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Leiderschap: hard of hart inzetten? 
Een onderzoek naar de bijdrage van taakgericht en relatiegericht leiderschap aan 

energiebronnen en het welbevinden van medewerkers. 

 

Sanne Tji 

 

Het huidige onderzoek onder 465 werknemers heeft als doel te onderzoeken of 

taakgericht en relatiegericht leiderschap bepaalde energiebronnen bevorderen en een 

positief effect hebben op het welbevinden van de werknemers. Onderzocht wordt of 

taakgericht leiderschap de energiebronnen rolduidelijkheid, prestatiefeedback, 

ontplooiingsmogelijkheden en evaluatie van functioneren en beloning bevordert.  

Daarnaast wordt onderzocht of relatiegericht leiderschap het beschikken over 

autonomie, waargenomen emotionele intelligentie en frequentie van informeel contact 

bevordert. Relatiegericht leiderschap blijkt verantwoordelijk voor het bevorderen van 

vrijwel alle energiebronnen; enkel rolduidelijkheid wordt bevordert door taakgericht 

leiderschap. De verwachting dat relatiegericht leiderschap in sterkere mate is 

gerelateerd aan welbevinden dan taakgericht leiderschap wordt door de resultaten 

ondersteund. Echter blijkt leiderschapsstijl na controle voor de onderzochte 

energiebronnen geen direct effect te hebben op het welbevinden van medewerkers. 

 

1 Inleiding 
Leiderschap is een thema waar veel onderzoek naar is gedaan en daardoor een thema dat 

continu in ontwikkeling is. Bij de term leiderschap zal vaak direct gedacht worden aan een 

formele, sturende rol die iemand in de organisatie speelt om de organisatiedoelen te bereiken  

(Northouse. 2007; Stoker & Kolk, 2003). Leiderschap kan echter ook uit informele 

gedragingen bestaan; de relationele aspecten van leidinggeven. Halverwege de 20ste eeuw 

beschreven onderzoekers voor het eerst een benadering die uitging van leiderschapsstijlen en 

bepaalden dat deze uit taakgericht leiderschapsgedragingen en relatiegerichte 

leiderschapsgedragingen bestond  (Blake & Mouton, 1964, Cartwright & Zander, 1960; Katz 

& Kahn, 1951; Likert, 1961; Stogdill, 1948). De introductie van deze benadering 

veroorzaakte een verschuiving  in het leiderschap denken dat tot die tijd vooral uitging van 

leiderschap als een persoonlijkheidskenmerk (Northouse, 2007). De leiderschapsstijl- 

benadering bracht een nieuw perspectief doordat leiderschap nu als gedragingen werden 
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gedefinieerd en dus aan te leren zouden zijn. In veel van de wetenschappelijke studies is 

onderzocht welke leiderschapsstijl het meest effectief is. De uitkomsten zijn echter 

inconsistent. In sommige situaties bleek taakgericht leiderschap het meest effectief en in 

andere situaties juist  relatiegericht leiderschap, of een combinatie van beiden (Yukl, 1994).  

Een universele leiderschapsstijl die onafhankelijk van situatie effectief is werd niet gevonden 

(Northouse, 2007).  Voortbouwend op deze invloedrijke benadering zijn nog veel studies 

gewijd aan andere theorieën die een succesformule voor effectief  leiderschap pogen te 

beschrijven, zoals de situationele benadering (Hersey & Blanchard, 1969), de contingentie-

theorie (Fiedler, 1964), de path-goal theorie (Jermier, 1996; Schriesheim & Neider; 1996) en 

de transformationele benadering (Downton, 1973; Burns, 1987).  In deze theorieën worden 

aspecten als situatie, motivatie, doelstellingen, persoonlijke ontwikkeling en zelfs 

karaktereigenschappen ingezet om een universeel, effectief leiderschapsprofiel te kunnen 

opstellen. Hoewel deze benaderingen allen hun bijdrage hebben kunnen leveren aan 

leiderschap in de praktijk, bleek uit de meeste studies op de lange termijn een gebrek aan 

consistentie en een onderbelichting van het effect op het welbevinden  van medewerkers 

(Northouse, 2007). Hoewel een universele theorie voor het behalen van ‘harde’ 

organisatiedoelstellingen op korte termijn winstgevend kan zijn voor een organisatie, is het 

welbevinden van  medewerkers een aspect dat op langere termijn winst kan opleveren. 

Positief welbevinden van medewerkers houdt onder andere in dat zij bevlogen zijn, betrokken 

zijn bij de organisatie en tevreden zijn met het werk (Bakker & Demerouti, 2006; Llorens, 

Bakker, Schaufeli & Salanova, 2006).  Bevlogen medewerkers blijken beter te presteren en 

zijn bereidt  zich in hogere mate in te zetten voor de organisatie (Bakker, 2009). Ook 

voorspelt bevlogenheid een lagere mate van ziekteverzuim binnen de organisatie (Schaufeli, 

Bakker & Rhenen, 2009). In het huidige onderzoek zal daarom het effect van de taak- en 

relatiegericht leiderschap  op welbevinden onderzocht worden. 

Gezien een universeel effectief  leiderschapsprofiel niet empirisch ondersteund wordt, zal in 

het huidige onderzoek -naast een direct verband- ook op een andere manier onderzocht 

worden hoe leiderschapsstijlen kunnen bijdragen aan welbevinden. Op basis van 

wetenschappelijke evidentie voor het effect van energiebronnen op welbevinden, zal 

onderzocht worden in welke mate leiderschapsstijlen energiebronnen bevorderen. Uit 

onderzoek blijkt dat de energiebronnen autonomie, ontplooiingsmogelijkheden, 

prestatiefeedback en sociale steun positief bijdragen aan bevlogenheid (Schaufeli, Bakker & 

Rhenen, 2009). Recent onderzoek toont het belang aan van bevordering van energiebronnen 

ten behoeve van bevlogenheid. Bevlogenheid blijkt weer te leiden tot een toename in 
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beschikbaarheid van de energiebronnen; er ontstaat zo een positieve spiraal van bevlogenheid 

(Schaufeli, et. Al., 2009; Salanova, Schaufeli, Xanthoupoulo, & Bakker, 2010). Voorgaande 

leidt tot de onderzoeksvraag: ‘Kunnen leidinggevenden door middel van taak- en 

relatiegericht leiderschap de beschikbaarheid van  energiebronnen en het welbevinden van 

medewerkers bevorderen?’ 

 

2 Theoretisch kader 
2.1 Taakgericht leiderschap 

Taakgericht leiderschap wordt in de literatuur beschreven als het gedrag waarmee de 

leidinggevende de organisatiedoelstellingen kan behalen. Dit gedrag wordt gekenmerkt door 

aansturing en monitoring van de voortgang van de werkzaamheden. Het omvat de regels en 

standaarden binnen welke taken uitgevoerd moeten worden (Madlock, 2008; Northouse, 

2007). Het ontstaan van een taakgerichte benadering van leiderschap dateert al van het begin 

van de 20ste eeuw. Reeds in 1911 deed Taylor de bevinding dat het ontwikkelen en het 

naleven van regels en taakbeschrijvingen essentieel zijn voor een organisatie. Volgens 

Northouse (2007) helpt taakgericht leiderschap medewerkers rollen te definiëren. 

Rolduidelijkheid geeft de mate aan waarin er sprake is van procedures, heldere afspraken en 

verwachtingen. Al in 1969 wees onderzoek van Lyons uit dat rolduidelijkheid bijdraagt aan 

arbeidstevredenheid en daardoor een belangrijke energiebron is.  

Om prestaties van medewerkers te managen en te verbeteren, wordt sinds 1930 in organisaties 

gebruik gemaakt van beoordelingssystemen (Cawley, Keeping& Levy, 1998). Het evalueren 

van functioneren van medewerkers door de leidinggevende gebeurt met terugkerende 

regelmaat als middel van monitoring en controle. Op deze manier wordt er structureel op 

toegezien dat alle taken  worden uitgevoerd  (Sundert, 2008). In dergelijke functionerings- of 

beoordelingsgesprekken wordt ook vaak de beloning geëvalueerd. Volgens de theorie van 

transactioneel leiderschap is leiderschap een uitwisseling tussen leidinggevende en 

ondergeschikte. De ondergeschikte ontvangt een beloning in ruil voor het (adequaat) 

verrichten van taken. Deze beloning kan zowel materieel als immaterieel zijn. Beloning in de 

vorm van salaris is een essentiële extrinsieke motivatiefactor (Schein, 1996), en de evaluatie 

hiervan zal in dit onderzoek als energiebron worden opgenomen. 

Daarnaast zijn de laatste jaren ook persoonlijke ontwikkeling en motivatie een belangrijke 

vorm van beloning gebleken voor medewerkers (Jacobs, 1999; Kessel, 2004). Uit onderzoek 

naar motivatie blijkt dat mensen een aangeboren behoefte hebben om te presteren, zich 
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competent te voelen en zich te ontwikkelen (Nauta, De Lange & Görtz, 2010). Op basis van 

voorgaande wordt de volgende hypothese geformuleerd: 

 

Hypothese 1a: Taakgericht leiderschap bevordert rolduidelijkheid, prestatiefeedback, 

evaluatie van functioneren/beloning en ontplooiingsmogelijkheden. 

 

2.2 Relatiegericht leiderschap 

Relatiegericht leiderschap heeft als doel ondergeschikten zich op hun gemak te laten voelen 

en omvat vriendelijk, benaderbaar en begaan zijn. Een leidinggevende wordt verondersteld de 

werknemers te beïnvloeden tot het behalen van een gezamenlijk doel (Northouse, 2007). 

Binnen de regels en mogelijkheden van de organisatie kan een leidinggevende ervoor kiezen 

om de werknemers een vaste structuur op te leggen om het doel te bereiken, of de werknemers 

de vrijheid –ofwel autonomie- te geven naar eigen inzicht de volgorde, het tempo en de 

werkwijze te bepalen. Of de leidinggevende werkt op basis van respectievelijk controleren of 

vertrouwen zal afhankelijk zijn van de arbeidsrelatie. Het schenken van autonomie kan 

volgens onderzoek een positief effect hebben. Werknemers blijken in bepaalde mate behoefte 

aan zelfstandigheid en onafhankelijkheid te hebben (Schein, 1996). Wanneer hierin wordt 

voorzien kan dit leiden tot een hogere mate van bevlogenheid (Schaufeli, Bakker & Rhenen, 

2009). Om deze redenen zal autonomie als energiebron worden getoetst in het huidige 

onderzoek. 

Northouse (2007) beschrijft dat relatiegericht leiderschap inhoudt dat een leidinggevende 

sociale en emotionele steun biedt aan de medewerkers. Dit omvat bijvoorbeeld het delen van 

informatie over zichzelf en luisteren naar de medewerkers. Op basis van deze beschrijving 

zijn de energiebronnen (waargenomen) emotionele intelligentie en frequentie van informeel 

contact opgenomen in het huidige onderzoek. Deze bevindingen leiden tot de volgende 

hypothese: 

 

Hypothese 1b:  Relatiegericht leiderschap bevordert autonomie, (waargenomen) 

emotionele intelligentie en frequentie van informeel contact. 
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2.3 Welbevinden 

Zoals beschreven is welbevinden als uitkomstmaat van de invloed van leiderschapsstijlen 

onderbelicht in wetenschappelijk onderzoek. Veelvuldig gebruikte theorieën over 

leiderschapsstijlen zijn zelden toegespitst op welbevinden, maar er is wel onderzoek gedaan 

naar de relatie tussen beiden. In het huidige onderzoek wordt welbevinden onderzocht aan de 

hand van bevlogenheid, organisatietevredenheid en arbeidstevredenheid.  

Bevlogenheid is een positieve, affectief-cognitieve toestand van opperste voldoening die 

gekenmerkt wordt door vitaliteit, toewijding en absorptie (Schaufeli & Bakker, 2007). De 

verwachting van een eventuele samenhang tussen relatie- en taakgericht leiderschap op 

bevlogenheid is uit de wetenschappelijke literatuur af te leiden. Enkele onderzoeken naar de 

relatie tussen transformationeel leiderschap en bevlogenheid hebben een positief verband 

aangetoond (Babcock-Roberson & Strickland, 2010; Walumbwa, Zhu & Avolio, 2009). 

Gezien transformationeel leiderschap gaat over emoties, waarden, ethiek en de omgang met 

ondergeschikten, komt dit type leiderschap meer overeen met relatiegericht dan taakgericht 

leiderschap. Hetzelfde geldt voor coachend leiderschap; dit relatiegerichte type van 

leiderschap staat ook positief in verband met bevlogenheid (Bakker, 2003). Hiervan afgeleid 

is de verwachting dat relatiegericht leiderschap in hogere mate samenhangt met bevlogenheid 

dan taakgericht leiderschap.  

Organisatiebetrokkenheid is in onderzoeksliteratuur wel direct in verband gebracht met taak- 

en relatiegericht leiderschap (Agarwal, DeCarlo en Vyas,1999). Organisatiebetrokkenheid kan 

worden opgevat als de psychologische gehechtheid van de medewerker aan de organisatie en 

een hoge betrokkenheid maakt het minder waarschijnlijk dat een medewerker vrijwillig de 

organisatie verlaat (Allen & Meyer,1996). Uit het onderzoek van Agarwal et al. (1999) bleek 

een positief verband tussen relatiegericht leiderschap en organisatiebetrokkenheid. Voor 

taakgericht leiderschap werd dit verband niet gevonden. In het huidige onderzoek wordt dan 

ook verwacht dat relatiegericht leiderschap in sterkere mate samenhangt met 

organisatiebetrokkenheid dan taakgericht leiderschap. 

Het derde aspect waar welbevinden mee wordt onderzocht is arbeidstevredenheid. 

Arbeidstevredenheid kan worden beschreven als een aangename of positieve gevoelstoestand 

die voortkomt uit de wijze waarop men zijn werk of werkervaringen beoordeelt (Locke, 1976 

in Brief & Weiss, 2001). Dit aspect van welbevinden is in onderzoek met name in verband 

gebracht met prestatie (Judge, Bono & Locke, 2000). Net als voor bevlogenheid is er voor 

arbeidstevredenheid een samenhang gevonden met transformationeel leiderschap (Lowe, 

Kroeck & Sivasubramaniam, 1996; Hoogh, 2004). Ook voor arbeidstevredenheid wordt een 
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sterkere samenhang verwacht met relatiegericht leiderschap dan  met taakgericht leiderschap. 

Bovenstaande leidt tot de volgende formulering: 

 

Hypothese 2: Relatiegericht leiderschap is in sterkere mate gerelateerd aan 

welbevinden dan taakgericht leiderschap. 

 

Uit de literatuur blijken directe verbanden tussen energiebronnen en welbevinden. Als 

leiderschapsstijl de energiebronnen blijkt te bevorderen, dan kan leiderschapsstijl indirect 

bijdragen aan welbevinden. Om te controleren of leiderschap ook een direct effect heeft op 

welbevinden, zal tot slot getoetst worden wat de bijdrage van de leiderschapsstijlen is na 

controle voor de energiebronnen. Deze verwachting wordt als volgt geformuleerd:   

 

Hypothese 3: Leiderschapsstijl levert een significante bijdrage aan welbevinden, na 

controle voor de energiebronnen. 

 

2.4 Onderzoeksmodel 

In figuur 1 zijn voorgenoemde variabelen en bijbehorende hypothesen schematisch 

weergegeven. 

 

Figuur 1 Schematische weergave van het onderzoeksmodel met hypothesen.  
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3 Methode 

3.1 Procedure en participanten 

De data ten behoeve van het huidige onderzoek is verworven door middel van de uitgezonden 

digitale nieuwsbrief (d.d. 24 maart 2011) van trainingsbureau Schouten en Nelissen met 

daarin een link naar een online vragenlijst. Deze vragenlijst werd aangeboden als zijnde een 

test voor werknemers om inzicht te verkrijgen in de invloed van de leiderschapsstijl van hun 

leidinggevende op hun welbevinden. De duur van de vragenlijst bedroeg ongeveer 15 

minuten. Er zijn in totaal 465 volledig ingevulde vragenlijsten ontvangen en deze 465 

participanten hebben allen aangegeven een direct-leidinggevende te hebben. Onder de 

participanten zijn 223 mannen en 242 vrouwen. De gemiddelde leeftijd in de steekproef is 46 

jaar. 

 

3.2 Meetinstrumenten 

3.2.1 Leiderschapsstijlen 

De uitgezonden online vragenlijst bevatte onder andere vragen over demografische 

kenmerken, waargenomen leiderschapsstijlen, energiebronnen en welbevinden van de 

medewerkers.  

Ten behoeve van het onderzoek is gebruik gemaakt van zowel bestaande schalen uit de 

literatuur als een aantal zelf geconstrueerde schalen. Betrouwbaarheidsanalyses wijzen uit dat 

de interne consistentie, de Cronbach’s alpha’s, voor alle schalen goed is (α > .70). 

Voor de variabele taakgericht leiderschap is gebruik gemaakt van een afgeleide schaal van de 

‘Leader Behavior Description Questionaire’ (Northouse, 2007). Deze schaal bestaat uit 10 

items en zijn gemeten met een 5-punts Likertschaal, waarvan de antwoordmogelijkheden 

lopen van ‘1 nooit’ tot en met ‘5 altijd’. Een voorbeeldvraag is: ‘Hoe vaak komt het voor dat 

uw leidinggevende criteria opstelt voor wat er van de groep/het team wordt verwacht’. (α = 

.85). Voor de variabele relatiegericht leiderschap is gebruik gemaakt van een afgeleide schaal 

van dezelfde ‘Leader Behavior Description Questionaire’ (Northouse, 2007) welke ook 

bestaat uit 10 items. De items zijn gemeten aan de hand van een 5-punts Likertschaal, welke 

van ‘1 nooit’ tot en met ‘5 altijd’ loopt. Een voorbeeldvraag is: ‘Hoe vaak komt het voor dat 

uw leidinggevende u helpt om u prettig te voelen in de groep/het team?’ (α = .92) 
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3.2.2 Energiebronnen 

Voor de variabele rolduidelijkheid  is gebruik gemaakt van een schaal uit de ‘Handleiding 

VBBA’ van Veldhoven, Meijmans, Broersen en Fortuijn (1997). Deze schaal bestaat uit 

zeven items, welke gemeten zijn met een 5-punts Likertschaal waarvan de 

antwoordmogelijkheden lopen van ‘1 geheel mee oneens’ tot en met ‘5 geheel mee eens’. Een 

voorbeeld stelling is: ‘Op mijn werk zijn er vaste procedures om alles wat er op me af komt af 

te handelen’ (α = .76). 

Om de ervaren mate van prestatiefeedback van medewerkers te meten is gebruik gemaakt van 

een schaal afgeleid van de ‘Job Content Instrument’ (Karasek, 1985). De schaal bestaat uit 

drie items, welke gemeten zijn met een 5-punts Likertschaal en de antwoordmogelijkheden 

lopen van ‘1 geheel mee oneens’ tot en met ‘5 geheel mee eens’. Een voorbeeld item is: ‘Ik 

krijg voldoende informatie over het resultaat van mijn werk’ (α.= .84). 

Voor de variabele ontplooiingsmogelijkheden is gebruik gemaakt van de ‘Job Content 

Instrument’ (Karasek, 1985). Deze schaal bestaat uit drie items. Deze items zijn gemeten met 

een 5-punts Likertschaal, waarvan de antwoordmogelijkheden lopen van ‘1 geheel mee 

oneens’ tot en met ‘5 geheel mee eens’. Een voorbeeld item van deze schaal is: ‘Ik kan mezelf 

bij mijn organisatie voldoende ontplooien’ (α = .87). 

Er is een schaal geconstrueerd om te meten in welke mate de medewerkers tevreden zijn met 

de evaluatie van functioneren en beloning door de leidinggevende. Deze schaal is 

geconstrueerd omdat er geen schaal bestond in de huidige onderzoeksliteratuur. De schaal 

bestaat uit vier items, welke zijn gemeten met een 5-punts Likertschaal ‘1 nooit’ tot en met ‘5 

altijd’ en ‘1 geheel mee eens’ tot en met ‘5 geheel mee oneens’. Een voorbeeld item is: ‘Mijn 

leidinggevende evalueert of ik tevreden ben met de beloning (salaris, bonussen) die ik krijg 

voor mijn werk’. (α = .81). 

Autonomie is gemeten met een schaal bestaande uit drie items. Deze items zijn gebaseerd op 

een schaal uit de ‘Handleiding VBBA’ van Veldhoven, Meijmans, Broersen en Fortuijn 

(1997).  De items zijn gemeten op een 5-punts Likertschaal en de antwoordmogelijkheden 

lopen van ‘1 nooit’ tot en met ‘5 altijd’. Een voorbeeld item is: ‘Heeft u vrijheid bij het 

uitvoeren van uw werkzaamheden?’  (α = .81). 

Om de mate van (gepercipieerde) emotionele intelligentie van de leidinggevende de meten is 

gebruik gemaakt van een schaal welke geconstrueerd en betrouwbaar bevonden is ten 

behoeve van een onderzoek naar de effectiviteit van trainingen (Kok, 2010). De items zijn 

gemeten met een 5-punts Likertschaal waarvan de antwoordmogelijkheden lopen van ‘1 
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nooit’ tot en met ‘5 altijd’. Een voorbeeld item is ‘Mijn leidinggevende kan zich inleven in 

andere mensen op het werk’ (α = .94). 

Voor de variabele frequentie van informeel contact is een schaal geconstrueerd bestaande uit 

vier items. De schaal is geconstrueerd omdat een dergelijke schaal niet bestond in de huidige 

onderzoeksliteratuur. De items zijn gemeten met een 5-punts Likertschaal en de 

antwoordmogelijkheden lopen van ‘1 nooit’ tot en met ‘5 altijd’, of van ‘1 zeer slecht’ tot en 

met ‘5 zeer goed’. Een voorbeeld vraag is: ‘Hoe vaak spreekt u met uw leidinggevende over 

niet-werk gerelateerde onderwerpen?’ (α = .74).  

 

3.2.3 Welbevinden 

Voorgenoemde variabelen zijn ingezet om de mate van bevlogenheid, betrokkenheid en 

arbeidstevredenheid te voorspellen. 

Bevlogenheid is gemeten met de verkorte ‘Utrechtse Bevlogenheid Schaal’ (UBES-9) van 

Schaufeli en Bakker (2004), welke bestaat uit de drie subschalen vitaliteit, toewijding en 

absorptie. De verkorte versie van de UBES bestaat uit 9 items, welke zijn gemeten met een 7-

punts Likertschaal van ‘0 nooit’ tot en met ‘6 altijd’. Een voorbeeld item is ‘Op mijn werk 

bruis ik van energie’ (α = .94). 

De items van de variabele arbeidstevredenheid zijn gebaseerd op een schaal uit de 

‘Handleiding VBBA’ van Veldhoven, Meijmans, Broersen en Fortuijn (1997). Deze schaal 

bestaat uit drie items en zijn gemeten met een 5-punts Likertschaal, waarvan de 

antwoordmogelijkheden lopen van ‘1 geheel mee oneens’ tot en met ‘5 geheel mee eens’. Een 

voorbeeld item is: ‘Alles bij elkaar genomen, ben ik heel tevreden over mijn baan’ (α = .91). 

Om de mate van betrokkenheid van de medewerkers te meten is gebruik gemaakt van de 

schaal ‘Handleiding VBBA’ van Veldhoven, Meijmans, Broersen en Fortuijn (1997). Deze 

schaal bestaat uit zes items welke gemeten zijn met een 5-punts Likertschaal, waarvan de 

antwoordmogelijkheden uiteen lopen van ‘1 geheel mee oneens’ tot en met ‘5 geheel mee 

eens’. Een voorbeeld item is: ‘Ik ben begaan met het wel en wee van mijn organisatie’ (α = 

.84). 

 

3.3 Statistische analyses 

Met behulp van SPSS 17.0 zijn naast betrouwbaarheidsanalyses ook factoranalyses, een 

correlatie analyse en stepwise multipele regressieanalyses uitgevoerd. Er is gekozen voor de 

stepwise methode bij de multipele regressie gezien het grote aantal predictoren. Bij de 

stepwise methode wordt iedere variabele op volgorde in het model getoetst. Alleen wanneer 
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de predictor een bijdrage levert aan de verklaarde variantie wordt deze in het model 

behouden. Ook de predictoren die door toevoeging van een nieuwe variabele geen bijdrage 

meer leveren worden verwijderd uit het model. Op deze manier ontstaat er een selectie van 

enkel waardevolle predictoren voor het model (Brace, Kemp & Snelgar, 2006). 

 

4 Resultaten 
4.1 Factoranalyses 

Zoals in de methoden beschreven zijn de schalen ‘taakgericht leiderschap’ en ‘relatiegericht 

leiderschap’ afgeleid van de ‘Leader Behavior Description Questionaire’ (Northouse, 2007). 

Om het maximale aantal en de aard van de factoren van deze vragenlijst te onderzoeken is een 

hoofdcomponentenanalyse met varimax rotatie uitgevoerd. Hieruit kwam een 3-factor 

oplossing. Bij nadere beschouwing bleek vraag 1 (‘Hoe vaak komt het voor dat uw 

leidinggevende u vertelt wat u moet doen?’) het item dat de derde factor vormde. Het 

weglaten van item 1 resulteerde in een 2-factor oplossing. In tabel 1 is af te lezen dat de eerste 

factor 38,6% van de variantie verklaart en de tweede factor 26,3% van de variantie. De 

interne consistentie van de schaal ‘taakgericht leiderschap’ is door verwijdering van het item 

niet gewijzigd (α = .85). 

Om de eerste hypothese te toetsen is een hoofdcomponentenanalyse uitgevoerd met daarin de 

leiderschapsstijlen en de energiebronnen. Hieruit kwam een 2-factor oplossing. In tabel 2 is te 

zien dat relatiegericht leiderschap hoog laadt op factor 1 en taakgericht leiderschap hoog laadt 

op factor 2. Zoals verwacht laden autonomie, emotionele intelligentie en informeel contact 

hoog op dezelfde factor als relatiegericht leiderschap. De energiebronnen prestatiefeedback, 

ontplooiingsmogelijkheden en evaluatie van beloning laden echter ook in hoge mate op deze 

factor (factor 1). Alleen rolduidelijkheid laadt hoog op dezelfde factor als taakgericht 

leiderschap (factor 2).    
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Tabel 1 Factorladingen en verklaarde variantie van de verkorte ‘Leader Behavior Description

 Questionaire’ na varimax rotataie en verwijdering van item T1 (N=465) 

 
NB: factorladingen <.30 zijn buiten beschouwing gelaten 

 

Tabel 2 Factorladingen en verklaarde variantie van de leiderschapsstijl variabelen en energiebronnen  

 na varimax rotatie (N=465) 

NB: factorladingen <.30 zijn buiten beschouwing gelaten
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4.2 Correlaties 

Om inzicht te verkrijgen in de mate waarin de predictorvariabelen en welbevinden variabelen 

samenhangen is een correlatie analyse uitgevoerd. In tabel 3a is af te lezen dat vrijwel alle 

variabelen onderling positief samenhangen. Enkel taakgericht leiderschap en autonomie 

hangen negatief samen (r= -.108, N= 465, p <.01) Taakgericht leiderschap hangt in lage mate 

samen met bevlogenheid (r= -.13, N=465, p<.01), betrokkenheid (r= -.20, N=465, p<.01)  en 

arbeidstevredenheid (r= -.17, N=465, p<.01).  Relatiegericht leiderschap hangt in gemiddelde 

mate samen met bevlogenheid (r= -.30, N=465, p<.01), betrokkenheid (r= -.38, N=465, p<.01) 

en arbeidstevredenheid (r= -.38, N=465, p<.01). Voor een schematische weergave hiervan zie 

tabel 3b.   
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Tabel 3a Correlatiematrix met gemiddelden, standaarddeviaties  en correlaties tussen de variabelen (N=465) 

 
* p < .05 ** p < .01 

 

 

Tabel 3b Correlatiematrix taakgericht leiderschap, relatiegericht leiderschap 

 en welbevinden (N=465) 

 
* p < .05 ** p < .01 
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4.3 Multipele regressie analyse 

Om te toetsen in welke mate leiderschapsstijl bijdraagt aan welbevinden wanneer er 

gecontroleerd is voor energiebronnen, is een stepwise multipele regressie uitgevoerd. De 

resultaten zijn weergegeven in tabel 4. Doordat er gebruik is gemaakt van de stepwise 

methode, worden enkel de variabelen weergegeven die significant bijdragen aan het 

welbevinden. Geslacht en leeftijd zijn als controlevariabelen opgenomen in de multipele 

regressie analyse. Met betrekking tot bevlogenheid resulteert de stepwise methode in een 

significant model: F (4,460) = 47.86, p <.01. Het model dat uiteindelijk bestaat uit geslacht, 

ontplooiingsmogelijkheden, rolduidelijkheid en evaluatie functioneren/beloning verklaart 

28,8%  van de variantie. Geen van de leiderschapsstijlen blijkt een significante bijdrage te 

leveren aan de verklaring van bevlogenheid, deze zijn uit het model verwijderd door de 

stepwise methode. 

Voor betrokkenheid resulteert de stepwise methode in een significant model: F (5,459) = 

65.04, p <.01. Het model dat uiteindelijk bestaat uit geslacht, ontplooiingsmogelijkheden, 

rolduidelijkheid, evaluatie functioneren/beloning en frequentie van informeel contact 

verklaart 40.8%  van de variantie. Opnieuw blijkt geen van de leiderschapsstijlen een 

significante bijdrage te leveren aan de verklaring van betrokkenheid, deze zijn ook uit dit 

model verwijderd door de stepwise methode. 

Met betrekking tot arbeidstevredenheid resulteert de stepwise methode in een significant 

model: F (4,460) = 92.94, p <.01. Het model dat uiteindelijk bestaat uit geslacht, 

ontplooiingsmogelijkheden, rolduidelijkheid en evaluatie functioneren/beloning verklaart 

44.2%  van de variantie. Ook aan de verklaring van arbeidstevredenheid levert zowel 

taakgericht als relatiegericht leiderschap geen significante bijdrage; de leiderschapsstijlen zijn 

ook uit dit model verwijderd door de stepwise methode. 

De controlevariabele leeftijd is gerapporteerd door middel van geboortejaar. Geboortejaar 

hangt negatief samen met de welbevinden variabelen en duidt dus op een bescheiden positief 

verband tussen leeftijd en welbevinden. 
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Tabel 4 Uitkomsten stepwise multipele regressies met bevlogenheid, betrokkenheid en arbeidstevredenheid als afhankelijke variabelen (N=465). 

 
NB. Leeftijd is gerapporteerd d.m.v. geboortejaar. 
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5 Discussie 
5.1 Conclusie 

Het doel van het huidige onderzoek was om inzicht te verkrijgen in de bijdrage van 

taakgericht en relatiegericht leiderschap aan het welbevinden van medewerkers. Nieuw aan 

dit onderzoek is dat er is gekeken naar welke energiebronnen er worden bevordert door 

taakgericht leiderschap en welke door relatiegericht leiderschap. Van energiebronnen is 

namelijk al bekend dat zij positief samenhangen met welbevinden. De resultaten zijn 

gebaseerd op 465 werknemers die een online vragenlijst hebben ingevuld over hun 

leidinggevende, hun beschikbare energiebronnen en het eigen welbevinden. 

In de eerste hypothese werd gesteld dat (a) taakgericht leiderschap de energiebronnen 

rolduidelijkheid, prestatiefeedback, evaluatie van functioneren/ beloning en 

ontplooiingsmogelijkheden bevordert, en dat (b) relatiegericht leiderschap autonomie, 

(waargenomen) emotionele intelligentie en frequentie van informeel contact bevordert. De 

resultaten van de factoranalyse ondersteunen hypothese 1a slechts gedeeltelijk en deze 

hypothese wordt daarom verworpen. Taakgericht leiderschap blijkt enkel rolduidelijkheid te 

kunnen bevorderen. Hypothese 1b wordt wel aangenomen; relatiegericht leiderschap blijkt 

autonomie, (waargenomen) emotionele intelligentie en frequentie van informeel contact te 

kunnen bevorderen. Opvallend is dat vrijwel alle energiebronnen, behalve rolduidelijkheid, in 

hogere mate laden op het component van relatiegericht leiderschap.    

Aan de hand van hypothese 2 werd verwacht dat relatiegericht leiderschap in sterkere mate 

samenhangt met welbevinden dan taakgericht leiderschap. De correlatieanalyse wees uit dat 

relatiegericht leiderschap inderdaad in sterkere mate samenhangt met welbevinden 

(bevlogenheid, betrokkenheid en arbeidstevredenheid) dan taakgericht leiderschap. De 

correlatiecoëfficiënten van relatiegericht leiderschap en de welbevinden variabelen waren 

allen .20 hoger dan de correlatiecoëfficiënten van taakgericht leiderschap en de welbevinden 

variabelen. Hypothese 2 wordt derhalve aangenomen. 

De laatste hypothese waarin wordt gesteld dat leiderschap een significante bijdrage levert aan 

welbevinden na controle voor de energiebronnen, wordt op basis van de uitkomsten van de 

(stepwise) multipele regressie analyse verworpen. De multipele regressieanalyse wijst uit dat 

enkele van de energiebronnen verantwoordelijk zijn voor de verklaarde variantie in de drie 

welbevinden variabelen. Ontplooiingsmogelijkheden verklaart het grootste percentage van de 

variantie in zowel bevlogenheid, betrokkenheid en arbeidstevredenheid. Dit komt overeen met 

de bevindingen van Jacobs (1999) en Kessel (2004) dat persoonlijke ontwikkeling en 
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motivatie de laatste jaren een belangrijke vorm van beloning is gebleken voor medewerkers. 

Daarnaast levert rolduidelijkheid een bijdrage aan welbevinden. De positieve samenhang 

tussen rolduidelijkheid en arbeidstevredenheid was door Lyon (1969) al gevonden. De 

resultaten van het huidige onderzoek tonen daarnaast ook het verband aan van 

rolduidelijkheid met bevlogenheid en betrokkenheid. Ook evaluatie van 

functioneren/beloning bleek bij te dragen aan alle drie de welbevinden variabelen. Beloning in 

de vorm van salaris is een essentiële extrinsieke motivatiefactor (Schein, 1996) en evaluatie 

van functioneren en de bijbehorende beloning blijkt uit het huidige onderzoek dan ook van 

belang voor het welbevinden van medewerkers. 

Opvallend is dat bij betrokkenheid ook informeel contact een deel van de variantie verklaart 

en dit bij bevlogenheid en arbeidstevredenheid niet het geval is. Een mogelijke verklaring 

hiervoor is af te leiden uit de eerdergenoemde definities van de welbevinden variabelen. 

Bevlogenheid en arbeidstevredenheid zijn gevoelstoestanden gebaseerd op werkervaringen en 

organisatiebetrokkenheid is een psychologische gehechtheid aan de organisatie. De 

persoonlijke aandacht die informeel contact kenmerkt draagt mogelijk bij aan deze 

psychologische gehechtheid. 

 

5.2 Kanttekeningen en vervolgonderzoek 

Een evidente beperking van het huidige onderzoek is het feit dat er uitsluitend gebruik is 

gemaakt van zelfrapportages. Een interessante optie zou zijn om een soortgelijke, aangepaste 

vragenlijst af te nemen bij leidinggevenden en de scores van leidinggevenden te relateren aan 

de scores van ondergeschikten. Op deze manier kan er wellicht een meer volledig inzicht 

worden verkregen in waardevolle verbanden tussen de stijl van een leidinggevende en het 

welbevinden van ondergeschikten. Ook zouden met een dergelijke methode persoonlijke 

hulpbronnen en energiebronnen van een leidinggevende in verband gebracht kunnen worden 

met het welbevinden van de ondergeschikte. Dit zou praktische handvatten kunnen bieden 

met betrekking tot training van leidinggevenden. 

Een tweede kanttekening die geschetst moet worden bij dit onderzoek is dat het relatief 

exploratief van aard is. De hypothesen zijn vaak afgeleid van beperkte onderzoeksliteratuur of 

van uitkomsten van soortgelijke leiderschapsstijlen. Het was daardoor enigszins riskant te 

voorspellen welke energiebronnen bevordert zouden worden door welke leiderschapsstijl. 

Ondanks dat de derde hypothese met betrekking tot een direct verband tussen leiderschapsstijl 

en welbevinden is verworpen, leveren de uitkomsten wel aanwijzingen voor 

vervolgonderzoek en implicaties voor de praktijk. Zo is de bijdrage van leiderschapsstijl aan 
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energiebronnen verheldert en is gebleken welke energiebronnen bijdragen aan de verklaring 

van welbevinden. In vervolgonderzoek zouden meerdere energiebronnen onderzocht kunnen 

worden in hun relatie tot taakgericht en relatiegericht leiderschap. Op deze manier wordt voor 

leidinggevenden inzichtelijker waar zij zich op moeten richten om energiebronnen te 

bevorderen. Het belang voor een organisatie om in energiebronnen te blijven investeren wordt 

bewezen door de recent aangetoonde positieve spiraal van bevlogenheid die energiebronnen 

teweeg kunnen brengen (Schaufeli, et. Al., 2009; Salanova, Schaufeli, Xanthoupoulo, & 

Bakker, 2010). 

Tot slot is het van belang op te merken dat enkele schalen zelf waren geconstrueerd ten 

behoeve van het huidige onderzoek en derhalve niet eerder betrouwbaar bevonden waren. Het 

betreft de schalen ‘frequentie van informeel contact’ en ‘evaluatie van functioneren en 

beloning’. De schalen blijken na analyse betrouwbaar (resp. α = .74 en α = .81). Tevens blijkt 

‘evaluatie van functioneren en beloning’ een bijdrage te leveren aan alle variabelen van 

welbevinden, en ‘informeel contact’ blijkt uit de resultaten een bijdrage te leveren aan 

betrokkenheid van de medewerkers. Gezien deze uitkomsten kan het interessant zijn in 

toekomstig onderzoek naar leiderschapsstijlen en de bevordering van energiebronnen deze 

schalen verder te onderzoeken op betrouwbaarheid en validiteit.   

   

5.3 Praktische implicatie 

De resultaten van het onderzoek impliceren een belangrijke rol voor relatiegericht leiderschap 

in het bevorderen van energiebronnen. Hoewel er geen direct effect van leiderschapsstijl op 

welbevinden is gevonden, blijkt met name relatiegericht leiderschap wel energiebronnen te 

bevorderen. Deze energiebronnen dragen bij aan het welbevinden en zo is er dus een indirect 

verband tussen leiderschapsstijl en welbevinden. Leidinggeven kan een instrument worden 

voor organisaties om energiebronnen van medewerkers te bevorderen en zo het welbevinden 

binnen de organisatie te verhogen. 

Gezien leiderschapsstijlen uit gedragingen bestaan, kan verwacht worden dat 

leiderschapsstijlen aangeleerd en getraind kunnen worden. Onderzoek naar 

leiderschapstrainingen ondersteunt dit; zo bleek dat ‘sociaal leiderschap’, welke 

overeenkomstig is met relatiegericht leiderschap, significant kan verbeteren door training en 

coaching (Kok, 2010). Het huidige onderzoek impliceert dat in dergelijke trainingen de 

aandacht met name naar ontplooiingsmogelijkheden dient uit te gaan. 

Ontplooiingsmogelijkheden blijken namelijk de energiebron te zijn die de grootste bijdrage 

levert aan welbevinden. Dit is waardevolle informatie voor leidinggevende en organisaties die 
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het welbevinden van hun medewerkers willen behouden of verbeteren. Dit resultaat geeft 

aanleiding tot het specifiek trainen van leidinggevende in hoe zij de 

ontplooiingsmogelijkheden van medewerkers kunnen optimaliseren en hen hierin goed 

kunnen begeleiden.  

Rolduidelijkheid blijkt ook een belangrijke bijdrage te leveren aan welbevinden. 

Medewerkers hebben in bepaalde mate behoefte aan regels en duidelijkheid met betrekking 

tot verwachtingen en doelstellingen. Dit wordt door eerder onderzoek gesteund (Lyons, 

1969). De keerzijde van rolduidelijkheid is echter overmatige procedureel werken en 

controleren. Dit kan leiden tot wantrouwen en een afname in passie, creativiteit en initiatief, 

en zou het positieve effect op welbevinden teniet kunnen doen (Hamel, 2007; Pol, 2010). Dit 

impliceert dat training op taakgericht leiderschap ook waardevol kan zijn. 

Evaluatie van functioneren en beloning is binnen een organisatie een met regelmaat 

terugkerende taak voor de leidinggevende. De bijdrage die deze energiebron blijkt te leveren 

aan welbevinden benadrukt het belang dat medewerkers hechten aan deze 

evaluatiegesprekken. Medewerkers hebben graag het gevoel dat het gesprek serieus wordt 

gevoerd en niet wordt gezien als iets dat even tussendoor moet, blijkt uit het huidige 

onderzoek. 

Tot slot impliceren de resultaten dat het voor een organisatie loont wanneer leidinggevenden 

investeren in informeel contact met de medewerkers. Medewerkers voelen zich meer 

betrokken bij de organisatie als zij met hun leidinggevende ook over niet-werk gerelateerde 

onderwerpen kunnen spreken en het gevoel hebben dat de leidinggevend hun kent en 

andersom. Organisaties kunnen maatregelen treffen om dergelijk informeel contact te 

stimuleren. Er kan gedacht worden aan het bieden van ruimte hiervoor onder werktijd maar 

ook aan het organiseren van informele bijeenkomsten.  
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Summary  

The present study among 465 subordinates aims to examine if task oriented leadership and 

relationship oriented leadership promote certain job resources and if they have a positive 

effect on employee wellbeing. Task oriented leadership is being investigated in its relation to 

job resources role clarity, performance feedback, opportunities to learn en the appraisal of 

performance and reward. Relationship oriented leadership is being investigated in its 

connection to autonomy, emotional intelligence and frequency of informal communication. 

Both leadership styles are expected to promote job resources. Results suggest that relationship 

oriented leadership is accountable for promoting almost every job resource examined. Solely 

role clarity is being stimulated by task oriented leadership. As hypothesized, relation oriented 

leadership proves to be more highly related to wellbeing than task oriented leadership. 

Finally, inconsistent with predictions, results of multiple regression analysis suggest that 

leadership styles have no immediate effect on employee wellbeing after adjusting for job 

resources.  
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