tevredenheid over het MDprogramma en de algemene arbeidstevredenheid (r=0,01;p<0,5;n=53). Op grond van deze informatie
wordt de eerste hypothese verworpen.

Hypothese 2:
2. De mate van aanwezigheid van structuur in de MD-programma’s zal sterker positief samenhangen met de
algemene tevredenheid over het MD-programma bij deelnemers tot en met 3 jaar werkervaring, dan bij
deelnemers met meer dan 3 jaar werkervaring
Uit de resultaten blijkt dat de aanwezigheid van structuur in de MD-programma’s een positief
verband vertoont met de mate van tevredenheid van de MD-deelnemers met 3 of minder jaren
werkervaring. Dit verband blijkt zelfs sterk en significant te zijn (r=0,53;p<0,01;n=20).
Bij MD-deelnemers met meer dan 3 jaar werkervaring blijkt er ook een positief verband aanwezig
tussen de aanwezigheid van structuur in het MD-programma en de tevredenheid over het
programma (r=0,47;p<0,01;n=33). Dit verband is ook significant. Op grond van deze data kan
geconcludeerd worden dat de tweede hypothese wordt verworpen.

Hypothese 3:
3. De mate waarin deelnemers in het MD-programma kunnen beschikken over rolmodellen zal sterker positief
samenhangen met de algemene tevredenheid over het MD-programma bij deelnemers tot en met 3 jaar
werkervaring, dan bij deelnemers met meer dan 3 jaar werkervaring.
Uit de resultaten komt naar voren dat de aanwezigheid van rolmodellen in het MD-programma een
positief verband vertoont met de mate van tevredenheid van de MD-deelnemers met 3 of minder
jaren werkervaring. Dit verband blijkt zelfs sterk en significant te zijn (r=0,50; p<0,05;n=20). Bij MDdeelnemers met meer dan 3 jaar werkervaring blijkt er slechts een licht verband waarneembaar tussen
de aanwezigheid van rolmodellen in het MD-programma en de algemene tevredenheid over het MDprogramma, maar dit verband is niet significant te noemen (r=0,16; p<0,19;n=33). Op grond van de
resultaten kan geconcludeerd worden dat de derde hypothese wordt aangenomen.
Hypothese 4 heeft betrekking op de invloed van werkervaring op de mate dat de aanwezigheid van
een MD-programma in een organisatie een belangrijke reden was om voor de organisatie te gaan
werken.
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Hypothese 4:
4. Voor deelnemers met weinig werkervaring (tot en met 3 jaar werkervaring) is de aanwezigheid van een MDprogramma in een organisatie een belangrijkere reden om bij de organisatie te werken dan deelnemers met meer
dan 3 jaar werkervaring.
Uit de resultaten blijkt dat de aanwezigheid van het MD-programma binnen een organisatie een
belangrijke reden was om bij de organisatie te gaan werken mede wordt bepaald door de
werkervaring van de deelnemer. Zo beoordelen deelnemers tot en met 3 jaar werkervaring deze
stelling op een 5-puntschaal met 4,00 terwijl deelnemers met meer dan 3 jaar werkervaring deze
stelling beoordelen met 1,94.
Verder blijkt uit de resultaten dat er een duidelijke rechtlijnige negatieve samenhang is tussen de
totale werkervaring van de deelnemer en de mate dat het MD-programma een belangrijke reden was
om bij de organisatie te gaan werken. Oftewel hoe minder de werkervaring van de deelnemer, hoe
belangrijker het MD-programma was om bij de organisatie te gaan werken. De sterkte van het
verband uitgedrukt in een correlatiecoëfficiënt is -,72 (p<0,01). Hypothese 4 kan dus worden
aangenomen.
Hypothese 5:
5. De lengte van het dienstverband zal positief samenhangen met de mate van innovativiteit van de deelnemer.
Uit de resultaten blijkt dat de lengte van het totale dienstverband binnen een organisatie positief
samenhangt met de mate van innovativiteit van de MD-deelnemer. Dit verband blijkt matig te zijn
(r=0,25; p<0,05;n=53) maar wel significant. Op grond van de resultaten kan geconcludeerd worden dat
hypothese 5 wordt aangenomen.

Hypothese 6:
6. De mate waarin persoonlijke doelstellingen (PD) in het MD-programma centraal staan zal positief
samenhangen met de mate van innovativiteit van de MD-deelnemer.
Uit de resultaten komt naar voren dat een MD-programma waarin de persoonlijke doelstellingen
centraal staan samenhangt met de uitkomst innovativiteit (zie Figuur 5.1). Er blijkt een matig positieve
samenhang te zijn (r= 0,23; p<0,05; n= 53). Tevens blijkt dit verband ook significant te zijn. Hiermee is
hypothese 6 bevestigd.

Hypothese 7:
7. De mate van aanwezigheid van structuur in de MD-programma’s zal positief samenhangen met de
organisatiebetrokkenheid van de MD-deelnemers.
Uit de resultaten komt naar voren dat er sprake is van een licht positief verband tussen de mate van
aanwezigheid van structuur in het MD-programma en de organisatiebetrokkenheid van de deelnemer
(r=0,14;p<0,5;n=53). Dit positieve verband blijkt niet significant te zijn (zie Figuur 5.1). Op grond van
de data wordt hypothese 7 verworpen.
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Hypothese 8:
8. De mate waarin organisatie doelstellingen (OD) in het MD-programma centraal staan zal positief
samenhangen met de mate van organisatiebetrokkenheid van de deelnemer.
Uit de resultaten komt naar voren dat de mate waarin organisatiedoelstellingen centraal staan in het
MD-programma (OD) positief samenhangt met de organisatiebetrokkenheid (r= 0,26; p<0,05; n=53).
Tevens blijkt dit verband ook significant te zijn. Op grond van deze resultaten, kan hypothese 8
worden bevestigd (zie Figuur 5.1).
De laatste hypothese die het verband tussen MD-programma’s en de persoonlijke en organisationele
effectiviteit onderzoekt heeft betrekking op de verschillende variabelen van opbrengsten van MDactiviteiten. Deze hypothese, die uit drie sub-hypothesen bestaat, luidde als volgt:
Hypothese 9:
9a. Hoe meer deelname aan development activiteiten van de deelnemers, hoe meer deelnemers intrinsieke en
extrinsieke opbrengsten van het MD-programma ervaren.
9b. Hoe sterker de persoonlijke doelstellingen (PD) in het MD-programma centraal staan, hoe meer deelnemers
intrinsieke en extrinsieke opbrengsten van het MD-programma ervaren.
9c. Hoe sterker de organisatiedoelstellingen (OD) in het MD-programma centraal staan, hoe meer deelnemers
organisationele opbrengsten van het MD-programma ervaren.
De

resultaten

tonen

dat

er

een

sterk

positief

verband

bestaat

tussen

het

aantal

deelnames/uitvoeringen van MD activiteiten en de mate van extrinsieke opbrengsten die deze
activiteiten opleveren voor de deelnemer (r=0,38;p<0,01;n=53). Dit verband blijkt dan ook significant
te zijn (zie Figuur 5.1). Tevens is er ook een positief verband waarneembaar tussen de mate van
deelname/uitvoering van development activiteiten en de mate van intrinsieke opbrengsten die deze
activiteiten opleveren voor de deelnemer (r=0,31;p<0,05;n=53). Hiermee is hypothese 9a bevestigd.

Daarnaast blijkt er een zeer licht positief verband te zijn tussen de mate waarin persoonlijke
doelstellingen (PD) centraal staan in het MD-programma en de

mate van extrinsieke

(r=0,03;p<0,5;n=53) en intrinsieke (r=0,11;p<0,5;n=53) MD opbrengsten voor de deelnemer (zie Figuur
5.1). Deze verbanden blijken niet significant te zijn.
Uit de resultaten van hypothese 9c blijkt dat er zelfs een licht negatief verband aanwezig is tussen de
mate waarin organisatiedoelstellingen primair staan in het MD-programma (OD) en de
organisationele opbrengsten die dit type programma levert (r=-0,81;p<0,3;n=53).
Er kan dus gesteld worden dat alleen hypothese 9a kan worden aangenomen en dat zowel hypothese
9b als 9c verworpen moet worden in dit onderzoek.
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5.3 De invloed van persoonskenmerken op effectiviteituitkomsten
De vijfde deelvraag gaat over de samenhang tussen de verschillende persoonskenmerken en de
uitkomsten. Voordat er wordt ingegaan op de hypothesen die betrekking hebben op de invloed van
persoonskenmerken op de uitkomsten zal er een algeheel overzicht worden gegeven van de
correlaties tussen de persoonskenmerken en de effectiviteitvariabelen.

Figuur 5.2: Correlatiematrix tussen persoonskenmerken en uitkomsten.

Vervolgens zullen de resultaten worden gepresenteerd van de hypothesen. Aangezien het hier gaat
om vooraf geformuleerde verwachtingen is hier eenzijdig getoetst (1-tailed).
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De tiende hypothese, die bestaat uit 3 sub-hypothesen, heeft betrekking op het persoonskenmerk
proactiviteit.
Hypothese 10:
10a.Proactieve werknemers nemen vaker deel aan MD-activiteiten dan minder proactieve werknemers.
10b. Proactieve werknemers behalen hogere extrinsieke opbrengsten uit MD-activiteiten dan minder proactieve
werknemers.
10c. Proactieve werknemers ontwikkelen in hogere mate innovatief gedrag dan werknemers met een lagere mate
van proactiviteit.
Bij het toetsen van deze hypothesen is er gebruik gemaakt van een regressie analyse, aangezien in
deze hypothesen oorzaak-gevolg relaties worden getoetst.
De resultaten tonen dat er een lichte positieve samenhang is tussen de mate van proactief gedrag van
de werknemer met het aantal MD-activiteiten die de deelnemer uitvoert. De sterkte van dit verband
uitgedrukt in de Bèta is 0,18 (p<0,2). Dit verband is niet significant. Verder blijkt ook dat van de
variantie aantal MD-activiteiten slechts 3% wordt verklaard door de proactiviteit van de werknemer.
Op grond van deze informatie kan hypothese 10a worden verworpen.
Uit de resultaten blijkt dat er een positieve samenhang is tussen de mate van proactief gedrag van de
werknemer en de extrinsieke opbrengsten die hij behaalt door het MD-programma. De sterkte van dit
verband uitgedrukt in de Bèta is 0,28 (p<0,05) en significant. Van de variantie extrinsieke opbrengsten
kan 8% verklaard worden uit het proactief gedrag van de werknemer. Op grond van deze informatie
wordt hypothese 10b aangenomen.
Bij het toetsen van hypothese 10c tonen de resultaten een positieve samenhang tussen de mate van
proactief gedrag van de werknemer en de mate waarin hij innovativiteit ontwikkelt. De sterkte van dit
verband uitgedrukt in de Bèta is 0,55 (p<0,01). Van de variantie innovativiteit van de deelnemer kan
30% verklaard worden uit het proactief gedrag van de deelnemer. Op grond van de resultaten wordt
hypothese 10c aangenomen.
De elfde hypothese die getoetst is in dit onderzoek heeft betrekking op het persoonskenmerk
waargenomen zelfeffectiviteit voor ontwikkeling.
Hypothese 11:
11a. De mate van waargenomen zelfeffectiviteit voor ontwikkeling van de deelnemer zal positief samenhangen
met de mate van deelname/uitvoering van MD-activiteiten.
11b. De mate van waargenomen zelfeffectiviteit voor ontwikkeling van de deelnemer zal positief samenhangen
met de mate van zowel extrinsieke als intrinsieke MD opbrengsten die de deelnemer behaalt.
Uit de resultaten blijkt dat er een positief verband bestaat tussen de mate van waargenomen
zelfeffectiviteit voor ontwikkeling van de deelnemer en de mate van deelname/uitvoering van MD-
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activiteiten (r=0,20; p<0,1; n=53). Echter blijkt dit verband niet significant te zijn (zie Figuur 5.2). Op
basis van de resultaten zal hypothese 11a worden verworpen.
Verder blijkt dat er een positief verband bestaat tussen de mate van waargenomen zelfeffectiviteit
voor ontwikkeling van de deelnemer en de mate van extrinsieke (r=0,29; p<0,05;n=53) en intrinsieke
(r=0,23;p<0,05;n=53) opbrengsten die de deelnemer uit de MD-activiteiten haalt. Tevens blijken deze
verbanden ook significant te zijn (zie Figuur 5.2). Hypothese 11b wordt dan ook aangenomen.
De twaalfde hypothese die getoetst is in dit onderzoek bestaat uit twee verwachtingen en heeft
betrekking op het persoonskenmerk leerdoeloriëntatie.
Hypothese 12:
12a. De mate van leerdoeloriëntatie van de deelnemer zal positief samenhangen met de mate van deelname
aan/uitvoeren van MD-activiteiten.
12b. De mate van leerdoeloriëntatie van de deelnemer zal positief samenhangen met de mate van algemene
tevredenheid over het MD-programma.
Uit de resultaten blijkt dat er een positief verband waarneembaar is tussen de mate van
leerdoeloriëntatie van de deelnemer en mate waarin de deelnemer MD-activiteiten onderneemt
(r=0,24;p<0,05;n=53). Tevens blijkt dit verband significant te zijn. Op grond van deze resultaten kan
deze hypothese worden aangenomen. Verder blijkt dat er een sterk positief verband bestaat tussen de
mate van leerdoeloriëntatie van de deelnemer en de mate algemene tevredenheid over het MDprogramma (r=0,50; p<0,01; n=53). Tevens blijkt dit verband ook sterk significant te zijn. Op basis van
de resultaten kan deze hypothese worden aangenomen.
Hypothese 13:
13. De mate van feedbackzoekend gedrag van de deelnemer zal positief samenhangen met de mate van
organisatiebetrokkenheid van de deelnemer.
Uit de resultaten blijkt dat er een positief verband bestaat tussen de mate van feedbackzoekend
gedrag van de deelnemer en de mate van organisatiebetrokkenheid van de deelnemer
(r=0,12;p<0,5;n=53). Echter blijkt dit verband niet significant. Op grond van deze resultaten wordt
deze hypothese verworpen.
Tot slot zal hypothese 14 in gaan op de invloed van arbeidsjaren van de deelnemer op het
persoonskenmerken feedbackzoekend gedrag.

Hypothese 14:
14. De totale werkervaring van de deelnemer zal positief samenhangen met de mate van feedbackzoekend gedrag
van de deelnemer.
Uit de resultaten blijkt dat er een positief verband aanwezig is tussen de mate van feedbackzoekend
gedrag van de deelnemer en de totale werkervaring van de deelnemer (r=0,24;p<0,05;n= 53). Dit
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verband blijkt tevens significant te zijn. Deze hypothese kan dan ook in dit onderzoek worden
aangenomen.
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5.4 De invloed van persoonskenmerken op het ervaren van type MD-programma
De zesde en laatste deelvraag gaat over de invloed van persoonskenmerken van de deelnemers op hoe
het MD-programma wordt ervaren. Voordat er wordt ingegaan op de hypothesen die betrekking
hebben op de invloed van persoonskenmerken op hoe het type MD-programma wordt ervaren door
de deelnemer zal een algeheel overzicht worden gegeven van de correlaties tussen de verschillende
persoonskenmerken en de typen MD-programma’s.

Figuur 5.3: Correlatiematrix tussen typen MD-programma’s en persoonskenmerken

Vervolgens zullen de resultaten worden gepresenteerd per hypothese. Aangezien het hier gaat om
vooraf geformuleerde verwachtingen is hier eenzijdig getoetst (1-tailed).

De eerste hypothese ging in op het persoonskenmerk proactiviteit.
Hypothese 15:
15. Proactieve deelnemers zullen een MD-programma minder snel typeren als een programma waarin
organisatiedoelstellingen centraal staan, dan minder proactieve deelnemers.
Uit de resultaten blijkt dat er een heel licht negatief verband is tussen de mate van proactiviteit van de
MD-deelnemer en de mate dat ze het MD-programma typeren als een programma met een
organisationele dimensie (r=-0,09;p<0,3;n=53). Dit negatieve verband blijkt dan ook niet significant te
zijn (zie Figuur 5.3). Deze hypothese wordt dan ook verworpen in dit onderzoek.
De zestiende hypothese heeft betrekking op het persoonskenmerk waargenomen zelfeffectiviteit voor
ontwikkeling met betrekking tot het ervaren van het MD-programma.
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Hypothese 16:
16. Deelnemers met een relatief hoge mate van waargenomen zelfeffectiviteit voor ontwikkeling zullen het MDprogramma eerder ervaren als een programma waarbij de persoonlijke ontwikkeling (PD) centraal staat, dan
deelnemers met een relatief lage mate van waargenomen zelfeffectiviteit.
Uit de resultaten blijkt dat er een sterk positief verband is tussen de mate van waargenomen
zelfeffectiviteit voor ontwikkeling van de MD-deelnemer en de mate dat ze het MD-programma
typeren als een programma met een persoonlijke dimensie (r=0,36;p<0,01;n=53). Dit positieve verband
blijkt dan ook sterk significant te zijn. Deze hypothese wordt dan ook aangenomen in dit onderzoek.

Tot slot komt de laatst geformuleerde hypothese aan bod, waarbij er in werd gegaan op het
persoonskenmerk leerdoeloriëntatie en de invloed op hoe het type MD-programma door de deelnemer
wordt ervaren.
Hypothese 17:
17. Deelnemers die zich laten kenmerken door een hoge mate van leerdoeloriëntatie zullen een type MDprogramma eerder ervaren als een programma waarin men gebruik kan maken van rolmodellen, dan deelnemers
met een lagere mate van leerdoeloriëntatie.
Uit de resultaten blijkt dat er een sterk positief verband is tussen de mate van leerdoeloriëntatie van
de deelnemer en het ervaren van het MD-programma als een programma waarbij er gebruik gemaakt
kan worden van rolmodellen (r=0,34; p<0,01;n=53). Deze laatste hypothese uit dit onderzoek kan dan
ook worden aangenomen.

5.5 Overige resultaten uit het onderzoek
In dit gedeelte van het hoofdstuk zullen een aantal overige resultaten gepresenteerd worden die niet
tot uiting zijn gekomen in de hypothesen, maar wel waardevolle informatie geeft. Hierbij is er vooral
aandacht besteed aan de invloed van werkervaring op de uikomsten van het MD-programma, omdat
uit de resultaten blijkt dat werkervaring een significante invloed heeft. Er is een onderscheid gemaakt
tussen deelnemers tot en met 3 jaar werkervaring (management trainees) en werknemers met meer
dan 3 jaar werkervaring. Hieronder zal aan de hand van een twee correlatiematrices inzicht worden
gegeven in de resultaten en vervolgens zullen een aantal interessante resultaten worden belicht.
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Figuur 5.4: Correlatiematrix tussen typen MD-programma’s en uitkomsten, bij deelnemers tot en met 3 jaar werkervaring.

Figuur 5.5: Correlatiematrix tussen typen MD-programma’s en uitkomsten, bij deelnemers met meer dan 3 jaar
werkervaring.

Persoonlijke Dimensie en Organisationele Dimensie
Uit de resultaten blijkt dat deelnemers met meer dan 3 jaar werkervaring de aanwezigheid van een
persoonlijke dimensie in het MD-programma als licht positief waarderen (r=0,10; p<0,6;n=33) en een
MD-programma met een organisationele dimensie als licht negatief (r=-0,11;p<0,6;n=33) ervaren. Dit
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in tegenstelling tot deelnemers met minder dan 3 jaar werkervaring, zij vertonen zowel een licht
positief

verband

met

een

MD-programma

gericht

op

een

organisationele

dimensie

(r=0,11;p<0,2;n=20), als ook met de aanwezigheid van een persoonlijke dimensie in het MDprogramma (r=0,34;p<0,2;n=20) (zie Figuur 5.4).
Structuur
Wat verder uit de resultaten blijkt is dat er een sterk positief verband aanwezig is tussen een MDprogramma dat zich laat kenmerken door een sterke mate van structuur en de intrinsieke
(r=,24;p<0,05;n=53)

extrinsieke

(r=,65;p<0,01;n=53)

en

organisationele

opbrengsten

(r=,46;p<0,01;n=53) die dit type programma opleveren.
Als ook hier gekeken wordt in hoeverre werkervaring van de deelnemer invloed heeft op het
verband structuur en opbrengsten van MD-activiteiten blijkt dat bij werknemers tot en met 3 jaar
werkervaring

een positief verband waarneembaar is bij de intrinsieke (r=,38;p<0,1;n=20) en

extrinsieke opbrengsten (r=,69;p<0,01;n=20). Bij de opbrengsten voor de organisatie is er wel een
positief

verband

aanwezig,

echter

niet

significant.

Terwijl bij de deelnemers met meer dan 3 jaar werkervaring alleen een significant verband aanwezig
is tussen de aanwezigheid van structuur en de extrinsieke opbrengsten (r=,63;p<0,01;n=33).
Verder blijkt dat bij deelnemers tot en met 3 jaar werkervaring een positief verband aanwezig is
tussen de mate van structuur en innovativiteit (r=0,22;p<0,4;n=20), echter niet significant. Terwijl er
een negatief verband aanwezig is tussen de mate van structuur en de mate van innovativiteit (r=,17;p<0,4;n=33) bij deelnemers met meer dan 3 jaar werkervaring (zie Figuur 5.5).
Rolmodellen
Tot slot blijkt de werkervaring van de deelnemer geen invloed te hebben op de uitkomsten van een
MD-programma gericht op aanwezigheid van rolmodellen.

Figuur 5.6: Tabel: invloed werkervaring deelnemer op uitkomsten.
Verder blijkt uit de resultaten dat een MD-programma een belangrijk wervingsmiddel kan zijn bij
onervaren werknemers, zo beoordelen deelnemers tot en met 3 jaar werkervaring de aanwezigheid
van een MD-programma in een organisatie als een belangrijke reden om voor de organisatie te
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werken. Op een 5-puntschaal beoordelen zij deze stelling gemiddeld op 4. Dit in tegenstelling tot
deelnemers met meer dan 3 jaar werkervaring, zij beoordelen deze stelling op 1,94 (zie Figuur 5.6).
Tevens lijkt de aanwezigheid van een MD-programma bij deelnemers tot en met 3 jaar werkervaring
een sterker bindingsmiddel te zijn dan bij deelnemers met meer dan 3 jaar werkervaring, een
respectievelijke score van 3,6 en 3,0 op een 5 puntschaal (zie Figuur 5.6).
Verder laten de resultaten zien dat deelnemers met meer dan 3 jaar werkervaring in hogere mate
worden uitgedaagd om zich verder te ontwikkelen dan deelnemers tot en met 3 jaar werkervaring (zie
Figuur 5.6).
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6. Conclusie
6.1 Conclusie per deelvraag
De doelstelling van dit onderzoek was om inzicht te krijgen in de effectiviteit van de verschillende
typen MD-programma’s en de rol van persoonskenmerken daarbij. In dit hoofdstuk worden de
resultaten uit dit onderzoek verwerkt, zodat er een antwoord op de vraagstelling van het onderzoek
kan worden gegeven. Deze vraagstelling was: Wat zijn de effectiviteituitkomsten van verschillende typen
MD-programma’s en wat is de invloed van persoonskenmerken op de effectiviteituitkomsten en op het ervaren
van het MD-programma? Deze vraag omvatte zes deelvragen; de eerste drie deelvragen zijn aan bod
gekomen in hoofdstukken 2 en 3, de overige deelvragen zullen hieronder per vraag worden
uitgewerkt. De antwoorden op deze deelvragen zullen een antwoord geven op de overkoepelende
onderzoeksvraag.

6.1.1 Deelvraag 4: de invloed van MD-programma’s op de effectiviteituitkomsten
De vierde deelvraag had betrekking op welke invloed het type MD-programma heeft op de
effectiviteit. Voordat er gekeken is naar de invloed van het type MD-programma op de uitkomsten
was er eerst de hypothese getoetst dat er een positief verband zou zijn tussen de tevredenheid over
het MD-programma en de arbeidstevredenheid van de deelnemer, in tegenstelling tot eerdere
onderzoeken (Chen et al., 2004), blijkt er in dit onderzoek geen significant verband te zijn.
De tweede hypothese die was opgesteld, ging er vanuit dat de werknemers met relatief weinig
werkervaring (tot en met 3 jaar) de aanwezigheid van structuur als aangenaam ervaren, dit in
tegenstelling tot de deelnemers met meer dan 3 jaar werkervaring. Uit de resultaten is gebleken dat er
een sterk significant positief verband bestaat tussen de mate van structuur in het programma en de
tevredenheid over programma bij deelnemers tot en met 3 jaar werkervaring, maar dat dit verband
niet significant sterker is bij deelnemers met meer dan 3 jaar werkervaring. De mate aan behoefte van
structuur wordt dus niet beïnvloed door werkervaring. Uit eerdere onderzoeken bleek de behoefte
aan structuur vooral beïnvloed te worden door arbeidsfase en werkervaring (Ardts, 2002; Chen et al.,
2004), de resultaten uit dit onderzoek vertonen geen grote verschillen. Dit zou verklaard kunnen
worden dat de respondenten in dit onderzoek relatief jong zijn.
Daarnaast was er een derde hypothese getoetst, waarbij uit de resultaten bleek dat de
aanwezigheid van rolmodellen binnen het MD-programma als positief werd beoordeeld door de MDdeelnemers tot en met 3 jaar werkervaring. Dit komt overeen met resultaten uit eerdere onderzoeken
(Ardts, 2002; Allen, O’Brien, 2006), die aan toonden dat jonge werknemers behoefte hebben aan
rolmodellen in de organisatie.
Voor MD-deelnemers met meer dan 3 jaar werkervaring, werd de aanwezigheid van rolmodellen
binnen het MD-programma niet significant gekoppeld aan de algemene tevredenheid over het MDprogramma. Concluderend kan er gesteld worden dat MD-deelnemers tot en met 3 jaar werkervaring
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behoefte hebben aan structuur en rolmodellen in het MD-programma, maar dat MD-deelnemers met
meer dan 3 jaar werkervaring alleen behoefte hebben aan structuur in het MD-programma en in
mindere mate behoeften hebben aan de aanwezigheid van rolmodellen.
Wat niet in de hypothesen blijkt, maar wel uit de resultaten naar voren komt is dat deelnemers
met meer dan 3 jaar werkervaring de aanwezigheid van een persoonlijke dimensie in het MDprogramma als positief waarderen en een MD-programma met een organisationele dimensie als
negatief ervaren. Dit in tegenstelling tot deelnemers met minder dan 3 jaar werkervaring, zij vertonen
zowel een licht positief verband met een MD-programma gericht op een organisationele dimensie, als
ook met een persoonlijke dimensie. Deze resultaten komen overeen met een eerder ontwikkelde
theorie over stadia van vakvolwassenheid. Uit onderzoek bleek dat de totale werkervaring invloed
heeft op de ontwikkelbehoefte van de werknemer; een werknemer met weinig werkervaring wordt
gezien als een leerling, die behoefte heeft aan rolmodellen en het leren van de organisatieregels/koers
van de organisatie (organisationele dimensie). Terwijl de ontwikkelbehoefte van een meer ervaren
werknemer ligt in het persoonlijk leiderschap ontwikkeling, visie en strategie ontwikkeling. Deze
behoeften vertonen meer raakvlak met de persoonlijke dimensie (Ruijters, M., 2006).
Uit de resultaten van de vierde hypothese kwam naar voren dat de aanwezigheid van een MDprogramma in een organisatie een belangrijk wervingsmiddel blijkt te zijn bij werknemers tot en met 3
jaar werkervaring, dit tot in tegenstelling bij werknemers met meer dan 3 jaar werkervaring. Er zou
verondersteld kunnen worden dat ontwikkelprogramma’s voor medewerkers met weinig
werkervaring een andere functie heeft dan voor de medewerkers met meer werkervaring. Dit komt
overeen met de theorie over de stadia van vakvolwassenheid, waarbij de onervaren werknemer
zoveel mogelijk noodzakelijke kennis wil halen uit het ontwikkelingsprogramma om daarmee door te
groeien

tot

een

zelfstandige

werknemer,

terwijl

de

meer

ervaren

werknemer

een

ontwikkelingsprogramma meer ziet als een mogelijkheid om extra vaardigheden op te doen (Ruijters,
M., 2006).
Naast de uitkomsten, arbeidstevredenheid en MD-tevredenheid is er ook gekeken of het type MDprogramma invloed heeft op de competentie innovativiteit van de MD-deelnemer. Uit de resultaten
bleek dat een MD-programma gericht op een persoonlijke dimensie positief samenhangt met de
innovativiteit van de deelnemer. Er dus gesteld worden dat organisaties die de innovativiteit van de
werknemers willen stimuleren baat hebben bij een MD-programma dat een persoonlijke dimensie
kent. Een persoonlijke dimensie in een MD-programma uit zich in instrumenten als POP (persoonlijk
ontwikkelingsplan), coaching, counseling, opleiding, training en organiseren van persoonlijk feedback
(Jansen et al., 2001). Ook bleek uit de resultaten dat de totale lengte van het dienstverband van de
deelnemer positief samenhangt met de mate van het ontwikkelen van innovatief gedrag.
De zevende en de achtste hypothese die zijn getoetst in dit onderzoek hadden betrekking op de
uitkomst, affectieve organisatiebetrokkenheid. Uit de resultaten kwam naar voren dat een MD-
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programma met een organisationele dimensie een significant positieve invloed heeft op de
organisatiebetrokkenheid van de MD-deelnemer. Ook bij een MD-programma dat zich laat typeren
als een MD-programma met een duidelijke structuur, bleek er een positief verband te zijn, echter niet
significant. Concluderend kan er dus gesteld worden dat organisaties die organisatiebetrokkenheid
van hun medewerkers willen creëren, hun MD-programma met een organisationele dimensie zouden
moeten aankleden. Een organisationele dimensie in een MD-programma uit zich door instrumenten
als personeelsplanning, potentieelinventarisatie, belangstellingsregistratie, opvolgingsplanning en
functiedocumentatie (Jansen et al., 2001).
Verder

is de invloed van verschillende typen MD-programma’s getoetst op verschillende

opbrengsten, zowel voor het individu (extrinsiek en intrinsiek) als voor de organisatie. Uit de
resultaten bleek dat hoe meer development-activiteiten een deelnemer uitvoerde/ondernam hoe meer
extrinsieke en intrinsieke opbrengsten hij/zij hiervoor ontving. Er kan geconcludeerd worden dat de
inspanning in het kader van training en ontwikkeling zich uiteindelijk loont voor de deelnemer.
Ook is er gekeken of de dimensie van het MD-programma invloed heeft op deze opbrengsten. Uit
de resultaten bleek dat er wel verbanden waarneembaar zijn, maar dat deze verbanden niet als
significant mogen worden bestempeld. Zo vertoont een MD-programma met een persoonlijke
dimensie een positief verband met extrinsieke en intrinsieke opbrengsten voor de MD-deelnemer.
Daarentegen vertoont een MD-programma met een organisationele dimensie zelfs een licht negatief
verband met de organisationele opbrengsten. Uit deze resultaten kan dus geconcludeerd worden dat
een MD-programma met een organisationele dimensie geen opbrengsten oplevert voor de organisatie.
Een MD-programma, dat zich laat typeren als een programma met een persoonlijke dimensie draagt
licht bij aan de opbrengsten voor het individu. Echter blijkt dat de verschillende dimensies in MDprogramma’s geen voorwaarden voor opbrengsten te zijn.
Wat niet werd verwacht in de hypothesen, maar wel uit de resultaten blijkt is dat er een sterk
positief verband aanwezig is tussen een MD-programma met een hoge mate van structuur en
intrinsieke en extrinsieke opbrengsten en opbrengsten voor de organisatie. Als ook hier gekeken
wordt in hoeverre werkervaring invloed heeft op het verband structuur en opbrengsten van MDactiviteiten blijkt dat er bij werknemers tot en met 3 jaar werkervaring een sterk significant positief
verband waarneembaar is bij de extrinsieke opbrengsten en dat er ook een verband aanwezig is met
de

intrinsieke

en

organisationele

opbrengsten,

echter

net

niet

significant.

Ook is er bij de deelnemers tot en met 3 jaar werkervaring een positief verband aanwezig tussen de
mate van structuur en innovativiteit, echter niet significant. Bij de deelnemers met meer dan 3 jaar
werkervaring blijkt er alleen een significant positief verband te zijn tussen de mate van structuur en
de extrinsieke opbrengsten. Er zijn wel positieve verbanden tussen structuur en de andere
opbrengsten

(intrinsieke

en

organisationele),

echter

niet

significant.
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Verder blijkt er een negatief verband te bestaan tussen de mate van structuur en de mate van
innovativiteit bij deelnemers met meer dan 3 jaar werkervaring.
Ook blijkt uit de resultaten dat een MD-programma dat getypeerd wordt door de aanwezigheid
van rolmodellen, niet leidt tot andere significante positieve uitkomsten dan alleen MD-tevredenheid,
ongeacht het aantal arbeidsjaren. Met behulp van de bestaande theorie en de verkregen resultaten, zal
er hieronder een antwoord worden gegeven op de vierde deelvraag:
4.

Welke invloed heeft het type MD-programma op de effectiviteituitkomsten?

Gezien het feit dat werkervaring van de deelnemer een significante invloed heeft op de verbanden
tussen de typen MD-programma’s en de uitkomsten. Is er bij het beantwoorden van deze deelvraag
een onderverdeling gemaakt tussen deelnemers tot en met 3 jaar werkervaring en deelnemers met
meer dan 3 jaar werkervaring.
Een MD-programma dat zich laat typeren als een gestructureerd programma, levert bij de
deelnemers tot en met 3 jaar werkervaring een significant positief verband op met algemene
tevredenheid over het programma en intrinsieke en extrinsieke opbrengsten voor het individu.
Hiermee worden alleen de eerste twee effectniveaus van het model van Kirkpatrick (1994) behartigd,
namelijk tevredenheid over het MD-programma en dat het individu persoonlijk wat leert van het MDprogramma. Het derde en vierde effectniveau wordt niet bereikt door een MD-programma, dat
getypeerd wordt door een sterke aanwezigheid van structuur.
Een MD-programma dat zich laat typeren als een MD-programma gericht op de aanwezigheid
van rolmodellen levert bij deelnemers tot en met 3 jaar werkervaring alleen algemene tevredenheid
over het programma op. Bij dit type MD-programma wordt dus alleen het eerste effectniveau bereikt.
Een MD-programma dat zich laat kenmerken als een MD-programma met een organisationele
dimensie (OD), levert bij deelnemers tot en met 3 jaar werkervaring een significant positief verband
op met affectieve organisatiebetrokkenheid, arbeidstevredenheid en intrinsieke opbrengsten voor het
individu. Echter heeft een MD-programma met een organisationele dimensie een sterk negatieve
invloed op de innovativiteit van de deelnemer. Bij dit type programma wordt het effectniveau twee
verwezenlijkt. En wordt het effectniveau vier voor een deel bereikt, mits de organisatie
organisatiebetrokkenheid en arbeidstevredenheid van de deelnemer heeft opgenomen in haar
organisatiedoelstellingen.
Een MD-programma dat zich laat kenmerken als een MD-programma

met een persoonlijke

dimensie (PD), levert bij deelnemers tot en met 3 jaar werkervaring geen significant positieve
verbanden op met de verschillende uitkomsten.
Een MD-programma dat zich laat typeren als een gestructureerd programma, levert bij de
deelnemers met meer dan 3 jaar werkervaring een significant positief verband op met algemene
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tevredenheid over het programma en extrinsieke opbrengsten voor de deelnemer. Verder vertoont dit
type

MD-programma

positieve

verbanden

met

arbeidstevredenheid

en

affectieve

organisatiebetrokkenheid, echte zijn deze verbanden niet significant. Er zou dus gesteld kunnen
worden dat alleen het eerste effectniveau verwezenlijkt wordt bij deelnemers met meer dan 3 jaar
werkervaring.
Een MD-programma dat zich laat typeren als een MD-programma gericht op de aanwezigheid
van rolmodellen, levert bij de deelnemers met meer dan 3 jaar werkervaring geen significant positieve
verbanden op. Er zijn wel positieve verbanden waarneembaar, waaronder de mate dat de deelnemer
iets geleerd heeft in het MD-programma en dit heeft kunnen toepassen in de praktijk, echter niet
significant.
Een MD-programma dat zich laat kenmerken als een MD-programma met een organisationele
dimensie (OD), levert bij deelnemers met meer dan 3 jaar werkervaring geen significant positieve
verbanden op. Echter wel een sterk negatief verband is er waarneembaar met de intrinsieke
opbrengsten voor de deelnemer. Ook bij de extrinsieke en organisationele opbrengsten is er een
negatief verband waarneembaar. Alleen met affectieve organisatiebetrokkenheid is er een positief
verband waarneembaar. Een MD-programma met een zuivere organisationele dimensie lijkt bij
deelnemers met meer dan drie jaar werkervaring niet effectief te zijn. Geen van de effectniveaus
worden bereikt.
Een MD-programma dat zich laat kenmerken als een MD-programma met een persoonlijke
dimensie (PD) levert bij deelnemers met meer dan 3 jaar werkervaring een significant positief verband
op met intrinsieke opbrengsten voor de deelnemer. Tevens blijkt er een (net niet significant) positief
verband te zijn met innovativiteit en de mate dat de deelnemer iets geleerd heeft in het MDprogramma en dit heeft kunnen toepassen in de praktijk. Er kan dus gesteld worden dat een MDprogramma met een persoonlijke dimensie een positieve invloed heeft op het verwezenlijken van het
tweede, derde effectniveau van Kirkpatrick (1990) bij deelnemers met meer dan 3 jaar werkervaring.

6.1.2 Deelvraag 5: de invloed van persoonskenmerken op effectiviteituitkomsten
De vijfde deelvraag had betrekking op de invloed van persoonskenmerken op de uitkomsten. Ook
voor deze deelvraag waren een aantal hypothesen geformuleerd die in dit onderzoek zijn getoetst. De
eerste hypothese die daarbij was opgesteld had betrekking op het persoonskenmerk proactiviteit.
Hierbij was de verwachting uitgesproken dat proactieve werknemers vaker deel nemen aan MDactiviteiten en dat zij hogere extrinsieke (salaris en promotie) opbrengsten behalen dan werknemers
met een lagere mate van proactiviteit. Uit de resultaten blijkt dat er een zwak verband aanwezig is
tussen proactiviteit van de deelnemer en de MD-activiteiten die de deelnemer uitvoert, echter bleek
dit verband niet significant te zijn. Daarentegen blijkt wel uit de resultaten dat proactieve deelnemers
significant hogere extrinsieke opbrengsten behalen door middel van het MD-programma dan
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deelnemers met een lagere mate van proactiviteit. En ontwikkelen proactieve deelnemers significant
hogere mate van innovativiteit.
Vervolgens is

de invloed van het persoonskenmerk waargenomen zelfeffectiviteit voor

ontwikkeling op verschillende uitkomsten getoetst. Uit de resultaten bleek dat werknemers met een
hoge mate van waargenomen zelfeffectiviteit voor ontwikkeling meer MD-activiteiten ondernemen en
uitvoeren. Daarnaast

blijkt ook uit de resultaten dat deelnemers met een hoge mate van

waargenomen zelfeffectiviteit voor ontwikkeling zowel hogere extrinsieke als intrinsieke opbrengsten
behalen uit de MD-activiteiten, dan deelnemers met een lagere mate van waargenomen
zelfeffectiviteit voor ontwikkeling.
Verder is er gekeken in dit onderzoek welke invloed het persoonskenmerk leerdoeloriëntatie heeft
op het aantal MD activiteiten die de deelnemer uitvoert/onderneemt en de algemene tevredenheid
over het MD-programma. Uit de resultaten blijkt dat er een sterk significant verband bestaat tussen de
mate van leerdoeloriëntatie van de deelnemer op het aantal activiteiten die de deelnemer
uitvoert/onderneemt en de algemene tevredenheid over het MD-programma. Hieruit kan worden
opgemaakt dat werknemers die zich laten kenmerken door leerdoeloriëntatie gedrag in hoge mate
MD-activiteiten ondernemen en door een MD-programma in hun leerbehoeften worden voorzien.
Tot slot is er onderzocht of er een verband bestaat tussen de organisatiebetrokkenheid van de
deelnemer en de mate van feedbackzoekend gedrag. Uit de resultaten bleek er een licht positief
verband aanwezig te zijn, echter niet significant. Ook is er getoetst of het aantal arbeidsjaren van de
deelnemer invloed heeft op de mate van feedbackzoekend gedrag. Uit de resultaten bleek dat er een
significant verband bestaat. Alhoewel dit geen invloed is van een persoonskenmerk op een
effectiviteituitkomst, bevestigt deze informatie dat feedbackzoekend gedrag bij werknemers met
relatief weinig werkervaring gestimuleerd dient te worden. Aangezien het feedbackzoekend gedrag
van werknemers al jarenlang in de literatuur wordt gekoppeld aan positieve organisatie uitkomsten
(Hackman & Oldham, 1976; Morisson, 1993; Wanberg & Kammeyer-Mueller, 2000; Whitaker, Dahling,
& Levy, 2007; Camps et al., 2008). Met behulp van de bestaande theorie en de verkregen resultaten, zal
er hieronder een antwoord worden gegeven op de vijfde deelvraag:
5. Wat is de invloed van persoonskenmerken op de effectiviteituitkomsten?
Uit de bestaande theorie en uit de resultaten van dit onderzoek blijken er verschillende invloeden te
zijn van persoonskenmerken op de uitkomsten. Zo behalen proactieve deelnemers hogere extrinsieke
opbrengsten door deelname aan het MD-programma, dan deelnemers met een lagere mate van
proactief gedrag. Ook ontwikkelen proactieve deelnemers meer innovativiteit dan deelnemers met
een lagere mate van proactiviteit. Verder valt het op in dit onderzoek dat er geen negatieve verbanden
aanwezig zijn tussen het persoonskenmerk proactiviteit en de uitkomsten. Kortom proactieve
werknemers behalen positieve resultaten in MD-programma’s.

53
Auteur: R.M. van Schie

Effectiviteit van MD-programma’s

Deelnemers met het persoonskenmerk waargenomen zelfeffectiviteit voor ontwikkeling laten
een positief verband zien met het aantal MD-activiteiten die zij uitvoeren. Tevens behalen zij zowel
hogere intrinsieke als extrinsieke opbrengsten uit het MD-programma, dan deelnemers met een lagere
mate van waargenomen zelfeffectiviteit voor ontwikkeling. Ook is er een significant positief verband
met de tevredenheid over het MD-programma waarneembaar. Verder zijn er bijna alleen maar
positieve verbanden waarneembaar met het persoonskenmerk waargenomen zelfeffectiviteit voor
ontwikkeling en de uitkomsten. Alleen blijkt waargenomen zelfeffectiviteit voor ontwikkeling een
negatieve invloed te hebben op het ontwikkelen van innovativiteit. Mocht innovativiteit niet in de
competentiebank van de organisatie zijn opgenomen, kan er gesteld worden dat het volgen van een
MD-programma en daardoor deelname aan verschillende development activiteiten erg effectief blijkt
te zijn voor werknemers met een hoge mate van waargenomen zelfeffectiviteit voor ontwikkeling.
Deelnemers met een hoge mate van persoonskenmerk leerdoeloriëntatie laten een positief
verband zien met het aantal MD-activiteiten die zij uitvoeren. Tevens bleek er een sterk significant
verband te zijn met de tevredenheid over het MD-programma en de innovativiteit van de deelnemer.
Het

persoonskenmerk

leerdoeloriëntatie

heeft

alleen

een

negatieve

invloed

op

de

arbeidstevredenheid. Dit kan verklaard worden door het feit dat werknemers met een hoge mate van
leerdoeloriëntatie willen blijven leren in hun baan, zodra dit niet mogelijk is uit zich dat in een
negatieve arbeidstevredenheid.
Deelnemers met een hoge mate van feedbackzoekend gedrag laten weinig significante
positieve verbanden zien met de uitkomsten. Dit is opvallend gezien de resultaten uit eerdere
onderzoeken, waarbij feedbackzoekend gedrag gekoppeld werd aan diverse positieve uitkomsten
(Hackman & Oldham, 1976; Morisson, 1993; Wanberg & Kammeyer-Mueller, 2000; Whitaker, Dahling,
& Levy, 2007; Camps et al, 2008). Wel zullen deelnemers met een hoge mate van actief
feedbackzoekend gedrag meer MD-activiteiten ondernemen dan deelnemers met een lagere mate van
feedbackzoekend gedrag. Ook blijkt uit de resultaten dat feedbackzoekend gedrag wordt beïnvloed
door de totale arbeidsjaren van de deelnemer.

6.1.3 Deelvraag 6: de invloed van persoonskenmerken op ervaren van type MD-programma
De zesde deelvraag had betrekking op de invloed van persoonskenmerken van de deelnemers op hoe
zij het MD-programma ervaren. Voor het beantwoorden van deze deelvraag zijn er 3 hypothesen
opgesteld.
Bij de eerste hypothese was de verwachting geformuleerd dat deelnemers die gekenmerkt worden
door een hoge mate van proactief gedrag een MD-programma minder snel zullen typeren als een MDprogramma met een dominante organisationele dimensie (OD). Echter bleek uit de resultaten dat er
geen significant verband aanwezig was tussen deze variabelen. Er kan dus geconcludeerd worden dat
het persoonskenmerk proactiviteit vrijwel geen invloed heeft op de beoordeling van de typologie van
het MD-programma.

54
Auteur: R.M. van Schie

Effectiviteit van MD-programma’s

De tweede vooraf opgestelde verwachting was dat deelnemers met een hoge mate van
persoonskenmerk waargenomen zelfeffectiviteit voor ontwikkeling het MD-programma eerder
zouden ervaren als een programma waarbij de persoonlijke dimensie centraal staat, dan deelnemers
met een lage mate van waargenomen zelfeffectiviteit voor ontwikkeling. Uit de resultaten blijkt dat er
een sterk significant verband bestaat tussen deze variabelen. Daarnaast blijkt, niet uit de vooraf
opgestelde verwachting maar wel in de uiteindelijke resultaten dat deelnemers met een hoge mate
van waargenomen zelfeffectiviteit voor ontwikkeling het programma eerder ervaren als een
gestructureerd programma, dan deelnemers met een lagere waarde van waargenomen zelfeffectiviteit
voor ontwikkeling. De enige verklaring die voor deze uitkomst kan worden gegeven is dat personen
met een hoge mate van waargenomen zelfeffectiviteit voor ontwikkeling weinig structuur van
buitenaf nodig hebben, een kleine mate van aanwezigheid van structuur in het programma ervaren zij
als een sterk gestructureerd MD-programma.
Verder was de hypothese opgesteld dat deelnemers met een hoge mate van leerdoeloriëntatie een
type MD-programma eerder ervaren als een programma waarbij men gebruik kan maken van
rolmodellen, dan deelnemers met een lage mate van dit persoonskenmerk. Uit de resultaten blijkt dat
er een sterk verband bestaat tussen deze twee variabelen.
Tot slot bleek niet uit de hypothesen, maar wel uit de resultaten dat het persoonskenmerk
feedbackzoekend gedrag een sterk significant negatieve invloed heeft op de mate dat een MDprogramma door de deelnemer als een programma met een organisationele dimensie wordt ervaren.
Met behulp van de bestaande theorie en de verkregen resultaten, zal er hieronder een antwoord
worden gegeven op de zesde deelvraag:
6. Wat is de invloed van persoonskenmerken op hoe de verschillende typen MD-programma’s worden
ervaren?
Uit de theorie en de resultaten uit dit onderzoek blijken er verschillende invloeden te zijn van
persoonskenmerken van de deelnemer op hoe het type MD-programma door de deelnemer wordt
ervaren. Echter blijkt er geen significante invloed van proactiviteit te zijn op hoe de deelnemer de
verschillende typen MD-programma’s ervaart.
Daarentegen blijkt het persoonskenmerk waargenomen zelfeffectiviteit voor ontwikkeling grote
invloed te hebben hoe een deelnemer het MD-programma ervaart. Bij deelnemers met

dit

persoonskenmerk is het voor organisaties niet nodig om veel nadruk te leggen op de persoonlijke
dimensie binnen MD-programma’s, aangezien deze deelnemers door hun persoonskenmerk het
programma al eerder ervaren als een MD-programma met een persoonlijke dimensie. Ook kan er in
mindere mate nadruk gelegd worden op de structuur in het programma, aangezien deze personen
een kleine mate van structuur al ervaren als een gestructureerd programma. En zoals naar voren komt
in dit onderzoek leidt een gestructureerd programma alleen tot persoonlijke uitkomsten en leidt dit
type programma niet tot directe uitkomsten voor de organisatie.
Ook het persoonskenmerk leerdoeloriëntatie heeft invloed op hoe het MD-programma door de
deelnemer wordt ervaren. Zo bestaat er een sterk positief verband tussen de mate van
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leerdoeloriëntatie van de deelnemer en de mate dat een MD-programma wordt ervaren door de
deelnemer als een programma waarbij men gebruik kan maken van rolmodellen. Deze informatie kan
gebruikt worden bij het opstellen van een MD-programma, zo zal men de aanwezigheid en het
gebruikmaken van rolmodellen moeten stimuleren bij werknemers met een lage mate van
leerdoeloriëntatie. Aangezien deze werknemers minder snel de aanwezigheid van rolmodellen
ervaren, dan werknemers met een hoge mate van leerdoeloriëntatie. Daarbij is zowel in eerdere
onderzoeken als ook in dit onderzoek aangetoond dat het hebben van rolmodellen, vooral bij relatief
onervaren werknemers, in het MD-programma gekoppeld is aan positieve uitkomsten als MDtevredenheid en arbeidstevredenheid.
Tot slot vertoont het persoonskenmerk feedbackzoekend gedrag een sterk significant negatief
verband met de mate dat een MD-programma wordt ervaren als een programma met een
organisationele dimensie. Dit betekent dat het voor organisaties erg lastig zal zijn om een zuiver
organisationeel MD-programma te implementeren bij werknemers die gekenmerkt worden door een
hoge mate van feedbackzoekend gedrag.
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6.2 Algemene conclusie
Op basis van de gevonden antwoorden op de deelvragen kan de opgestelde onderzoeksvraag
worden beantwoord.
Wat zijn de effectiviteituitkomsten van verschillende typen MD-programma’s en wat is de invloed van
persoonskenmerken op de effectiviteituitkomsten en op het ervaren van het MD-programma?
Zoals in de antwoorden op de deelvragen naar voren komt, blijken verschillende typen MDprogramma’s ook verschillende uitkomsten te hebben. Zo blijkt een gestructureerd MD-programma
met de aanwezigheid van rolmodellen een goed type MD-programma voor het binden en boeien van
jonge getalenteerde werknemers met weinig werkervaring. Echter zal de organisatie genoegen dienen
te nemen met indirecte baten voor de organisatie, aangezien dit type MD-programma voornamelijk
leidt tot baten voor het individu.
Zou een organisatie meer behoefte hebben aan organisatiebetrokkenheid en arbeidstevredenheid
van hun relatief onervaren MD-deelnemers, dan zou een organisatie meer gebaat zijn met een MDprogramma met een organisationele dimensie. Echter heeft dit type MD-programma een negatieve
invloed op de ontwikkeling van innovativeit van de deelnemer. Dit type programma wordt dan ook
niet aanbevolen bij jonge deelnemers met een hoge mate van waargenomen zelfeffectiviteit voor
ontwikkeling, omdat dit persoonskenmerk ook een negatieve invloed heeft op de ontwikkeling van
innovativiteit. Verder hebben alle persoonskenmerken een (lichte) positieve invloed op de uitkomsten
met uitzondering van leerdoeloriëntatie dat een negatieve invloed heeft op de arbeidstevredenheid.
Een MD-programma met een persoonlijke dimensie wordt op grond van deze data uit dit
onderzoek niet aanbevolen bij deelnemers met geen tot weinig werkervaring.
Terwijl de aanwezigheid van een persoonlijke dimensie in het MD-programma juist bij
deelnemers met meer dan 3 jaar werkervaring tot positieve uitkomsten leidt, zoals innovativiteit en
intrinsieke opbrengsten voor het individu ook blijkt door dit type programma de opgedane kennis
goed doorvertaald te worden naar de praktijk. Een MD-programma met een persoonlijke dimensie
gepaard met structuur in het programma blijkt het effectiefst te zijn voor zowel de organisatie als voor
de deelnemer met meer dan 3 jaar werkervaring, omdat de mate van structuur in het programma een
positieve invloed heeft op de algemene tevredenheid van het programma, arbeidstevredenheid en
organisatiebetrokkenheid.
Een MD-programma met alleen een zuivere organisationele dimensie wordt niet aangeraden bij
deelnemers met meer dan drie jaar werkervaring. Ook een MD-programma wat zich alleen laat
kenmerken door de aanwezigheid van rolmodellen blijkt niet effectief te zijn voor de organisatie en de
deelnemer met meer dan drie jaar werkervaring.
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6.3 Discussie
In de discussie zullen enkele beperkingen van het onderzoek worden besproken en zullen er een
aantal aanbevelingen gedaan worden voor toekomstig onderzoek. Vervolgens zullen de implicaties
voor de theorie worden gepresenteerd en tot slot zullen de praktische implicaties van deze studie
worden gegeven.

6.3.1 Beperkingen van het onderzoek en aanbevelingen voor toekomstig onderzoek
De eerste beperking in dit onderzoek is het aantal respondenten. Aangezien dit onderzoek zich
richt op ontwikkelingsprogramma’s voor werknemers uit de hogere segmenten van organisaties,
blijkt het aantal deelnemers per organisatie beperkt te zijn. Verder valt het op dat potentiële
deelnemende organisatie eerst ‘de kat uit de boom kijken’ en eerst de resultaten van andere
organisaties afwachten, voordat zij definitief willen deelnemen aan het onderzoek. Op het moment
van verschijnen van dit rapport wordt dit onderzoek uitgevoerd bij Corus, Rabobank en USG people
zodat met deze data het onderzoek kan worden aangevuld en uitgebreid. Met de aanvulling van deze
data zal het mogelijk zijn om in dit onderzoek de modererende effecten te onderzoeken. Zo zou
bijvoorbeeld de hypothese getoetst kunnen worden dat deelnemers met een hoge mate van
proactiviteit minder opbrengsten uit een gestructureerd MD-programma halen dan deelnemers met
een lage mate van proactiviteit. Of de hypothese dat deelnemers die gekenmerkt worden door een
hoge mate van waargenomen zelfeffectiviteit voor ontwikkeling meer opbrengsten uit de MDactiviteiten halen bij een MD-programma gericht op de persoonlijke dimensie dan personen met een
lagere mate van waargenomen zelfeffectiviteit voor ontwikkeling.
Een tweede beperking in dit onderzoek is dat er uitsluitend gebruik gemaakt is van
zelfrapportage, hierdoor bestaat er de kans dat de data vervormd worden doordat respondenten
consistent en/of sociaal wenselijk willen antwoorden. Om deze beperkingen van zelfrapportage tot
een minimum te beperken; zijn de verschillende items van de variabelen in dit onderzoek gemixt in de
vragenlijst, zodat de respondenten niet op de hoogte waren van de verschillende variabelen die
gemeten werden in de vragenlijst. In toekomstig onderzoek zou er gebruik gemaakt kunnen worden
van beoordelingen van leidinggevenden/ondergeschikten van de deelnemers, aangezien personen
over het algemeen zichzelf positiever beoordelen dan dat anderen dit doen.
Een derde beperking in dit onderzoek is dat het gaat om een cross-sectioneel onderzoek. Dit houdt
in dat er op basis van dit onderzoek geen causale verbanden kunnen worden aangetoond en dat er in
dit

onderzoek

veronderstelde

verbanden

tussen

type

MD-programma’s,

uitkomsten

en

persoonskenmerken ook omgekeerd mogelijk zouden kunnen zijn. Bijvoorbeeld leidt een MDprogramma wat getypeerd wordt door een hoge mate van structuur tot tevredenheid of ervaren
deelnemers die meer tevreden zijn meer structuur in het programma? Een longitudinaal onderzoek
zou een antwoord kunnen geven op deze vraag. In toekomstig onderzoek zou een longitudinaal
onderzoek dan ook worden aanbevolen. Het eerste meetmoment (de nul-meting) zou plaats moet
vinden voor aanvang van het MD-programma en het tweede meetmoment na afloop van een bepaald
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MD-programma. Echter zal dit een tijdrovend onderzoek met zich meebrengen, aangezien een MDprogramma vaak meerdere jaren duurt.

6.3.2 Implicaties voor theorie
Dit onderzoek naar de effectiviteit van

MD-programma’s heeft bijgedragen aan de

wetenschappelijke theorie over MD-programma’s. In de literatuur was er al veel geschreven over de
invloed van MD-programma’s op arbeidstevredenheid (Chen et al., 2004) en over de invloed van
persoonskenmerken op deelname van training en ontwikkelingsactiviteiten (Maurer et al., 2001;
Maurer et al., 2003; Maurer et al., 2008) en de aantrekkingskracht van mentoring programma’s op
potentiële werknemers (Allen & O’Brien, 2006). Echter is er nog geen onderzoek gedaan naar de
invloed van verschillende typen MD-programma op verschillende uitkomsten, met daarbij de invloed
van persoonskenmerken op de uitkomsten en de invloed van de persoonskenmerken van de
deelnemer op hoe het MD-programma door de deelnemer wordt ervaren. Dit heeft geleid tot
verschillende interessante resultaten en de verwachting is dat het onderzoek nog meer interessante
resultaten op gaat leveren als de data van de andere deelnemende organisaties zijn verkregen.
Daarbij is het ook aan te bevelen om verdere onderzoeken op het gebied van typen MDprogramma’s te ontwikkelen gezien de invloed die de programma’s hebben op verschillende
uitkomsten, waarmee de deelnemer en de organisatie bij gebaat zijn. Echter met behulp van deze
resultaten uit dit huidige onderzoek kunnen er al uitspraken gedaan worden over de effectiviteit van
de verschillende typen MD-programma’s.

6.3.3 Praktische implicaties van deze studie
De bevindingen uit dit onderzoek kunnen een bijdrage leveren aan het implementeren van
MD-programma’s binnen organisaties of het aanpassen van de huidige MD-programma’s in
organisaties. Ook kunnen adviesorganisaties op het gebied van MD de resultaten gebruiken bij het
adviseren van klanten.
Resultaten uit dit onderzoek tonen aan dat MD-programma’s voor deelnemers met weinig
werkervaring anders vorm gegeven dienen te worden dan voor deelnemers met meer werkervaring.
Zo lijkt een sterk gestructureerd MD-programma met aanwezigheid van rolmodellen het meeste
effectiviteit op te leveren voor de organisatie en de deelnemer met weinig werkervaring. Terwijl voor
de meer ervaren werknemer een gestructureerd MD-programma met een persoonlijke dimensie tot
het meeste effectiviteit leidt.
Daarnaast dient er ook rekening gehouden te worden met de persoonskenmerken van de
deelnemers. Zo is het voor organisaties niet nodig om veel nadruk te leggen op een persoonlijke
dimensie binnen het MD-programma bij deelnemers met een hoge mate van waargenomen
zelfeffectiviteit voor ontwikkeling, aangezien deze deelnemers door hun persoonskenmerk het
programma al eerder ervaren als een MD-programma met een persoonlijke dimensie.

59
Auteur: R.M. van Schie

Effectiviteit van MD-programma’s

Als een organisatie de competentie innovativiteit heeft opgenomen in haar gestelde
competenties voor de medewerkers, dan wordt aan de hand van dit onderzoek, de organisatie
aangeraden om voor een MD-programma met een persoonlijke dimensie te kiezen, aangezien dit type
MD-programma een positieve invloed heeft op de mate van innovativiteit van de deelnemer.
De praktische implicatie van het onderzoek is dan ook dat organisatie op basis van de
resultaten uit dit onderzoek hun MD-programma kunnen vormgeven.
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Bijlage A: Introductiemail

‘Effectiviteit van MD-programma’s
Beste deelnemer aan een NS MD-programma,
Hierbij wil ik u uitnodigen voor het invullen van de digitale vragenlijst van het onderzoek naar
‘effectiviteit van MD-programma’s ’. Deze vragenlijst is speciaal ontwikkeld voor mensen die
deelnemer zijn aan een MD-programma.
Het onderzoek is opgezet in samenwerking met Berenschot en de Universiteit Utrecht en richt
zich op hoe deelnemers hun MD-programma ervaren. In de vragenlijst zijn ook een aantal
persoonskenmerken opgenomen, aangezien de ervaring leert dat deze invloed hebben op de
uitkomsten van MD-programma’s. De resultaten van dit onderzoek worden gebruikt om
aanbevelingen te kunnen doen om de effectiviteit van de MD Programma’s binnen de NS te
verhogen. Daarnaast gebruik ik het onderzoek voor mijn afstudeerscriptie.
Ik nodig u dan ook uit om deel te nemen aan dit onderzoek en de vragenlijst in te vullen. Dit
duurt ongeveer 15 minuten.
Uw gegevens worden uiteraard vertrouwelijk verwerkt! Uw organisatie zal geen beschikking
krijgen over uw individuele antwoorden.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!

Met vriendelijke groet,

Réal van Schie

Voor vragen of opmerkingen kunt u altijd contact met mij opnemen via:
rss @Berenschot.com
06-48762332
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Bijlage B: Vragenlijst

‘Effectiviteit van MD-programma’s
Beste heer/mevrouw,
Welkom op de digitale vragenlijst van het onderzoek naar ‘effectiviteit van MD-programma’s van
de NS’. Deze vragenlijst is ontwikkeld voor mensen die deelnemer zijn aan een MD-programma.
Het onderzoek is opgezet in samenwerking met Berenschot en de Universiteit Utrecht en richt
zich op hoe deelnemers het MD-programma ervaren. Daarbij worden ook een aantal
persoonskenmerken gemeten, aangezien de ervaring leert dat deze invloed hebben op de
uitkomsten van MD-programma’s De resultaten van dit onderzoek gebruik ik voor mijn
afstudeerscriptie.
Hierbij nodig ik u uit deel te nemen aan dit onderzoek en de vragenlijst in te vullen. Dit duurt
ongeveer 20 minuten.
Uw gegevens worden uiteraard vertrouwelijk verwerkt! Uw organisatie zal geen beschikking
krijgen over uw individuele antwoorden.
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!

Met vriendelijke groet,

Réal van Schie

Voor vragen of opmerkingen kunt u altijd contact met mij opnemen via:
réalvanschie@Berenschot.com
06-48762332
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Instructies voor het invullen van de vragenlijst

Ik zou u willen vragen de vragenlijst alleen in te vullen en uit te gaan van uw eigen
situatie.
De vragenlijst bestaat voor een groot deel uit meerkeuzevragen. Kies steeds dat
antwoord dat het meest op u van toepassing is.
Klik aan wat het eerst in u opkomt. Denk niet te lang na over het antwoord.
Het gaat bij dit onderzoek om uw persoonlijke mening.
Voor het onderzoek is het van belang dat u alle vragen invult. Als uw antwoord er niet
tussen staat of als u twijfelt, kies dan de antwoordmogelijkheid die het meest op uw
antwoord lijkt.
Voor vragen of opmerkingen kunt u altijd contact opnemen met Réal van Schie
(réalvanschie@Berenschot.com), 06-48762332)
De eerste vragen zullen betrekking hebben op uw persoonskenmerken. Kunt u aangeven in
hoeverre de uitspraken op u van toepassing zijn door steeds een cijfer aan te klikken?

1

1

2

3

4

5

Helemaal mee
oneens

Mee oneens

Eens noch oneens

Mee eens

Helemaal mee
eens

Ik ben constant op zoek naar nieuwe

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

45

1

2

3

4

manieren om mijn leven te verbeteren.
2

Ik ben iemand die zoekt naar nieuwe
technologieën, processen, technieken
en/of nieuwe producten.

3

Waar ik ook ben geweest, was ik een
sterke kracht voor constructieve
verandering.

4

Ik ben iemand die creatieve ideeën

5

genereert.
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5

Als ik zou deelnemen aan een MD

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

activiteit (workshop, cursus, etc), dan
zou mijn resultaat in deze activiteit op
zijn minst vergelijkbaar zijn met de
meeste andere deelnemers.
6

Niets is meer opwindend dan mijn
ideeën werkelijkheid zien worden.

7

Ik ben iemand die ideeën promoot en
verkoopt aan anderen.

8

Als ik iets zie waar ik niet van hou, dan
los ik het op.

9

Als ik zou deelnemen aan een
loopbaangerelateerde workshop,
seminar of cursus, zou ik waarschijnlijk
minstens zo veel leren als ieder ander.

10

Het maakt niet uit wat de kansen zijn, ik
zorg dat het gebeurt.

11

Ik ben iemand die zoekt naar mogelijke
financiële middelen die nodig zijn om
nieuwe ideeën te implementeren.

12

Ik blijf bij mijn eigen ideeën, zelfs als
anderen het er niet mee eens zijn.

13

Ik zou net zoveel presteren en leren als
een ander persoon in een cursus die
gericht is op het verbeteren van
vaardigheden.

14

Ik blink uit in het herkennen van kansen.

1

2

3

4

5

15

Ik ben iemand die adequate plannen en

1

2

3

4

5

schema’s ontwikkelt voor het
implementeren van nieuwe ideeën.
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16

Ik ben altijd bezig om te kijken hoe

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

dingen beter kunnen.
17

Ik zou waarschijnlijk NIET zoveel leren
als de meeste andere deelnemers in een
opleidingsactiviteit.

18

Als ik in een idee geloof, zal niets me
tegenhouden om het uit te voeren.

19

Ik ben iemand die innovatief is.

1

2

3

4

5

20

Ik zie goede kansen sneller dan anderen.

1

2

3

4

5

21

Ik kan mijn loopbaanvaardigheden

1

2

3

4

5

verbeteren boven mijn huidige niveau.

Bij de volgende vragen gaat het zowel over uw persoonskenmerken als over uw gedrag op de
werkvloer.
Let op hier! Het gaat hier om 6 punt schaal!

1
Helemaal mee
oneens

22

2

3

4

5

6

Mee oneens

Een beetje
oneens

Een beetje mee
eens

mee eens

Helemaal mee
eens

Ik kom met ideeën over hoe dingen hier anders

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

georganiseerd kunnen worden.
23

Ik lees vaak materiaal gerelateerd aan mijn werk om
mijn vakbekwaamheid te verbeteren.

24

Ik doe suggesties richting mijn leidinggevende over
andere werkmethoden.

25

Ik ben bereid om een uitdagende werkopdracht te
kiezen waar ik veel van kan leren.

26

Ik geef mijn mening over ontwikkelingen op het werk.
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27

Ik kijk vaak naar mogelijkheden om nieuwe

1

2

3

4

5

6

vaardigheden en kennis te ontwikkelen.
28

Ik zet vraagtekens bij het beleid van deze organisatie.

1

2

3

4

5

6

29

Ik hou van uitdagende en moeilijke opdrachten op het

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

werk waarin ik nieuwe vaardigheden kan leren.
30

Ik stel kritische vragen aan mijn leidinggevende over
het functioneren van deze organisatie.

31

Voor mij is ontwikkeling van mijn vakbekwaamheid
belangrijk genoeg om risico’s te nemen.

32

Ik doe suggesties richting mijn collega’s over andere
werkmethoden.

33

Ik heb een voorkeur om te werken in situaties die om
een hoog niveau van vakbekwaamheid en talent
vragen.

34

Wanneer iedereen op het werkvloer het met elkaar
eens is, blijf ik kritisch.

De volgende uitspraken gaan over de typologie van het MD-programma waaraan u deelneemt.
Kunt u aangeven in hoeverre de uitspraken over uw MD-programma van toepassing zijn door
steeds een cijfer aan te klikken?

1

2

3

4

5

Helemaal mee
oneens

Mee oneens

Eens noch oneens

Mee eens

Helemaal mee
eens

35

De MD-activiteiten in deze organisatie vormen geen

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

duidelijke opeenvolging van leerervaringen.
36

Ik doorloop een programma dat speciaal voor mij is
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samengesteld in lijn met mijn leerbehoeften.
37

Bij deze organisatie worden je te ontwikkelen

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

managementvaardigheden op systematische wijze
vastgesteld.
38

In deze organisatie kun je veel leren van ervaren
managers.

39

Veel van de managementvaardigheden heb ik op
basis van ‘vallen en opstaan’ verkregen.

40

Er is in deze organisatie een duidelijk patroon in de
manier waarop de ene managementtraining volgt op
de andere training.

41

In deze organisatie krijg je de gelegenheid om zelf je
eigen programma samen te stellen.

42

Hoeveel tijd het kost om de diverse
managementtrainingen bij deze organisatie te
doorlopen is duidelijk.

43

Stages, projecten en andere vormen van
ervaringsleren maken deel uit van het MDprogramma.

44

In deze organisatie kan ik me eigenaar voelen van
mijn eigen ontwikkeling; ik heb de regie.

45

Via het MD-programma heb je veel mogelijkheden
om te leren van anderen.

46

In deze organisatie ben je als MD-deelnemer
onderdeel van een vast programma; je hebt geen
invloed op de inhoud daarvan.

47

Geen idee wanneer ik in het kader van management
development een nieuwe training kan verwachten.

48

Wat de werkgever met management development
wil bereiken staat in deze organisatie voorop; mijn
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wensen zijn daaraan ondergeschikt.
49

Wat mijn werkgever met het MD programma wil

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

bereiken is in lijn met wat ik ermee wil bereiken.

In welke mate ligt in het MD-programma de nadruk op:

50

Organisatie-ontwikkeling: MD is gericht op de bezetting
van sleutelposities (organisatiedoeleinden worden als
gegeven beschouwd en de persoon heeft zich als het ware
daarin te voegen).

51

Personeelsontwikkeling: MD is gericht op persoonlijke
groei (persoonlijke capaciteiten en mogelijkheden worden
als gegeven beschouwd en de organisatie wordt daar als
het ware omheen gebouwd).

In welke mate bent u op de hoogte van:

(indien een van de onderstaande aspecten niet in uw organisatie voor komt kunt u “niet van
toepassing” aanklikken)

52

Uw potentieelbeoordeling

1

2

3

4

5

NVT

53

Mogelijke loopbaanpaden

1

2

3

4

5

NVT

54

Vacatures voor sleutelposities

1

2

3

4

5

NVT

55

Het MD-opleidingsprogramma

1

2

3

4

5

NVT
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De volgende uitspraken gaan over verschillende MD-activiteiten. Kunt u aangeven hoeveel keer
u onderstaande activiteiten in het afgelopen jaar hebt ondernomen door de desbetreffende
schaal aan te klikken.

1

2

3

4

5

nooit

1-3 keer

4-5 keer

6-7 keer

8-of meer keren

1 = nooit
2 = 1-3 keer
3 = 4-5 keer
4 = 6-7 keer
5 = 8 of meer keren
Om iets nieuws te leren voor mijn loopbaan of voor het verbeteren van mijn werkvaardigheden,
heb ik in het afgelopen jaar…..
56

deelgenomen aan een college of onderwijs dat vereist is voor mijn werk.

1

2

3

4

5

57

gebruik gemaakt van opgenomen audio/video tapes, die vereist zijn voor
mijn werk.

1

2

3

4

5

58

deelgenomen aan een werk gerelateerde training, workshop die vereist is
voor mijn werk

1

2

3

4

5

59

een boek gelezen dat vereist is voor mijn werk.

1

2

3

4

5

60

een loopbaan-adviseur geraadpleegd.

1

2

3

4

5

61

gewerkt of geoefend aan een specifieke vaardigheid ‘on the job’.

1

2

3

4

5

62

gewerkt om een nieuwe vaardigheid te leren voor mijn werk.

1

2

3

4

5

63

geprobeerd om een specifiek kenmerk van mezelf te verbeteren tijdens
mijn vereiste werkzaamheden.

1

2

3

4

5

64

gevraagd om feedback en input van mijn collega’s.

1

2

3

4

5

65

gevraagd om feedback en input van mijn leidinggevende.

1

2

3

4

5

66

gevraagd om feedback en input van medewerkers aan wie ik leiding geef.

1

2

3

4

5

67

deelgenomen aan een speciale taak of opdracht, dat van me vereist werd.

1

2

3

4

5
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68

verplichte coaching ontvangen van mijn leidinggevende op het werk.

1

2

3

4

5

69

een andere werk opdracht gedaan op een tijdelijke basis, dat van me
vereist werd.

1

2

3

4

5

70

gewerkt aan een persoonlijk ontwikkelingsplan. (POP).

1

2

3

4

5

71

deelgenomen aan een verplicht assessment dat mij formele feedback gaf
op mijn sterke- en zwakke punten of op mijn houding.

1

2

3

4

5

72

vertrouwd op iemand die dicht bij mij staat om loopbaan gerelateerd
advies of suggesties te krijgen.

1

2

3

4

5

73

gefunctioneerd als een werk/loopbaan gerelateerde coach of mentor voor
iemand anders.

1

2

3

4

5

74

een georganiseerd evenement bijgewoond dat gericht was op de loopbaan
met het oog op toekomst.

1

2

3

4

5

De volgende uitspraken gaan over u in relatie tot uw organisatie. Kunt u aangeven in hoeverre
de uitspraken op u van toepassing zijn door steeds een cijfer aan te klikken?

1

2

3

4

5

Helemaal mee
oneens

Mee oneens

Eens noch oneens

Mee eens

Helemaal mee
eens

75

Ik ervaar de problemen van deze organisatie als

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

mijn eigen problemen.
76

Over het algemeen ben ik tevreden over mijn
huidige baan.

77

Ik voel me emotioneel gehecht aan deze
organisatie.

78

Deze organisatie betekent veel voor mij.

1

2

3

4

5

79

Over het algemeen ben ik tevreden over het

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

huidige MD-programma waaraan ik deelneem.
80

Ik voel me thuis in deze organisatie.

76
Auteur: R.M. van Schie

Effectiviteit van MD-programma’s

81

Ik voel me als ‘een deel van de familie’ in deze

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Hetgeen ik geleerd heb in het MD-programma heb 1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

organisatie.
82

Deelname aan het MD-programma was een
belangrijke reden om bij de organisatie te gaan
werken.

83

Door het volgen van het MD-programma ben ik
minder snel geneigd over te stappen naar een
andere werkgever.

84

ik kunnen toepassen in/vertalen naar mijn
werksituatie.
85

Ik vind dat het MD-programma mijn persoonlijke
ontwikkeling heeft versneld.

86

Ik word door het programma uitgedaagd om mij
verder te ontwikkelen.

De volgende uitspraken gaan over u in relatie tot uw organisatie en uw MD-programma wat u
volgt. Kunt u aangeven in hoeverre de uitspraken op u van toepassing zijn door steeds een cijfer
aan te klikken?

1

2

3

4

5

Helemaal mee
oneens

Mee oneens

Eens noch oneens

Mee eens

Helemaal mee
eens

87

Mijn deelname aan leeractiviteiten levert mij

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

promotie tot een hogere functie en andere
beloningen op.
88

Mijn deelname aan werkrelevante leeractiviteiten,
leidt er toe dat mijn werk interessanter is
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geworden.

89

Mijn deelname aan een loopbaangerelateerde

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

leeractiviteit draagt bij aan een algehele toename
van de effectiviteit van mijn eigen afdeling en
organisatie.
90

Hoger salaris of een andere vorm van beloning is
het resultaat van mijn deelname aan training- en
ontwikkelingsactiviteiten.

91

Training- en ontwikkelingsactiviteiten dragen bij
aan mijn ontwikkeling als ‘full potential’.

92

Mijn deelname aan training- en leeractiviteiten
zorgt ervoor dat ik een completer en beter
persoon op het werk als ook daar buiten ben.

93

Mijn deelname aan een training- of leeractiviteit
helpt mijn medewerkers aan wie ik leiding geef
en/of mijn collega’s.

94

Deelname aan training en leeractiviteiten leidt
niet tot een hoger salaris of andere beloning.

95

Mijn deelname aan training- en
ontwikkelingsactiviteiten dragen niet bij aan mijn
persoonlijke ontwikkeling, zelfrespect,
zelfvertrouwen, etc.

96

Loopbaangerelateerde training- en
ontwikkelingsactiviteiten zijn erg waardevol voor
mij.

97

Mijn deelname aan een leer- of trainingsactiviteit
helpt mijn leidinggevende.
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Tot slot vragen we u nog een aantal algemene vragen:

98

Wat is uw leeftijd?
…………………..jaar

99

100

101

Wat is uw geslacht?
o

Man

o

Vrouw

Wat is uw hoogst genoten opleiding?
o

MBO

o

HBO

o

WO

o

Anders, namelijk .....................

Hoe lang bent u werkzaam bij deze organisatie?
................ jaar en …………..maanden

102

Hoe lang bent u werkzaam in uw huidige functie?
…………. jaar en ……………..maanden.

103

Wat is uw totale werkervaring in jaren?
……………jaar

104

In welke functiegroep bevindt u zich binnen deze organisatie?
o

Hoger management

o

Midden management

o

Lager management
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o

105

Anders, namelijk.......................

Binnen welk MD-programma valt u?
…………………………………………

106

Wat is uw huidige bruto jaarsalaris?
……………………………x(1000,00 euro)

107
Wat was uw bruto jaarsalaris toen u startte binnen deze organisatie?
……………………………x(1000,00 euro)

108

Hoelang bent u deelnemer aan een MD-traject binnen uw huidige organisatie?
……jaren en ……maanden

109

Hoelang duurt het totale MD-programma waar u aan deelneemt?
……jaren en ……maanden
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Bijlage C: Reminder

‘Effectiviteit van MD-programma’s
Beste deelnemer van een NS MD/trainee programma,
Hierbij wil ik u nogmaals eraan herinneren om de digitale vragenlijst van het onderzoek naar
‘effectiviteit van MD-programma’s’ in te vullen die u onlangs heeft ontvangen. Als u de
vragenlijst inmiddels al heeft ingevuld, dank ik u hartelijk voor het invullen van de vragenlijst.
Heeft u dit nog niet gedaan, dan wil ik vriendelijk verzoeken om dit alsnog te doen. Aangezien dit
ook in uw belang is, omdat met de uitkomsten van dit onderzoek er aanbevelingen gedaan
kunnen worden voor het MD/trainee programma van de NS. U kunt de digitale vragenlijst nog
tot 9 augustus 2008 invullen.
Tot slot wil ik u er nog op attenderen dat uw gegevens vertrouwelijk worden verwerkt! De NS
zal geen beschikking krijgen over uw individuele antwoorden.
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!

Met vriendelijke groet,

Réal van Schie

Voor vragen of opmerkingen kunt u altijd contact met mij opnemen via:
rss @Berenschot.com
06-48762332
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