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Inleiding 

Opzet 

- Instroom: rekrutering & selectie 

- Doorstroom: prestatiemanagement, training & verloning 

- Uitstroom: exit vs retentie 

- Loopbaanmanagement 

Wat? 

- Doel: mens → werk 

- Focus: loopbaan 

- Interventie: “Juiste persoon op de juiste plaats” 

o Werknemers aan de organisatie binden (of laten gaan) 

- Jobs: werving & selectie-consultant, opleidingsverantwoordelijke, HR-manager 

- ≠ arbeidspsychologie: hierbij willen ze jobs zo ontwerpen dat ze passen bij de mens 

o Bv. Preventie-adviseur psychosociale aspecten, vertrouwenspersoon 

- ≠ organisatiepsychologie: gaat meer over het ruimere team, mens/werknemer in context 

Evaluatie 

- Gesloten boek examen (20p) 

o Kennis 

▪ Definieer begrip X en illustreer met een voorbeeld 

▪ Wat is het verschil tussen X en Y? 

▪ Vergelijkingsvragen 

o Toepassing 

▪ Case 

o Inzicht 

▪ Stelling: “Ga je akkoord of niet akkoord met…” 

▪ Kritische reflectie media-artikel 

▪ Duiding standpunt 

▪ Connectie tussen hoofdstukken 

- Case doorheen het jaar (Pass/Fail) 

o Inhoudelijk 

▪ HR praktijken “in de praktijk” 

▪ HR ≠ one size fits all 

o Procesmatig: zorgen dat je bij blijft bij de leerstof  

o De studenten beantwoorden elk drie sets van vragen, aansluitend op de lessenreeks. 

Doorheen de vragen worden de verschillende HR-praktijken toegepast op twee 

organisaties uit dezelfde sector → doorheen de sets dezelfde organisaties! 

▪ Bv. AB Inbev – Duvel Moortgat 

▪ Opletten dat er voldoende informatie beschikbaar is wanneer je eigen 

voorstel doet! 

▪ De vragen worden beantwoord ahv een ppt presentatie, met een beperkt 

aantal slides (4 a 5). De ppt wordt ingediend via Toledo assignments, uiterlijk 

op zondagavond 20u, voor de volgende les.  

▪ Deadlines zijn 24.10 (set 1), 21.11 (set 2) en 12.12 (set 3) 
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1. Introductie tot HRM 

- All those activities associated with the management of work and people in organizations 

(Boxall and Purcell, 2011) 

- Human > menselijk 

- Resource > hulpbron, kapitaal 

- Management > beheersen 

o Scientific management 

o Human management 

o Strategisch / total quality: gaat ook over de strategie van een organisatie 

- Onderdelen 

o Wat > activiteiten 

o Waarom > doelstelling 

o Wie > rollen & actoren 

o Hoe > proces & resultaat 

1.1 Wat? HR activiteiten 

Personeelsstromen 

- Instroom → doorstroom → uitstroom  

o = loopbaanmanagement 

o Kan natuurlijk verloop zijn of bewust 

- Instroom 

o Job/competentie modeling: weten welke jobs je nodig hebt in organisatie → wat 

moeten de mensen kunnen? 

o Werving/rekrutering: vacature, advertentie opstellen, de beste te pakken te krijgen 

o Selectie: wie past er het beste? 

- Doorstroom 

o Prestatiemanagement: mensen goed laten presteren 

▪ Welke feedback geef je + hoe? 

▪ Prestatiecyclus: 2 a 3 gesprekken per jaar 

▪ Hoe houd je mensen gemotiveerd? 

o Training / opleiding 

▪ Train je mensen die achterstand hebben of zet je in op mensen die al goed 

zijn (high potentials)? 

o Verloning 

▪ Hoe bepaal je wie wat verdient? 

▪ Probeer je dit ook te vertalen in werkuren? 

- Uitstroom 

o Vaak worden goede mensen sterk gezocht op arbeidsmarkt > verlaten als eerste 

organisatie 

▪ Hoe bind je goede mensen aan je? 

o Babyboom etc 
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Michigan Matching Model 

 

In context 

- HR planning 

o Hoe kan je anticiperen wie je nodig gaat hebben in de toekomst? 

- Organisatie-ontwerp en -ontwikkeling 

o Variaties in soorten organisaties 

- Regelgeving 

o Bv. Vanuit overheid, je opereert niet in een vacuüm 

- Stakeholders: aandeelhouders, vakbonden 

- Arbeidsmarkt 

1.2 Waarom? Doelstelling 

Wat wil HRM bereiken? 

- Interne fit = onderlinge afstemming van HR-praktijken 

- Externe fit = HR-praktijken afstemmen op de kerncompetentie van de organisatie 

o Kerncompetentie = geheel van bekwaamheden en technologieën die een organisatie 

in staat stelt de consument een bepaald voordeel te verschaffen 

- Interne fit + externe fit = strategische fit 

- Organisaties definiëren: bv. Delhaize, Colruyt Group, Apple 

o Dit wordt doorgetrokken in hun HR beleid 

▪ Bv. Keert terug in vacatures 

Voorbeelden 

1. Retail: Delhaize – customer service 

- Advertentie klantvriendelijkheid 

- Selectie: hoe testen? 

o Persoonlijkheidstest 

o Non-verbale communicatie 

o Rollenspel 

- Prestatiemanagement  

o Klanten bevragen 

- Verloning: niet per se enkel financieel 

o Extra bonus 

o Goede werksfeer 
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o Goede werkuren 

o Werknemer van de maand 

- Opleiding 

o Omgaan met conflicten 

o Buddy systeem: goeie werknemers koppelen aan nieuwe werknemers om ze op te 

leiden 

2. Retail: Colruyt – Duurzaamheid/efficiëntie 

- Rekrutering: heel lokaal gaan rekruteren 

- Selectie: multi inzetbaar en flexibel zijn (veel verschillende jobs kunnen) 

- Prestatiemanagement: snelheid job 

- Verloning: bv. fietsvergoeding 

- Opleiding: ergonomie (taken op meest efficiënte manier aanpakken), on the job training 

3. Wit Gele Kruis: customer intimacy – totaalzorg 

- Jobadvertentie: patiënt staat centraal, sociabiliteit 

- Selectie: persoonlijkheidstest, groepsoefening 

- Prestatiemanagement: patiënten bevragen, op teamniveau (360 graden feedback) 

- Verloning: flexibiliteit van werkuren, auto 

Zelfstudie 

- Artikel: Gittell, J., & Bamber, G.J. (2010). High- and low-road strategies for competing on 

costs and their implications for employment relations: International studies in the airline 

industry. The International Journal of Human Resource Management, 21(2), 165-179. 

1.3 Wie? Rollen & actoren 

Model van Ulrich 

 

- Vier rollen die je op twee dimensies kan plaatsen 

o Korte termijn (operationeel/dagdagelijks) vs. lange termijn (strategisch) 

o Processen vs. mensen 

- Management van bedrijfsinfrastructuur: 

o Beetje stereotype van HR 

o Mensen die heel operationeel bezig zijn met een specifieke expertise 

o Administratieve processen en hoe je die zo efficiënt mogelijk kan maken 
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▪ Bv. Payroll uitwerken voor bepaald beleid in de praktijk 

- Management van medewerkers: 

o Heel erg gericht op welzijn van mensen, betrokkenheid creëren 

o HR die belangen van werknemers vertegenwoordigt > goed luisteren naar hun 

belangen en dit vertalen naar hoger kader 

- Management van strategische HRM: 

o HR gaat meedenken met werkgever en directiecomité 

o Strategie van organisatie vertalen naar HR beleid 

o HR manager als strateeg 

o Denkt in functie van organisatie 

- Management van transformatie & verandering: 

o Meeste organisaties veranderen snel, in functie van nieuwe technologie 

▪ Of bv. COVID 19 

 

- Ze proberen vaak om deze rollen te combineren: HR manager moet soms alle rollen 

opnemen 

o Geen evidente combinatie, zitten soms tegenstellingen in 

o Bv. Moeilijk om strategisch mee te denken en dit te combineren met management 

van medewerkers 

o Bv. Management van bedrijfsinfrastructuur (zaken zijn efficiënt wanneer je ze stabiel 

houdt) is tegengesteld aan management van transformatie 

- Moeilijk om al deze rollen op te nemen! 

Actoren 

- Tegenwoordig 

proberen ze HR 

iets meer naar 

linkerkant van 

model te krijgen: 

meer 

bezighouden 

met processen 

dan met mensen 
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o Zowel op strategisch niveau als op operationeel 

- Men probeert HR dan aan te vullen met andere actoren 

- HRM 

o Tendens om HR meer in te zetten op strategische en proces 

- Topmanagement 

o Speelt belangrijke rol in strategie 

▪ Bv. Directiecomité 

o Strategie uitzetten en vertalen naar HR beleid 

- Lijnmanagement (direct leidinggevenden) 

o Kennen hun medewerkers heel goed (beter dan HR) > zien hun behoeften sterk 

o Werken hier dagelijks mee 

o Alles met mensbeleid 

o Kijken waar zich motivatieproblemen stellen 

- Outsourcing 

o Bv. Veel organisaties doen niet meer zelf aan payroll maar besteden dit uit 

o Dit ontlast HR, zodat ze zich sterker op strategische kunnen focussen 

o Veel werving- en selectiekantoren > ontlast HR mensen 

- DUS: oorspronkelijk probeerden ze deze vier rollen te combineren, maar nu gaan ze sterker 

inzetten op strategische 

Examenvraag 

“HRM gaat in essentie om het aanbieden van een kopje koffie en een luisterend oor”  

→ niet akkoord, HR rollen gaan veel verder: dit gaat enkel over management van medewerkers, 

maar HR gaat veel verder (ze willen strategisch ook verder gaan) 

→ verwijzing naar Model van Ulrich, verschillende rollen + assen benoemen 

Argumentatie: management van medewerkers is maar één rol, bouwheer (lijnmanagement) vs 

architect (HRM) 

1.4 Hoe? Proces & resultaat 

Uitgangspunt 

- Mens als (belangrijkste) kapitaal 

o Human resources → human capital 

▪ = geheel van kennis, ervaring en motivatie 

- Mens als competitief voordeel 

o War for talent: organisaties proberen de beste talenten aan te trekken en zetten hier 

heel sterk op in 

o Door mensen het verschil maken 

Implicaties 

- Mensen behandelen zoals “andere” resources / kapitaal → implicatie: ze worden ook 

behandeld zoals ander kapitaal 

o Stimuleren, begeleiden, ontwikkelen (zachte kant) = high commitment HRM 

practices 

o Vanuit een zakelijke economische instelling (harde kant) = high performance HRM 

practices 

- HR is een afdeling “zoals alle andere” 
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o Integratie in de organisatie 

o HR wordt “afgerekend” op hoe goed het personeel presteert 

▪ Het moet lonen 

▪ ROI: hoeveel investeren we in personeel? En hoeveel halen we hieruit? 

o Human Resource Information System (HRIS) 

▪ Harde cijfers: in kaart brengen hoeveel ze opleveren 

▪ Bv. productiviteit van werknemers, aantal ziektedagen 

HR analytics 

- Return on Investment (ROI) 

o “What gets measured, gets managed, and gets done!” 

- HR scorecard: 

o Een beetje zoals in boekhouding, maar dan voor menselijk kapitaal 

o HR deliverables (waar streven we naar?) + HR doables (wat moeten we doen om dit 

te bereiken?) 

o Manier om te kwantificeren + wat we in HR investeren terug te krijgen 

o Neemt verschillende vormen aan in verschillende organisaties, maar elke organisatie 

is daar op één of andere manier wel mee bezig om in kaart te brengen wat hun HR 

beleid oplevert 

- HR deliverable: wat krijgen we van de investeringen in de mensen? 

o Bv. Klantvriendelijk personeel 

- HR doable: wat moeten we doen om dat te bereiken? 

o Bv. Training klantvriendelijkheid 

o Bv. Bonus per winkel 

Loont HRM? 

- Zwakke relatie met objectieve financiële outcomes 

o Organisaties die veel investeren in HR zullen niet perse meer winst maken > er is wel 

een relatie, maar niet sterk 

o Distale uitkomst onderhevig aan context 

- Matige relatie met subjectieve outcomes 

o Manager-ratings van prestaties 

o Werknemers ratings van welzijn, ontwikkeling 

- Maar ze kijken vaak enkel naar geïsoleerde HR-praktijken (bv. training) ipv het geheel 

o Vs bundles van HR-praktijken 

- Kritische rol van werknemersattributies 

o Gewenst > (HR)management 

o Geïmplementeerd > eerstelijn 

o Gepercipieerd > werknemer 

▪ Visibiliteit 

▪ Consistentie 

▪ Consensus 

- “Black box” 

o AMO – model 

▪ Ability, Motivation, Opportunity 

o Onduidelijkheid over causaliteit 

▪ HRM investeringen → prestatie 

▪ Prestatie → HRM investeringen 
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1.5 Besluit & trends 

Definitie: HRM = 

- Een specifieke benadering van personeelsbeleid 

- Die ernaar streeft competitief voordeel te halen en te behouden door het op een 

strategische wijze inzetten van medewerkers 

- En hierbij gebruik maakt van een scala aan HR-praktijken en -technieken 

Hot topics binnen HR 

- Evidence-based HR 

o Center for Evidence-Based Management 

o MetaBUS 

- Big Data & e-HRM 

o SAP, PeopleSoft 

o Cfr: HRIS 

o Bv. Welke jobs mensen aanklikken 

- Duurzaam / Sustainable HRM 

o Het Nieuwe Werken 

1.6 Leerstof 

- Handboek, Hoofdstuk 1  

o m.u.v. pp. 37-42, 1.5.2 & 1.5.3 

- Gittell, J., & Bamber, G.J. (2010). High- and low-road strategies for competing on costs and 

their implications for employment relations: International studies in the airline industry. The 

International Journal of Human Resource Management, 21(2), 165-179. 

o NOOT: niet “kennen”, wel “kunnen” in functie van vragen 

2. Job- en competentiemodeling 

Situering 

- Job & competentie modeling is nodig om alles verder uit te bouwen 

o Directe link met verloning: job A weegt zwaarder dan job B > hogere verloning 

o Hangt samen met loopbaanmanagement: bedoeling is dat je loopbaan uittekent: 

junior – middel - senior 

- Descriptief 

o Beschrijven van het geheel van jobs: welke zijn er nodig? > in kaart brengen 

- Normatief 

o Hoe zou het idealiter moeten zijn in onze organisatie? Welke competenties hebben 

we best in huis? 

- Evaluatief 

o Bv. “Decent” work: kwalitatief werk 

o Hoe kun je het werk zo inrichten dat mensen het kunnen volhouden? 

o Sterke link met ergonomie: hoe job zo inrichten dat het fysiek niet te zwaar wordt? 

Perspectieven 

- Jobmodeling 

o Taken en/of eigenschappen 
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o Werd vroeger zo gedaan: houdt nog altijd stand in productieomgeving (meer 

statische jobs) 

- Competentiemodeling 

o Individuele competenties 

2.1 Bouwstenen 

- Vier bouwstenen 

o Descriptoren = wat? 

o Informatiebronnen = wie? 

o Informatieverzameling = hoe? 

o Analyse-eenheid = niveau van detail? 

- Alle bouwstenen doorlopen en dan keuzes maken 

- Geen vast antwoord op vraag 

- In functie van doelstelling + specifiek voor een organisatie 

A. Descriptoren – Wat? 

- = inhoudelijke rubriek om werk (niet de persoon!) te beschrijven 

- Opleidingsniveau/ervaring 

o Bv. Vereiste diploma’s en opleidingen; gereglementeerde beroepen 

o Vaak 

- Taken & verantwoordelijkheden 

o Bv. Taken, vaardigheden, leidinggevenden 

o Altijd 

- Psychologische vereisten 

o Bv. Persoonlijkheid, attitudes 

o Meestal 

- Contextuele aspecten 

o Bv. Plaats in het organigram, machines, gereedschap 

- (Verzwarende omstandigheden) 

o Bv. Weekend, nacht, lawaai 

- Knelpunten bij descriptoren 

o Minimaal of maximaal? 

▪ Elke taak vermelden of niet? 

o Per medewerker of per groep medewerkers? 

o Descriptief of normatief? 

o Voor altijd of voor even? 

o Afhankelijk van: 

▪ Aard van de job 

• Makkelijker in te vullen bij statische jobs 

• Bij job crafting krijg je vrijheid om job te modelleren naar eigen 

behoeften, weliswaar binnen eigen behoeften 

o Bv. PhD studenten 

▪ Type organisatie 

• In hiërarchische organisaties is dit moeilijker om los te laten 

▪ Doelstelling functiestudie 

• Soms is functiestudie heel minimaal uitgewerkt met oog op invulling 

- Voorbeeld 1: Delhaize 

o Taken en verantwoordelijkheden 
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o Contextuele aspecten: voorwaarden waaronder je werkt 

▪ Materiaal, regime (bv. verzwarende omstandigheden: weekend, nacht) 

o Psychologische vereisten 

- Voorbeeld 2: leidinggevende in de zorg 

o Zelfde vragen + opleiding & ervaring 

B. Informatiebronnen 

 

- Functiehouder = degene die job doet 

o Soms moeilijk om in kaart te brengen wat je doet 

o Eerlijkheid: soms stellen ze wat ze doen wel groter voor dan het in werkelijkheid is > 

qua verloning 

- Directe chef 

o Kan goed vergelijken tussen verschillende jobs + welke taken in teamverband 

aangepakt moeten worden 

o Geven vaak een oordeel zoals zij/hij het graag zouden hebben = normatief oordeel 

▪ Vaak niet realistisch, zoeken ideaal 

- Specialist (intern/extern) 

o Overzicht over heel veel functies 

o Hoge kost: vaak enkel ingezet bij high stake 

- Betrouwbaarheid: 

o Hoe verder van job, hoe betrouwbaarder 

o Expert meest betrouwbaar, functiehouder minst 

C. Informatieverzameling 

- Observatie: werkt goed bij 

psychomotorische jobs 

o Bv. Arbeiderjobs 

- Interview 

o Iedereen vertelt 

heel graag over 

zijn job: veel 

motivatie 

- Vragenlijst 
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o Het ontwikkelen vraagt niet veel expertise 

o Niet altijd even interessant gevonden door respondenten 

- Logboek/apps 

o Vraagt veel → onvolledige antwoorden 

- Bestaand: DOT -O*NET: dictionary of occupational titles 

o Een van de meest omvattende naslagwerken van jobs 

o Kijkt naar verantwoordelijkheden maar ook onderliggende competenties 

o Nadeel: heel erg Amerikaans → je moet vertaalslag maken naar Europese context 

D. Analyse-eenheid 

- Functie: alle opdrachten en taken van een functie 

o Bv. Secretaresse 

- Opdracht: hoofdverantwoordelijkheden 

o Bv. Verwerken van post 

- Taken: afgeronde activiteiten 

o Bv. Sorteren post, verdelen post 

- Elementen: toepassen van bepaalde methode 

o Bv. In bakjes leggen 

- Bewegingen: analyse van bewegingen = tijdsstudie 

o Bv. Reiken, grijpen, openen 

o Dient heel specifiek doel > kan je onmogelijk doen voor alle jobs binnen je 

organisatie 

▪ Goed idee bij ergonomisch onderzoek 

Moeilijkheden bij bouwstenen 

- Zelfpresentatie 

o Bv. Impression management: niet altijd objectief beeld 

o Bv. Sociale wenselijkheid 

- Informatieverwerkingsproblemen 

o Bv. Overload 

o Bv. Triangulatie technieken: hoe breng je info van verschillende bronnen samen? 

- Heuristieken 

o Bv. Stereotypen 

▪ Bv. Verpleegkundige 

- Externe factoren 

o Bv. Ontevredenheid 

- Hoe dit oplossen? → Combineren van verschillende technieken 

2.2 Job modeling: taken en eigenschappen 

Terminologie 

- Functie/job: samenhangend geheel van taken en opdrachten die een werknemer doet 

o Secretaresse 

- Functiebeschrijving: systematische en gedetailleerde beschrijving van de inhoud en de 

omstandigheden (observeerbaar: gedrag, taken) 

o Postbeheer, agendabeheer = taak georiënteerd 

- Functie-analyse: identificatie van alle eisen die een functie aan de werknemer stelt en de 

mate waarin de werknemer over die eisen moet beschikken (deductief/psychologisch) 
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o Organisatietalent = persoonsgeoriënteerd 

- Functieclassificatie: ordenen/groeperen van een functie volgens bepaalde criteria van 

verwantschap > inhoudelijk + hiërarchisch 

o Ondersteunend administratief personeel 

- Voorbeeld: 

o Functie: consultant werving & selectie 

o Functiebeschrijving: vacatures opstellen, sollicitatiegesprekken afnemen 

o Functie-analyse: communicatief, organisatietalent 

o Functieclassificatie: startersjob 

- Voorbeeld:  

o Functie: ergotherapeut 

o Functiebeschrijving: activeren en motiveren van mensen 

o Functie-analyse: empathisch, sociaal 

o Functieclassificatie: paramedici 

Technieken 

 

 

Taakvragenlijst (task inventory) 

- Inventarisatie lijst van taken door observatie, interviews, bestaand materiaal (vaak door 

functieanalyse-specialist) = informatieverzameling + descriptoren 

- Opstellen taakvragenlijst (functieanalysespecialist) = informatiebronnen 

- Beoordelen taakvragenlijst door functiehouders & chefs = informatiebronnen 

o Hoe belangrijk is deze taak? Hoeveel tijd spendeer je aan deze taak? 
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- Criteria door functieanalysespecialist 

Persoonsgebaseerd 

- Vragenlijst functiehouders: 

o “In welke mate vereisten effectieve prestaties specifieke 

persoonlijkheidskenmerken” 

- Gebaseerd op de “big five” 

o Bv. “Heeft behoefte aan en houdt van sociale interactie” 

Narratieve taak/functiebeschrijving 

- Interview van de functieanalyse-specialist 

o Met functiehouder en/of chef 

o Gestructureerd of ongestructureerd 

- Korte omschrijving van de taken (taak) of functie (mens) 

Kritische incidententechniek 

- Positieve of negatieve kritische incidenten (gedragsvoorbeelden) oplijsten (SME) 

o = gedragsmatige episoden (6-12 m) waarin medewerkers uitstekende of 

onaanvaardbare gedragingen stelden 

o Context/situatie: wat leidde tot het gedrag? 

o Gedrag: wat zijn de acties? 

o Gevolgen: resultaat van de ondernomen acties? 

- Vertalen naar algemene taken 

- Vaststellen van de vereiste persoonseigenschappen 

- Voorbeeld: klantgerichtheid, gedreven, volhardend 

Job Element Method (JEM) 

- Identificatie kenmerken (elementen) van superieure medewerkers door functiehouders en 

chefs 

o Stukjes van een job waarin mensen echt excelleren > op basis daarvan jobinhoud 

distilleren 

- Beoordeling door functiehouders en chefs op basis van 

o Mate waarin nog net aanvaardbare medewerkers het kenmerk bezitten 

o Mate waarin het kenmerk toelaat om superieure medewerkers te identificeren 

o Mate waarin er problemen optreden als de medewerker het kenmerk niet bezit 

o Mate waarin een organisatie iemand kan vinden met dit kenmerk 

- Kwantitatieve verwerking door functieanalyse-specialist 

o GEEN taakspecificatie 

o Persoonsspecificatie 

o Competenties 

Functional Job Analysis (FJA) 

- Stap 1: bevraging functiehouders 

- Stap 2: beoordelingsschalen door SME 
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Technieken 

Dus twee assen: kwalitatieve vs. kwantitatieve, verschillen in complexiteit, mens vs. techniek, duur 

 

 

Welke techniek? 

- Keuze obv: 

o Statistische verwerking (vergelijkbaarheid?) 
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o Gebruiksvriendelijkheid/laagdrempeligheid 

o Standaardisatie/betrouwbaarheid 

o Tijd 

o Kosten 

o Toepassingsgebieden 

Kritiek 

- Tijdsintensief & duur 

- Niet geënt op de strategie van de organisatie 

o Je kijkt naar een job en niet naar hoe deze past binnen het geheel 

- Teams/platte organisaties 

o Meer en meer organisaties die een vlakke structuur aannemen. Die definiëren niet 

langer echte jobs, maar eerder rollen die makkelijk van elkaar over te nemen zijn 

- >< Het nieuwe werken 

o Results Only Environment 

▪ Maakt niet langer uit hoe lang je werkt en wat je doet → als je maar 

resultaten kan opleveren 

o Na Covid nog boost gekregen 

o Tijds- en plaatsonafhankelijk werken 

▪ Mensen beginnen meer en meer eigen job in te vullen zonder controle 

o Job crafting 

Examenvraag 

Welke keuzes zou je maken bij het in beeld brengen van arbeiders aan de bank? Welke 

informatiebronnen etc? → bouwstenen in kaart brengen en keuzes beargumenteren 

2.3 Competentie modeling > taken en eigenschappen 

Terminologie 

- “Een onderliggende eigenschap van een persoon, die resulteert in effectieve en/of 

superieure prestaties in een functie.” 

- “Observeerbare eigenschap onder de vorm van kennis, kunde of een gedragsvaardigheid, die 

bijdraagt tot een succesvol functioneren” (Henderickx et al, 2010) 

- “Coherente combinatie van vaardigheden, attitudes en kennis die tot uiting komen in gedrag 

en die een voorspellende waarde hebben voor de doeltreffende uitoefening van een 

bepaalde functie of rol” (Van Hemelrijck, 2013) 

Ijsbergmodel McClelland 
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- Functievaardigheden: impliciete kennis 

o Moeilijk in kaart te brengen – spel met impliciete regels 

- Waarden, normen, persoonlijkheid 

- Zelfconceptie en motieven: wat drijft u? 

Proces 

- Missie van de organisatie 

- Kerncompetentie → Individuele competentie 

o Starten met kerncompetentie van organisatie 

▪ Zijn gebaseerd op visie van organisatie 

o Op basis daarvan individuele competenties van werknemers afleiden 

o Heel andere benadering dan job modeling: vertrekt vanuit job 

- Voorbeeld 1. Delhaize 

o Kerncompetentie: customer service 

o Dit zie je sterk terugkeren in individuele competenties in vacature: goedlachs, 

hartelijk, positief, inspirerend 

- Voorbeeld 2. Colruyt 

o Kerncompetentie: duurzaamheid, efficiëntie, lage prijs voor A merken 

o Klantgericht, flexibiliteit, goede fysieke conditie, zelf beslissen → andere waarden 

dan Delhaize 

- Competenties vacatures sluiten aan bij kerncompetentie organisatie! 

- Competentieraamwerk = bundeling van competenties binnen 

organisaties 

o Dimensies 

o Gedragsindicatoren 

- Voorbeeld: competentiewiel Quintessence: wordt gebruikt binnen 

KUL 

- Bv. Competentieprofiel KUL 

 

- Dit vertalen naar specifiek gedrag / gedragsindicatoren! 

o Voorbeeld 1: veiligheid 
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o Voorbeeld 2: klantgerichtheid 

-  
▪ Competentie gedefinieerd 

▪ Gekeken naar gedragsindicatoren → verschillende niveaus met toenemende 

complexiteit 

• Bij niveau 4: pro actief zijn, niet gewoon opvolgen van instructies 

▪ Altijd positief geformuleerd, gaat niet over afwezigheid van competentie! 

o Voorbeeld 3: project management 

▪ Niveau 1: kan tijdig documenten opleveren 

▪ Niveau 2: 

▪ Niveau 3: 

▪ Niveau 4: project nieuwe wending geven, pro-actief vorm geven aan studies, 

meer stakeholders betrekken 

Proces 
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- Iteratief proces 

o Vertrekken vanuit strategie > gedragsindicatoren 

o Constant monitoren of je nog in lijn bent → terugkoppelen 

Bouwstenen 

 

 

 

Succesfactoren 

Zie artikel 

Kritiek 

- Terminologische verwarring 

o “Even veel definities als auteurs” 

- Abstract & multidimensioneel 

o Vs. constructhelderheid 

o Soms moeilijk om dingen te meten die je niet scherp hebt gedefinieerd 

- Gebrek aan empirisch bewijsmateriaal 

o “Meten we meer dan intelligentie & persoonlijkheid?” 

- Organisatie-specifiek? 

o Vs. “one size fits all” 

o In vacatures van heel verschillende organisaties komen vaak dezelfde competenties 

aan bod 

- Gebrek aan overeenstemming 

o Vs. Interbeoordeelaarbetrouwbaarheid 

- Normatief 

o “Time & motion studie voor hogere functies” 

o Ze zoeken vaak een ideaalbeeld > holt zichzelf uit 

Trends 

- Cognitieve taakanalyse  

o Mentale processen 

- Strategic job modelling 

o Nog niet bestaande jobs, maar misschien wel in nabije toekomst 

o Of competenties die in toekomst relevant zullen zijn 

2.4 Besluit en trends 

- Job modelling (meer wetenschappelijk en steviger onderbouwd) 

o Bottom-up 

o Interne fit 

o Concreet 

o Wetenschappelijk 

▪ Betrouwbaar 

▪ Valide 

o Statisch 
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▪ Doen 

▪ Beoordeling 

o Brengt context niet in beeld 

- Competentiemodelling 

o Top down 

o Interne en externe fit 

o Abstract 

o Praktisch 

▪ Face valide 

▪ Eén taal 

o Dynamisch 

▪ Kunnen 

▪ Ontwikkeling 

o Veel beter geënt op strategie van organisatie 

2.5 Leerstof 

H2, integraal 

3. Rekrutering & organisatie-attractiviteit 

Wervingsproces 

- Proces opgedeeld in verschillende fasen 

 

- Doel = overtuigen om bij jou te komen werken 

Relevantie 

Prehire 

- Kwantiteit 

o Bv. Aantal sollicitanten per vacature 

o Bv. Aantal aangeklikte advertenties (“Google Analytics”) 

o Bv. Aantal afgehaakte sollicitanten 

- Kwaliteit 

o Bv. Match CV-vacaturevereisten 

- Efficiëntie 

o Bv. Geld 

o Bv. Doorstroom 
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Posthire 

- Imago – spillover 

o Toekomstige werknemers 

o Niet-geselecteerde sollicitanten 

▪ Je wilt niet dat deze zich tegen je organisatie gaan keren 

▪ Hen ook voldoende feedback geven 

o Buitenwereld 

▪ Je toont zo dat het goed gaat met je organisatie 

- Basis voor andere activiteiten 

Concurrentiepositie 

- War for talent 

o Werkgever staat in minder goede positie, veel concurrentie van andere bedrijven 

o Krappe arbeidsmarkt 

▪ Grote vervangingsvraag 

o Vergrijzing: “Grexit” 

▪ Babyboomers die arbeidsmarkt verlaten 

o Ontgroening 

▪ Minder jongeren + komen later op arbeidsmarkt doordat ze langer studeren 

- Knelpuntvacatures en -beroepen 

o Vaak uitgedrukt door spanningsindicator = cijfer dat aangeeft hoe krap of ruim de 

arbeidsmarkt is, hoe deze er voor staat 

▪ Aantal beschikbare werkzoekenden / aantal beschikbare vacatures 

• Bv. 0,32: voor 100 vacatures heb je 32 werkzoekenden 

• Bv. 3,99: voor 100 vacatures heb je 399 werkzoekenden 

▪ Hoe lager cijfer, des te sterker knelpuntberoep 

o Bv. Verpleegkundige: al lang 

o Bv. Opticiens, redders, IT specialisten: recenter 

Oorzaken knelpuntberoepen 

- Vraagzijde 

o Arbeidsvoorwaarden 

o Selectiegedrag 

- Aanbodzijde 

o Kwantitatief tekort 

▪ Studeren niet genoeg mensen af 

o Kwalitatief tekort 

▪ Weinig gekwalificeerden 

- Intermediairen & omgeving 

o Conjunctuur 

o Demografie 

▪ Babyboom en geen jongeren om het op te vangen 

o Beleid  

▪ Traditie in België om mensen vrij vroeg op pensioen te sturen 

o Onderwijs 

▪ Druk om ASO te volgen > watervalsysteem 

- Arbeidsmarkt is krap, komt vooral door demografie en geldt bij uitstek voor aantal sectoren 
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Perspectieven 

 

Organisatie-attractiviteit → 

Intenties om er te gaan werken 

 

 

 

 

 

 

3.1 Perspectief van de sollicitant 

Waarom solliciteert iemand? 

 

 

- Signaaltheorie: sollicitanten zoeken naar signalen om onzekerheid te reduceren 

o Sommige organisaties sturen deze signalen uit 

o Bv. Infobeurs: recruiter is heel vriendelijk → meer geneigd om hier te gaan 

solliciteren: zegt iets over organisatiecultuur 

o Bv. Advertentie waarin beeld komt met heel veel diversiteit → kun je gebruiken om 

onzekerheden te overstijgen > ik ga me daar ook thuis voelen 

o Bv. Snelle reactie van organisatie op sollicitatie 

o Bv. Innovatieve rekrutering 

- Objectieve factorentheorie: mensen kiezen waar ze gaan solliciteren obv heel objectieve 

factoren 

o Bv. Ligging: 10 km van je deur 

o Bv. Loon 

o Bv. Functie-inhoud 
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o Deze zijn niet-compensatorisch 

▪ Bv. Laag loon kan je niet compenseren met prettige collega’s 

▪ Bv. Alles boven 30 minuten pendelen valt af als potentiële werkgever 

o Generalizable decision-making 

- Subjectieve-factorentheorie 

o Moet goed fitten met wie je bent 

o Person-Environment (P-E) fit / ASA model 

o Organisaties trekken bepaalde mensen aan obv dezelfde waarden die ze delen 

▪ Mensen die hierbij passen trekken ze aan, mensen die hier niet bij passen 

voelen zich niet aangetrokken 

▪ Bv. Actief solliciteren bij organisaties die ervoor bekend staan goede WLB te 

hebben 

- Voorbeeld: magneetziekenhuis – magnet recognized 

o Hebben vaak (wereldwijde) erkenning verworven als topziekenhuis 

o Bevinden zich in leiderspositie betreffende patiënten en personeelsbeleid 

o Gebruiken dit ook om mensen aan te trekken 

o Spelen dit uit mbt subjectieve-factorentheorie > zoeken mensen die specifiek op 

zoek zijn naar deze status en hierin willen meedraaien 

- Voorbeeld: PWC 

o ASA model: kijken specifiek naar welke doelgroep (jongeren) ze willen aantrekken + 

wat zij belangrijk vinden (milieu) → spelen hierop in mbv green car beleid 

Wetenschappelijk onderzoek 

- Er bestaat veel onderzoek over de beste manier om te rekruteren 

- Meta-analyse: verschillende studies samengebracht 

- K: hoeveel studies 

- R: correlatie 

- Van elk van de theorieën is wel iets waar 

 

Extra toelichting tabel 

- Objectieve factoren 

o Development & challenge = info over ontwikkelingsmogelijkheden 

o ! Loon ontbreekt bij job: verrassend, maar vaak is dit niet tot in detail gekend 

wanneer je gaat solliciteren + vaak hetzelfde bij gelijkaardige organisaties → daarom 

niet vermeld bij job 

- Subjectieve factoren 

o Fit in waarden 
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3.2 Perspectief van de organisatie 

Case 

Binnen de faculteit PPW is er een vacature voor een doctoraatsstudent met een economische 

achtergrond, met start 1 oktober en voor een aanstelling van vier jaar. De vacature werd gelanceerd 

begin mei en stond een 8-tal weken open. De vacature werd verspreid via de website van de 

KULeuven, via vacaturebanken gericht op onderzoekers en via mail naar studenten van de faculteit. 

De respons was beperkt. 

- Economische achtergrond: gelanceerd binnen faculteit PPW: doelgroep niet goed 

o Misschien ook ruimer kijken 

- Timing: zomermaanden zijn moeilijk 

- Sterke nadruk op aanstelling van vier jaar 

o Maar is geen zekerheid wanneer je kijkt naar economen die vrij standaard een job 

krijgen van vier jaar met vaak een hoger loon 

- Veel organisaties doen het op deze manier: nood is hoog 

- Had vacature aantrekkelijker kunnen maken door te zeggen dat je als doctoraatsstudent veel 

autonomie hebt en je hierna hogere jobkansen hebt 

- Wervingskanaal: mailen naar studenten werkt niet zo goed > verdwijnt in hoop mails 

Wervingstraject 

 

 

 

 

 

 

 

Inzicht in de vacante job  

(Sluit sterk aan bij les 2: job modeling) 

Arbeidsvoorwaarden vermelden 

- Sommige arbeidsvoorwaarden kunnen heel evident lijken, maar helpt zeker om deze mee te 

geven 

- Voorbeeld NMBS: hierbij vermelden ze deze standaard 

o Bv. Dit is een vaste job, voordelen voor hele gezin 

- Voorbeeld: Poetspaleis: rekruteert huishoudhulpen 

o Niet altijd spectaculaire dingen 

▪ Bv. Organiseren vaak feestjes: doelgroep is vaak alleen, alleen poetsen in 

huis > werknemers zijn hier vatbaar voor 

Arbeidsvoorwaarden wijzigen 

- Je kan ook arbeidsvoorwaarden wijzigen in richting van publiek 
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o Bv. Overheid had heel veel moeite met aantrekken van jonge mensen → hier stevig 

op ingezet 

▪ Werken met flexibele systemen waarbij werknemers min of meer hun eigen 

uren konden kiezen ipv prikklok: heel succesvol 

o Bv. Wit gele kruis: heel flexibele invulling, betere arbeidsvoorwaarden, meer 

autonomie voor teams 

o Bv. Huis van werkvermogen: sterk inzetten op WLB 

Afbakenen doelgroep 

Targeted recruitment 

Alternatieve sollicitantenpopulatie 

- “Witte raaf”: meeste organisaties zijn geneigd lat heel hoog te leggen die perfect zijn en 

onmiddellijk kunnen beginnen 

- Je kan meer sollicitanten binnenkrijgen door doelpubliek te verbreden en niet enkel te 

zoeken naar de ideale kandidaat 

o Minder gekwalificeerde sollicitanten 

o Oudere sollicitanten 

o Arbeidshandicap 

o Geslacht, seksuele voorkeur, godsdienst, nationaliteit 

- Organisaties kunnen sollicitanten dan zelf trainen 

o Bv. Bedrijven in Brussel die vragen om Nederlands of Frans te kunnen > krijgen dan 

erna opleiding via bedrijf 

▪ Hierdoor werknemers ook heel loyaal tov werkgever 

- Voorbeeld: stad Antwerpen: brengt altijd sterk diversiteit in beeld 

- Voorbeeld: Torfs: zet sterk in op ouderen + huisvrouwen 

- Diversiteitsbeleid 

o Gelijkekansenbeleid 

o Kansenbevorderend beleid 

o Tiebreak beleid 

o Quotabeleid 

▪ Bepaald percentage 

▪ Soms opgelegd door organisatie 

Latente arbeidsmarkt 

- Veel organisaties zetten sterk in op bepaalde doelgroepen: 

o Vrouwelijke migranten 

o Mantelzorgers 

o Mensen die lange tijd ziek zijn geweest 

▪ Burn-out 

Maar stereotypen 

- Bv. Poetshulp: mag geen man zijn 

- Bv. Dovy: sollicitant “te oud” bevonden 

Stereotype threat 

- Als je als enige van een minderheidsgroep in een team zit kan wel angst opleveren 

- Bang om stereotypen te bevestigen → zorgt voor onderprestatie 
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- Bv. Campagne voor meer vrouwen bij het leger 

Boodschap 

- Je moet weten wie voor je zit 

o Bv. Verschil onervaren werkzoekende vs. ervaren werkzoekende (meer info in 

vacature) 

- AIDA 

o A(ttention) = signaalfunctie 

▪ Bv. Kopregel, logo, beeld 

▪ Bv. “Bigger is better” 

▪ Bv. Oneven pagina’s 

▪ Bv. Op maandagochtend 

o I(nterest) = selectiefunctie 

▪ Adequate, heldere en eenduidige omschrijving van de vraag 

o D(esire) = motivatiefunctie 

▪ Adequate, heldere en eenduidige omschrijving van het aanbod 

o A(ction) = actiefunctie 

▪ Selectieprocedure 

- In functie van doelgroep 

Realisme 

- Realistic Job Preview 

o Werkt altijd 

o >< “Yesterday we were recruiting, now you are staff” 

- Expectations Lowering Procedure 

o Vooral in bepaalde sectoren waar er onrealistische verwachtingen zijn 

▪ Bv. Farma: verwachtingen over loon proberen bij te stellen → doel: minder 

sollicitanten trekken, maar wel de betere 

o >< “Reality shock” 

- Waarom? 

o Prehire: 

▪ Prescreeningshypothese 

▪ Credibiliteitshypothese 

o Posthire: 

▪ Realistische informatiehypothese 

▪ Met expectations hypothese 

Keuze wervingskanaal 

Typologie 1 

- Intern rekruteren: mensen selecteren die al bij je werken 

o Veel informatie beschikbaar over je sollicitant 

o Lagere rekruteringskost 

o Kortere doorlooptijd 

o Kortere inwerktijd 

o Motivator: gevoel dat je binnen organisatie carrière kan maken 

- Extern rekruteren: buiten je organisatie 

o Innovatie: brengt kennis mee van nieuwe organisaties 
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o Signaal tot vernieuwing 

o War for talent 

o Lagere opleidingskost: je moet niemand herscholen 

o Aan wettelijke normen voldoen: elke grote organisatie moet minimaal aantal jonge 

en oude werknemers in dienst hebben 

- Manieren om extern te rekruteren 

o Formeel: vacature is publiekelijk beschikbaar 

▪ Advertenties in tijdschriften 

▪ Web/jobsites 

▪ Jobbeurzen 

▪ Publieke bemiddeling (bv. VDAB) 

▪ Uitzendbureaus 

▪ Werving en selectie bureaus 

o Informeel: vacatures eerder via via verzonden → meer succesvol op lange termijn > 

je krijgt veel extra info 

▪ Employee referral 

• Mensen die binnen organisatie werken geven je al beeld over 

organisatie 

• Huidige werknemers inschakelen 

▪ Spontane sollicitatie 

▪ Walk-in 

▪ Wervingsreserve 

• Wanneer men nieuwe vacature heeft, gaat men kijken in CV 

databank nav voorgaande vacatures 

▪ Boomerang rekrutering 

• Kijken bij ex-medewerkers 

o Vaak bij consultancy 

• Heel efficiënt: ze weten waar ze voor kiezen 

Typologie 2 

 

- Twee dimensies: 

o Organisatie-afhankelijkheid vs. organisatie-onafhankelijkheid 

o Actieve vs. passieve kanalen 

- Word of mouth = meest succesvolle manier 
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o Heeft te maken met credibiliteit: worden niet volledig gestuurd door organisatie > 

gezien als geloofwaardiger 

Organisatie-afhankelijk 

- Organisaties proberen organisatie-afhankelijke info te verspreiden 

- Bv. Top employers, derde partij die zegt dat het goed werken is bij hen 

- Award: Talent Mobility: gaat naar organisaties die sterk inzetten op initiatieven om talenten 

te ontwikkelen 

- In media komen 

- Opletten! Moet wel positief zijn, want bij negatief kan het als een boomerang terugkomen 

Creatief & persoonlijk 

- “Strange” rekruteringsmethode 

o Opendeur 

o Vervoer: lijnbus 

o Speed dates 

- Personalisatie – customization 

o Via Facebook en LinkedIn 

o Bv. Google en Ikea zijn hier heel sterk in 

Timing 

- Moment 

o Anticyclische rekrutering 

▪ Zorgen dat je de conjunctuurschommelingen voor blijft, zodat je nu niet in de 

problemen zit 

▪ Rekruteren op moment dat er heel veel werkzoekenden zijn → anticiperen 

op economie 

o Strategische rekrutering 

▪ Je moet niet wachten met rekruteren tot oude werknemers aan het 

uitstromen zijn, hier vroeger op inzetten 

• Bv. Veel sectoren nu problemen met massale uittreding van 

babyboom generatie 

o Veel werknemers zoeken op maandagen naar een nieuwe job > dan vacatures 

plaatsen 

- Verschillende fasen kort op elkaar > rekruteringsproces dat zich uitspreidt over de tijd is 

minder succesvol 

o “Ik ben niet de beste kandidaat” 

o Incompetentie organisatie 

o Kans aanvaarding verhogen 

3.3 Employer branding 

Terminologie 

- Marketingmetafoor → samenwerking met marketing 

o Producent 

o Consument 

o Product 

o Aankoop 
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- Onzekerheidsreductie 

Wat? 

- Marketingsmetafoor 

o Producent = organisatie 

o Consument = sollicitant en werknemers 

o Product = job/tewerkstelling 

o Aankoop = solliciteren, retentie 

- Onzekerheidsreductie 

- Het imago van de organisatie als een “great place to work” in de hoofden van huidige 

werknemers en relevante stakeholders op de externe arbeidsmarkt (vb. actieve en passieve 

werkzoekenden, klanten) (Michington, 2004) 

- Het werkgeversimago, bestaande uit percepties van individuen – interne en externe 

doelgroepen -  omtrent de kenmerkende, centrale en onderscheidende eigenschappen van 

de organisatie als werkgever (Schollaerts et al., 2017; Van Hoye & Lievens, 2015) 

- Manier om je in de markt te zetten als werkgever en je doet dit zoals in de marketing 

Doel? 

- Imago: Hoe worden we gepercipieerd? 

- Identiteit: Wie zijn we? Waar staan we 

voor? 

- Employer value proposition: Wie willen 

we zijn? 

Hoe? 

- Instrumentele kenmerken 

o Productgerelateerd 

o Objectief, fysisch, tastbaar 

- Symbolische kenmerken 

o Niet-productgerelateerd 

o Subjectief, abstract, onaantastbaar 

- Voorbeeld: Atmosphere: IT bedrijf 

o Speciale daguitstap naar Lapland 

o Goed op de markt gezet als werkgever voor hun doelpubliek 

- Deze kenmerken komen gebald samen in Employer Value Proposition 

o Unique Selling Propostion 

▪ Authenticiteit 

▪ Onderscheidend vermogen 

▪ Dynamisch 

o Heel sterk geïnspireerd op hoe marketing werkt 

o Bv. Slogan verzinnen: “Ben jij een Rosie?” 
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3.4 Besluit 

 

3.5 Leerstof 

- Handboek Hoofdstuk 3: Rekrutering 

- Van Hoye, G. (2012). Recruitment sources and organizational attraction: A field study of 

Belgian nurses, European Journal of Work and Organizational Psychology, 21(3), 376-391, 

DOI: 10.1080/1359432X.2 §011.573146 

- Edwards, M.R. (2010). An integrative review of employer branding and OB theory. Personnel 

Review, 39, 5-23. 

o Pagina 5-13 

Aanbevolen! 

- Schollaert, E., Van Hoye, G., Van Theemsche, B., & Jacobs, G. (2017). De strijd om talent. 

Employer branding in theorie en praktijk. Academia Press.  

4. Selectie & Assessment 

Terminologie 

- Werving: praktijken en activiteiten die gericht zijn op het identificeren en aantrekken van 

geschikte kandidaten 

- Selectie: geheel van activiteiten die gericht zijn op en leiden tot het kiezen van personen voor 

de vervulling van functies, … Zodat zo goed mogelijk wordt voldaan aan de kritische vereisten 

van de functie (Roe, 1983) 

Selectieproces 

Afwezig 

- Vanuit de organisatie: 

o “Doe mij maar zo’n type als Koen. Daar kan je alle kanten mee op.” 

o “In essentie is selectie voortgaan op je buikgevoel” 

▪ Fout 

o “Het klikt of het klikt niet. Dat weet je in vijf minuten.” 

▪ Er kan aan impression management gedaan worden 

- Vanuit de sollicitant 

o “Ik weet wat ze willen horen. Ik zeg dus ook wat ze willen horen.” 
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Minimaal 

- Wettelijk kader (vb. CAO 38) / gedragscodes → bestaat, maar wordt soms erg ruim ingevuld 

o Principe van gelijke behandeling 

▪ Iedereen moet gelijk behandeld worden 

▪ Bv. Kan problematisch zijn voor vrouwelijke sollicitant bij panel bestaande uit 

enkel mannen 

o Informatieplicht 

▪ Je moet als werkgever info geven over de job (maar er zijn helaas weinig 

werkgevers die je laten praten met collega’s) 

o Redelijke termijn van sollicitatie 

▪ Dit wordt vaak niet verder gespecifieerd 

▪ Lopen vaak heel lang: weken, soms maanden 

o Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer 

▪ Soms moeilijk 

▪ Bv. Sollicitant heeft dezelfde crèche als recruiter: je weet dat kindje vaak ziek 

is 

o Vertrouwelijkheid van de documenten 

▪ Als werkgever heb je een commitment tot discretie: je mag niet zeggen wie 

bij jou gesolliciteerd heeft 

Ideaal 

- Vertrekken vanuit functiestudie & competentie-analyse: precies weten wie je moet zijn en 

wat je moet kunnen 

o Hieruit vereisten halen 

- Kritische vereisten: moet je hebben om job te kunnen hebben 

- Gewenste vereisten: zijn leuk, kunnen job makkelijker maken, zeggen iets over potentieel 

- Je kiest selectietechnieken die deze vereisten samenbrengen 

Selectiemodel 

Binning & Barrett, 1989 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Criteriumdomein: functieprestatie > wat iemand in toekomst in job moet doen 

o = wat is goed presteren voor deze functie? 

- Dit criteriumdomein wil je voorspellen in selectieconstruct 

o = theoretisch idee dat een voorspellende waarde heeft voor toekomstige 

functieprestatie 

▪ Bv. Hoge intelligentie score > presteren beter in intelligente job 
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▪ Bv. Open houding > presteren beter in verkoopjobs 

- Selectieconstruct meten mbv selectie-instrument 

o Zo kan je een abstract idee (bv. persoonlijkheid) in kaart brengen 

o Bv. Bepaald diploma, intelligentietest, etc 

- Criteriummaat / functieprestatie meten: kijken of selectie goed gewerkt heeft 

o Meten wat goed presteren is 

o Bv. Eenmaal aan werk: hoeveel fouten worden er gemaakt? 

- Voorbeelden: 

o Boekhouder 

▪ Criteriumdomein: controleren en opstellen jaarrekening 

▪ Selectieconstruct: consciëntieusheid 

▪ Selectie-instrument: persoonlijkheidstest 

▪ Functieprestatie meten/criteriummaat: aantal fouten 

o Verkoper 

▪ Criteriumdomein: klanten overtuigen 

▪ Selectieconstruct: extraversie 

▪ Selectie-instrument: persoonlijkheidstest 

▪ Functieprestatie meten/criteriummaat: verkoopcijfers 

o Docent 

▪ Criteriumdomein: vakinhoud bezorgen 

▪ Selectieconstruct: vakkennis 

▪ Selectie-instrument: kennistest op voorhand 

▪ Functieprestatie meten/criteriummaat: studentenevaluaties 

4.1 Criterium 

Criteriumdomein 

 

- Je wilt iemand die competent, gemotiveerd en integer is 

- Functiedomein: 3 grote domein 

o Taakprestatie [competent]: alles wat binnen job valt, datgene wat in functie 

omschrijving staat, datgene wat formeel gewaardeerd wordt door organisatie 

▪ Als je dat niet haalt → consequenties (bv. opleiding volgen) 

▪ Als je dit goed doet: beloning (bv. hogere loon) 

o Citizenship behaviour / extra rol gedrag [gemotiveerd]: prestatie die kan helpen om 

sociaal functioneren binnen organisatie te bevorderen, prettig werken 
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▪ Je toont motivatie > gaat verder dan zou moeten 

▪ Bv. Taken overnemen van drukke collega 

▪ Bv. Vrijwilliger worden van werkgroep binnen organisatie 

o Contraproductief gedrag [integer]: wil je niet, gaat in tegen doelstellingen 

organisatie 

▪ Kan interpersoonlijk zijn 

• Bv. Pestgedrag 

▪ Kan gericht zijn tegen organisatie 

• Bv. Stelen, krant lezen, dagdromen 

- Hangt er vanaf welke organisatie je solliciteert op wat ze sterk focussen 

o Bv. Politie → integer 

Criteriummaat 

- Objectieve criteriummaten - HRIS 

o Productiegegevens 

o Personeelsgegevens 

- Subjectieve criteriummaten 

o Prestatiebeoordeling 

o Bv. Inschatting van baas, studenten, collega’s, peers 

- Objectieve en subjectieve criteriummaten hangen samen 

o Positieve samenhang, niet zo’n sterke 

o .20 < r < .40 

- Voorbeelden 

o Boekhouder: 

▪ Objectief: aantal fouten in jaarrekening 

▪ Subjectief: klanten/collega’s bevragen 

o Operator lopende band: 

▪ Objectief: hoeveel stuks afgehandeld in bepaald tijdsbestek 

▪ Subjectief: beoordeling teamleider 

o Onderzoeker/professor: 

▪ Objectief: aantal publicaties, aantal SP dat vakken samen hebben 

▪ Subjectief: evaluatie studenten, peer evaluation 

4.2 Selectieconstruct 

Selectieconstruct Dimensies HB 

Algemene mentale vaardigheid Algemeen (g-factor) 
Specifiek 

186 

Kennis Declaratief: feiten, dingen die 
je moet weten 
Procedureel: weten hoe je met 
iets moet werken 

187-188 

Ervaring Kwantiteit 
Kwaliteit 

173-174 

Persoonlijkheid Big 5: extraversie, 
vriendelijkheid, emotionele 
stabiliteit, ordelijkheid, 
openheid (komen meestal 
terug) 

188-189 



33 
 

Emotionele intelligentie Herkennen (percipiëren) 
Onderscheiden (begrijpen) 
Gebruiken (reguleren) 

189-190 

P/O fit (person-organisation): 
kijken hoe goed je past bij 
waarden organisatie 

Supplementair: meer van 
hetzelfde 
Complementair: iemand die 
bepaalde leegte vult binnen 
organisatie → hier zijn de 
meesten naar op zoek 

191-192 

Psychomotorische 
vaardigheden 

Psychomotoriek 
Lichamelijke conditie (bv. 
politie, piloot) 

193-194 

 

Big five 

 

4.3 Selectie-instrument 

Contaminatie en deficiëntie 

 

- Deficiëntie: te weinig meten 

- Contaminatie: teveel meten 

- Voorbeelden 

o Boekhouder: 

▪ Selectieconstruct: consciëntieusheid 

▪ Selectie-instrument: persoonlijkheidstest 

• Contaminatie: faking good > je weet waar ze naar op zoek zijn, je 

hierop aanpassen, sociaal wenselijk 
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• Deficiëntie: sollicitant wordt in stresssituatie gebracht → klopt niet, 

dit is normaal een routinematige job 

o Docent: 

▪ Selectieconstruct: expertise, didactiek 

▪ Selectie-instrument: voorbeeldles 

• Contaminatie: wenselijk les geven 

• Deficiëntie: doelpubliek van leraren is niet correct, zij hebben al 

voorkennis 

Examenvraag 

- Het selectiemodel van Binning & Barrett brengt de verschillende componenten van selectie 

en hun onderlinge relaties in kaart.  

- Pas dit model toe op een van volgende functies: consulent werving & selectie, ergotherapeut 

of hoofdverpleegkundige 

- Leg uit waarom het selectie-instrument dat je koos mogelijks gecontamineerd is.  

- Consulent werving & selectie 

o Functieprestatie: aantal voorgestelde kandidaten 

o Selectieconstruct: goede mensenkennis(?) 

o Selectie-instrument: rollenspel 

o Functiecriterium: tevreden bazen hebben(?) 

o Gecontamineerd: tijdens gesprek wenselijk gedragen, geen tijdsdruk 

- Ergotherapeut 

o Functieprestatie: interventies aanbieden cliënten 

o Selectieconstruct: empathisch zijn 

o Selectie-instrument: persoonlijkheidstest 

o Functiecriterium: tevreden patiënten hebben 

o Gecontamineerd: geen echte patiënten die pijn hebben of slechte dag 

- Hoofdverpleegkundige: 

o Functieprestatie: teamniveau 

o Selectieconstruct: leiderschapseigenschappen 

o Selectie-instrument: persoonlijkheidstest 

o Functiecriterium: tevredenheid team 

o Gecontamineerd: sociale wenselijkheid 

Criteria 

Criterium 1: psychometrisch 

 Wat? Hoe? 

Betrouwbaarheid “extent to which the selection 
technique is consistent and 
free from random error” 

- Test-taker: faalangst 
- Afname: weinig 

zuurstof in lokaal 
- Selectie vragen: te 

moeilijk, te makkelijk 

Test-hertest 
Interne consistentie 

Predictieve validiteit “degree to which a selection 
technique can predict a 
criterion of job performance” 

Correlatie toekomstige 
prestaties 
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Bias/billijkheid “potential systematic 
differences in the assessment 
of candidates (belonging to a 
protected-by-law group) 
during the hiring process” 

Direct discrimination: heel 
zichtbaar (bv. obv gewicht) 
 
Indirect discrimination: soms 
onbedoeld (bv. moedertaal, 
schrikt mensen af die taal goed 
beheersen. Geen uiterlijke 
kenmerken geloof) 

 

Beschermd criterium 

- Leeftijd 

- Gender/geslacht 

- Seksuele geaardheid 

- Burgerlijke stand 

- Geboorte/nationaliteit 

- Vermogen 

- Geloof/levensovertuiging 

- Politieke overtuiging 

- Taal 

- Huidige/toekomstige gezondheidstoestand 

o Bv. Plannen zwangerschap in toekomst → mag niet 

o Bv. Burn out in verleden → mag niet 

- Handicap 

- Fysieke/genetische eigenschap 

- Sociale afkomst 

- Syndicale overtuiging: vakbondslidmaatschap 

Examenvraag 

“Vlamingen en Walen scoren niet systematisch verschillend op een intelligentietest. Dit betekent dat 

de test een hoge predictieve validiteit heeft.” Ben je het eens met deze stelling? Waarom wel/niet?” 

- Niks met predictieve validiteit te maken, wel met bias 

o Toelichten wat dit is  

Criterium 2: pragmatisch 

- Kost 

o Sommige selectiecentra zijn heel duur 

- Toepasbaarheid 

o Overheid doet jaarlijks heel veel selecties 

o Begint elke selectie met iets dat voor hele grote groep gebruikt kan worden, bv. 

intelligentietest 

- Fase selectieproces 

o In begin veel sollicitanten > instrument kiezen waarmee je breed kan selecteren wie 

er niet bij organisatie past 

- Selectieratio 

o Hoeveel mensen heb je precies nodig 
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Criterium 3: sollicitant 

- Privacy en vertrouwelijkheid 

- Aanvaardbaarheid – face validiteit 

o Sollicitanten hebben graag een transparant proces 

o Bv. Willen weten waarom ze persoonlijkheidstest moeten ondergaan 

- Sociale wenselijkheid – faking/impression management 

o Selectie is heel kwetsbaar voor sociale wenselijkheid 

Sign/eigenschapsmodel 

- Instrumenten die gaan peilen naar relatief stabiele trekken van iemand 

- Gedrag als expressie van relatief stabiele trekken 

- Deductief-nomologisch 

- Bv. Boekhouder: persoonlijkheid, intelligentie, CV/diploma, referentie 

Instrument Psychometrisch Pragmatisch Sollicitant Trends 

CV Bbh +/- 
Validiteit + 

Select out Faking Accomplishment 

Referentie Bbh - 
Validiteit -: je 
geeft iemand op 
die goed over je 
gaat praten 
Mildheid 

Dubbelcheck 
Einde 

Privacy Multisource 
Gedrag 
Inhoudsanalyse 

Test: kennis, 
cognitieve 
vaardigheid, 
persoonlijkheid 

    

 

Sample/steekproefmodel 

- Als je het hier goed doet, dan zal je het later ook wel goed doen 

- Gedrag tijdens de selectie als voorspeller van toekomstig gedrag 

- Statische generalisatie 

- Bv. Boekhouder: jaarrekening, verwerking emails, lastige telefoon 

Instrument Psychometrisch Pragmatisch Sollicitant Trends 

Work samples 
 
Bv. In Colruyt 
vakken vullen 

Validiteit ++ 
Maximaal vs 
typisch 

Duur 
Beperkt 
Ervaring 
Multi-
dimensioneel 

Aanvaarding 
Face validity 

AC 

Assessment 
center 

Validiteit +++ 
Bbh +++ 

Zeer duur 
Laatste fase 

Aanvaarding 
Minder faking 
Tijd 
Stress 
Competitie 

Development  
Online 

Situational 
Judgement test 

Validiteit ++ 
Incrementeel ++ 

Teaser 
Grote groepen 
Start 

Aanvaarding 
Face validity 

Webcam 
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Andere: honesty 
tests / 
integriteitstests, 
drugtest, 
polygraaf, 
grafologie, social 
media, … 

    

- Work samples 

o Objectief 

o Subjectief 

▪ Postbakoefening: volle mailbox van 65 mails 

▪ Fact-finding: veel info op papier, je moet bepaald raadsel of dilemma 

oplossen obv feiten die je krijgt > snel verwerken van info 

▪ Rollenspel 

▪ Case analysis: bv. patiënt 

▪ Groepsgesprek 

▪ Presentatie 

- Assessment center 

o Multitrait – multimethod 

o Getrainde professionals 

o Systematische evaluatie 

o Feedback 

- Situational judgement test 

o “Wat zou u het meest waarschijnlijk doen?” 

o Beste antwoord = wat beste medewerker zou antwoorden > meest representatief 

voor hun organisatie 

o Voorbeeld: politie: gefocust op kennis 

- Conditionele redeneertest: obv eerste fragment antwoord geven dat je daaruit kan afleiden 

o Altijd twee antwoorden die niet kunnen, zijn niet logisch 

o Twee andere antwoorden verschillen in mate van assertiviteit en agressie > jouw 

keuze zegt iets over jou 

4.4 Het interview 

Gestructureerd interview 

Standaardisatie van…  

Interviewvragen Obv functienalayse & competentiemanagement 
Zelfde vragen 
Beperkt/gepland gebruik van prompts 
Voldoende aantal vragen 
Vragen van de sollicitant na het interview 

Beoordeling Evalueer elk antwoord onmiddellijk 
Antwoordschalen 

Interviewer Verschillende interviewers, zelfde combi 
Training 

Omgeving Zelfde plaats 
Zelfde tijd 

Inhoud Situationeel 
Gedrags 
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Gedragsgericht interview 

- Voorbeeld: 

o Kan je een voorbeeld geven van een situatie uit het recente verleden wanneer je een 

medewerker, die ouder is dan jou, op een belangrijke manier in zijn werk hebt 

geholpen? 

o Kan je een voorbeeld geven van een stresssituatie uit het recente verleden wanneer 

je het hoofd koel hebt gehouden? 

- Gesteld gedrag in het verleden 

- Functiegerelateerd 

- Essentie: wat doe je? 

- STARR sign 

o Situatie 

▪ Wat was de situatie? 

▪ Wat was er aan de hand? 

o Taak 

▪ Wat was je taak/rol? 

▪ Wat moest je doen? 

o Aanpak 

▪ Hoe heb je het aangepakt? 

▪ Wat heb je nagelaten? 

o Resultaat 

▪ Wat was de uitkomst? 

o Reflectie 

▪ Hoe zou je het de volgende keer doen? 

Situationeel interview 

- Voorbeeld: Stel: Een van de assistenten is net naar de kantine gegaan voor een koffiepauze. 

De andere is aan het kopiëren. Je hebt net de telefoon aangenomen. De beller heeft een 

vraag waar je niet onmiddellijk op kan antwoorden. Plots verschijnen er ook aan de balie 

verschillende klanten. Er vormt zich een rij met wachtenden. Hoe zou je dit oplossen? 

- Hypothetisch gedrag gericht op de toekomst 

- Functie-gerelateerd: creëren situatie 

- Dilemma 

- Essentie: wat zou je doen 

- STARR sample 

- Voorbeeld: 

o 3 – slechte prestatie 

▪ Vraag aan de beller om ‘s middags terug te bellen 

▪ Help de mensen die bij de balie wachten 

▪ Probeer een antwoord te vinden op de vraag van de beller  

o 4 – gemiddelde prestatie 

▪ Vraag de beller even te wachten 

▪ Help de mensen die bij de balie wachten 

▪ Probeer een antwoord te vinden op de vraag van de beller 

o 5 – goede prestatie 

▪ Leg uit aan de beller dat je tijd nodig hebt om het antwoord te vinden 
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▪ Verontschuldig je bij de mensen aan de balie. Roep de assistent. Help de 

klanten. 

▪ Bel de beller terug 

Examenvraag 

De competentie “collegialiteit” wordt als volgt gedefinieerd: “het ondersteunen en helpen van 

collega’s waar en wanneer dat nodig is”.  

a. Ontwikkel voor deze competentie drie gedragsindicatoren van verschillend niveau.  

b. Ontwikkel voor deze competentie een vraag die je zou kunnen stellen tijdens een 

situationeel selectie-interview.   

Beoordelingstendens: interviewer 

- Halo – Horn 

o Halo: een positief effect generaliseren naar andere effecten 

o Horn: een negatief aspect uitvergroten en generaliseren naar prestatie 

- Contrast 

o Iemand voor je die een uitstekend examen heeft gedaan, dan is de kans groot dat je 

lager punt krijgt 

- Eerste indruk 

- Mildheid 

- Witte raaf 

o Iemand zoeken die niet bestaat, lat te hoog leggen 

- Centrale tendens 

o Mensen zoeken die rond het gemiddelde liggen 

- Projectie 

o Je eigen denkbeelden gaan projecteren op sollicitant 

- Stereotypering 

- Kloon 

o Iemand zoeken die helemaal op jou lijkt 

- Paard van Troje 

o Een heel goede kandidaat niet aanwerven omdat ze na een tijd jouw carrière kan 

ondervleugelen 

- Primacy 

o Degene die eerst komt heeft een streepje voor 

Impression management: interviewee 

- Self-focussed 

- Other-focussed 

o Je mag er niet in overdrijven 

4.5 Besluit en trends 

Besluit 

- Systematiek! 

- Kies valide & betrouwbare instrumenten 

- Kies instrumenten zonder bias 

- Kies voor functie-relevante methode 
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- Combineer ‘sign’ en ‘sample’ methode 

- Combineer info uit verleden, heden en toekomst 

- Gebruik meerdere beoordelaars 

- Bescheiden (select out vs select in)! 

Trends 

- Unproctored Internet Testing 

o + kost 

o + snelheid 

o + imago 

- Betrouwbaarheid 

- Validiteit door testvervalsing 

o Mechanische strategie (vb. Webpatrols) 

o Principiële strategie (vb. Verificatietest, data forensics, webcams) 

4.6 Leerstof 

- Handboek: H4 

- Slides 

5. Selectie-instrumenten – gastcollege door CEBIR nv 

5.1 Voorstelling Cebir 

- Center for Basic Interactive Research 

- Ontwikkelaar van tests 

o Automatisering van selectiegebeuren 

o Wetenschappelijk onderbouwd 

o Eigen testplatform 

o Team: informatici + psychologen 

- Diensten: 

o Ondersteuning bij het gebruik van de tests 

o Assessmentcenter 

o Wetenschappelijk onderzoek 

5.2 Het nut van tests & assessment tools 

Predictieve validiteit 

Personeelsselectie 

- Doel: zoeken naar de geschikte kandidaat voor de job 

o Past persoon binnen bedrijfscultuur? 

o Motivatie? 

o Taken? 

- Middel: verschillende selectiemethoden 

o Gestructureerd interview, work sample, interview 
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Effectiviteit van selectiemethoden 

- 0 = geen voorspellende 

waarde, geen verband 

tussen presteren op de 

werkvloer 

- 1 = heel sterk verband 

- 0.2-0.4 = enig verband, 

enige voorspelbaarheid 

- Vanaf 0.4 = hele goede 

voorspelbaarheid 

o Vooral bij 

verschillende 

selectietests: persoonlijkheidstest, kennistest (taaltest) 

Tests en testcategorieën 

Tests 

- Doel = voorspelling van gedrag op de werkvloer 

- Test = systematische meetprocedure 

o Meten van psychologische fenomenen 

- Heel objectief 

- Enkele voorbeeldvragen eerst om te weten hoe ze moeten antwoorden 

o Hier krijgen ze feedback op: juist of fout beantwoord 

- Dan pas beginnen aan echte test 

Referentie: norm 

- Normgroepen: voor bepaalde 

eigenschappen hetzelfde 

o Bv. Taal, regio, functie 

Referentie: criterium 

- Drempelwaarde 

- Bv. Taalvaardigheden: objectief 

criterium zoeken 

o ERK niveaus: Europees 

Referentiekader 

▪ = niveauomschrijving (gebruiken ze ook in avondscholen) 

Verschillende meetprocedures (hoe meten we): Tests versus vragenlijsten 

Test Vragenlijst 

Niveaubepaling In kaart brengen van profiel/stijl/sociale 
vaardigheden 

Juist/fout Geen juist antwoord 

 Zelfrapportage 

 

- Test: 

o Eenvoudige vraagstelling: wat is het juiste antwoord? 

o Situational judgment test (SJT’s) 
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▪ Inschatting attitude in sociale situaties 

▪ Planningstest 

o Voorbeeld: redeneervermogen: duid de figuur aan die de reeks vervolledigt 

o Voorbeeld: commerciële vaardigheden (SJT): hoe groot is de kans dat u op de 

volgende wijzen zou reageren? Kies voor iedere mogelijkheid een percentage 

Klassieke tests Adaptieve tests 

Volgorde van de items: constant Vragen variëren in functie van gegeven 
antwoorden 

Alle kandidaten dezelfde vragen Vragen verschillen per kandidaat 

Stijgende moeilijkheidsgraad Adaptieve moeilijkheidsgraad: veel foute 
antwoorden → makkelijkere vragen 

Specifieke doelgroepen Brede doelgroep: kunnen eenzelfde test voor 
heel veel doelgroepen gebruiken. Allemaal 
vragen op hun niveau 

Score = punten voor gegeven antwoorden Score = behaalde moeilijkheidsgraad 

 

 

- Voorbeeld adaptief verloop: redeneertest – verbale intelligentie 

o Altijd beginnen met gemakkelijke vraag 

o Juist: groen → steeds moeilijkere vragen → curve stijgt 

o Tot kandidaat foute antwoorden begint te geven → makkelijkere vragen 

o Systeem zoekt dan naar een graad waarbij kandidaat de helft van de vragen juist 

heeft en helft fout 

- Vragenlijst 

o Verschillende antwoordmanieren 

▪ Ipsatief 

• Bv. Aanduiden welke eigenschap sluit het meest en minst aansluit bij 

uw persoonlijkheid 

▪ Normatief 

• Voordeel: meer nuance leggen 

• Nadeel: mensen die altijd bv. rechts antwoorden (sociaal wenselijk) 

• Bv. Hoe goed ben jij…? 

Verschillende testcategorieën (wat meten we) 

- Persoonlijkheid, attitude en waarden 

- Cognitieve vaardigheden (volgens CHC-model) 

o Vloeiende intelligentie 
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o Gekristalliseerde intelligentie 

o Korte- en lange termijngeheugen 

▪ Bv. Treinbestuurder die verkeersborden passeert 

o Visuele informatieverwerking 

▪ Info opnemen, verwerken 

▪ Bv. Architect: visueel ruimtelijke verwerking 

o Verwerkingssnelheid 

o Reactiesnelheid 

Testcategorieën (Cebir) 

- Kennis 

o Taal 

o Informatica programma’s 

- Aandacht & reactiesnelheid 

o Snelle identificatie 

o Selectie aandacht 

o Vigilantie 

- Administratieve vaardigheden 

o Controleren 

o Informatie opzoeken 

- Plannen & organiseren 

- Technisch en mechanisch inzicht 

- Ruimtelijk inzicht 

- Redeneervermogen 

- Persoonlijkheid 

o Big five 

- Persoonlijke en sociale vaardigheden 

o Onderhandelingsstijl 

o Leiderschapsstijl 

o Commerciële vaardigheden 

o Besluitvaardigheid 

- Motivatie en integriteit 

o Prestatiemotivatie / arbeidsmotivatie 

o Integriteit / betrouwbaarheid 

- Loopbaanbegeleiding 

o Beroepswaarden 

o Beroepskeuzeoriëntatie 

5.3 Het verloop van een assessment 

- Oefening 

o Hoe zou het sollicitatieproces kunnen verlopen? (stappenplan) 

o Kandidaten selecteren door gebruik van testen 

- Vacature uitsturen (werving) 

o Competenties vastleggen 

o Functieprofiel / jobomschrijving uitschrijven 

- Screening cv’s & motivatiebrieven (eerste schifting) 

o Soms omwisseling volgorde, soms eerst test 

- Preselectie mbv tests (tweede schifting) 
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o Welke test(s)? 

- Uitnodigen voor afspraak 

- Tests + gestructureerd interview (+ rollenspel) 

o Welke tools? 

- Eventueel tweede gesprek 

- Eindbeslissing 

Competenties → jobomschrijving 

 

- Voorbeeld: functional analyst 

o Contactpunt tussen klanten en ontwikkelaars → mondeling communiceren 

o Analytisch inzicht → goed redeneervermogen 

o Verantwoordelijke 

o Plan- en projectmatig werken 

o Assertiviteit en sociale skills 

- Oefening: assistant manager 

o Goed zijn in technologie of goed leervermogen om je snel in te werken in tools 

o Plannen en organiseren 

o Verantwoordelijkheidszin 

o Creativiteit 

Competenties → keuze tools 

- Screening cv’s 

- Preselectie: welke tests? 

o Best echt een test, geen vragenlijst 

- Interview + tests: welke tests? 

- Preselectie 

o Administratieve test: nauwkeurigheid 

o Taaltest Frans 

- Test in latere fase 

o Klantgerichtheid → persoonlijkheidsvragenlijst en/of attitudetest 

o Flexibiliteit → persoonlijkheidsvragenlijst of vaardigheidstest 

o Plannen & organiseren → planningstest 

o Probleemoplossend denken / analyseren → redeneertest 

o Creativiteit → persoonlijkheidsvragenlijst 

- Testbatterij: 
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o Persoonlijkheidsvragenlijst 

o Redeneertest 

o Planningstest 

o Administratieve test 

o Attitudetest (commerciële vaardigheid) 

o Taaltest 

5.4 Interpretatie van testresultaten 

- Redeneertest 

- Stanines: geeft aan waar binnen de 

normgroep het resultaat van de 

kandidaat zich bevindt 

o 1: uitzonderlijk zwak 

o 2: zeer zwak 

o 3: zwak 

o 4: laaggemiddeld 

o 5: gemiddeld 

o 6: hooggemiddeld 

o 7: hoog 

o 8: zeer hoog 

o 9: uitzonderlijk hoog 

o Je bent hier niets mee als je niet weet wat de normgroep is! 

▪ Gemiddeld scoren in vergelijking met? 

▪ Is iets relatiefs 

Interpretatie: redeneertest 

- Abstract redeneervermogen: vergelijking met de normgroep 

Interpretatie: persoonlijkheidsvragenlijst 

- Zie voorbeeldrapport 

- Big Five 

- Controlemetingen 

- Koppeling met vacature (management assistant) 

o Wat waren onze vooropgestelde competenties? 

o Past het persoonlijkheidsprofiel bij de vooropgestelde competenties? 

5.5 Het vellen van een oordeel 

Einde sollicitatieprocedure 

- Alle informatie samenvoegen: 

o Cv + motivatiebrief 

o Testresultaten 

o Resultaten interview 

- Oplijsten van sterktes + werkpunten: 

o Beantwoordt de kandidaat aan de verwachtingen? 

o Wat zijn mogelijke valkuilen? 

- Samenvatting en/of eindbeslissing maken 

- Feedback kandidaat: 
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o Communiceer de genomen beslissing 

o Geef toelichting over resultaten 

o Richtlijnen FEDERGON: kandidaat heeft recht op feedback 

6. Prestatiemanagement 

Belang 

- In relatie tot andere HR-praktijken 

- Wettelijk kader 

o Je moet kunnen aantonen dat iemand presteert en iemand verdient wat hij verdient 

- Op zichzelf 

o Motivatie 

o Communicatie 

o Functie beter gedefinieerd 

Case 

- Je geeft leiding aan vijf werknemers met ongeveer hetzelfde leeftijds- en opleidingsprofiel: 

o Werknemer A – groot talent, output > objectieven 

o Werknemer B – harde werker: output = objectieven 

▪ Haalt die door inzet 

o Werknemer C – talent > inzet: output = objectieven 

▪ Inzet niet geweldig groot 

o Werknemer D – output < verwachting 

o Werknemer E – na langdurige ziekte: output < verwachting 

- Wie zou je de beste beoordeling geven? 

o A – B – C – E – D 

o Als C even hard zou werken als B dan zou die beter werken dan B want hij heeft meer 

talent 

o Moeilijk want je hebt niet alle info over presteren, toch vul je dit in 

o Slecht presteren wijten we aan personen zelf (onwil) > fundamentele attributiefout 

▪ Kan thans zijn dat er heel gegronde redenen zijn, bv. echtscheiding 

- Promotie 

o Nog moeilijker 

o Veel leidinggeven gaan iemand promoveren die niet de beste is in hun team, zodat 

ze die niet verliezen 

▪ Dus meestal niet de meest getalenteerde of meest werkende 

▪ A en B zouden vaak blijven en C zou gepromoveerd worden 

- Opleiding 

o Veel aan A 

o Minder aan B 

o Rest verdelen tussen C, D en E 

o Tegenwoordig deel van beloning en verwachtingen 

▪ Hierdoor worden heel hoge presteerders beloond met opleidingen 

• = Mattheuseffect 

• Ze verwachten dat ook en als zij dit niet krijgen, vertrekken ze 

▪ Ten koste van D en E 

• Vaak bezorgdheden dat dit niets gaat opbrengen 

▪ Opleiding als beloningsinstrument 
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• In academische wereld: naar congressen gaan → de beste 

doctoraatsstudenten mogen dit doen 

- Loonopslag 

o Opnieuw investeren in A aan loon 

o C gaat weggepromoveerd worden, dus met loon en opleiding wordt gespeeld tussen 

de anderen 

o Motivatie hooghouden en bijhouden van goede mensen 

▪ Soms gebeurt dit vaker dan de logische beslissingen 

6.1 Gevoelig issue 

Weerstand leidinggevende 

- Toekomstige motivatie en prestatie 

- Kansen op loonsverhoging vergroten 

- Confrontatie uit de weg gaan 

- “Wegpromoveren” 

- Beschermen van “poor performers” met persoonlijke problemen / ondanks grote 

inspanningen 

- Voorbeeld: “Er zijn veel factoren die ervoor zorgen dat je hoge scores geeft. Het heeft 

misschien weinig belang, maar als je weet dat iemand een ‘4’ kwaad zal maken en hij is 

tevreden met een ‘6’… Wat zou jij kiezen? Ik moet nog een jaar werken met die mensen.” 

Weerstand werknemer 

- Defensieve houding 

- Self-enhancement als dominante respons bij dreiging 

- Angst voor represailles 

o Iedereen is niet altijd even open, angst dat mede werknemers horen dat je over hen 

hebt geklaagd 

- Angst voor extra werkdruk 

o Als je iets aankaart, wordt dit dikwijls bij jou teruggelegd 

- Onduidelijkheid over implicaties 

o Als je niet weet wat de gevolgen zijn, ga je dingen verbloemen en verzwijgen 

- Stempel 

o Schrik dat ze stempel krijgen die hele loopbaan blijft 

o Vaak één keer benoemd → blijf je achtervolgen rest van loopbaan 

- Voorbeeld: “Als ik morgen vertel wat er allemaal misloopt op de afdeling, dan krijg ik de 

zwarte piet toegeschoven. Nee, mijn jaarlijkse gesprek is zoals bij iedereen een ‘good news’ 

show en de problemen lossen we dan onder elkaar wel op” 

6.2 Proces 

Bouwstenen 

- Doelstellingen – waarom beoordelen? 

- Criteriumdomein – waarop beoordelen? 

- Criteriummaat – hoe beoordelen? 

- Beoordelaar – wie beoordeelt? 

- Training – hoe verbeteren? 

- Functioneringsgesprek – welke aanpak? 
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A. Doelstelling – waarom beoordelen? 

 Evalueren Coachen – ontwikkelen 

Tijdsperspectief Gericht op het verleden Gericht op de toekomst 

Machtsbalans Geen gelijkwaardigheid Gelijkwaardigheid 

Focus Beheersmatig Mensgericht 

Toepassing Loon 
Promotie, rotatie 
Ontslag 

Identificatie trainingsbehoeften 
Potentieel 

 TUSSEN personen BINNEN personen 

- Andere doelstellingen 

o Consolideren HR processen 

o Onderzoek (bv. effectstudies) 

- Organisaties proberen evalueren en coachen te combineren 

- Coachen is gericht op trainen en potentieel 

- Veel organisaties proberen de twee te combineren 

o Elk jaar twee formele evaluatiemomenten: gaan scores plakken op iemands prestatie 

o Tussendoor gaan we wel coachen 

- Zie je ook bij stages 

o Stagebegeleider zal ook je punt toekennen → heeft invloed op je gedrag tov deze 

persoon 

- Ook bij masterproef 

o Promotor zou je vertrouwenspersoon moeten zijn, maar tegelijk weet je dat deze 

persoon je je punt zal geven 

o = moeilijke rol om te combineren 

- Rollen scheiden van coaching en evaluatie is veel beter 

o Maar wordt in praktijk vaak gecombineerd 

B. Criteriumdomein – waarop beoordelen? 

 
→ competent – gemotiveerd – integer 

- Twee grote tendensen bij criteriumdomein: citizenship performance & input → output 

Trend 1: Citizenship Performance 

- Altruïsme 

o Bereid om taken op te nemen voor andere collega’s? 

o Bv. voor zieke collega 

- Consciëntieus gedrag 

o Op tijd komen, deadlines respecteren, werken met een clean desk 

- Sportmanship 
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o Niet klagen en zagen als iets niet mee zit 

- Courtesy (hoffelijkheid) 

o Opnemen van taken die werken prettiger maken 

o Bv. Keukentje poetsen 

- Civic virtue (burgerzin) 

o Initiatieven om processen te verbeteren 

Examenvraag 

Podsakoff, Mackenzie, Moorman en Getter (1990) ontwikkelden een instrument om extra-rol gedrag 

van werknemers in kaart te brengen. Geef voor elk van de items aan om welk extra-rol gedrag het 

gaat.  

- Springt in voor collega’s die afwezig zijn of pauze hebben 

o Altruïsme 

- Blijft op de hoogte van veranderingen en ontwikkelingen binnen de organisatie 

o Civic virtue 

- Neemt geen extra pauzes 

o Consciëntieusheid 

- Spendeert veel tijd aan klagen over triviale dingen 

o Sportmanship 

Trend 2: Input → Output 

- Werkgedrag leidt tot werkresultaat 

- Meer en meer organisaties kijken naar output 

o Kwalitatief en kwantitatief 

o Bv. Publicaties 

▪ Kwalitatief: goede? 

▪ Kwantitatief: aantal 

C. Criteriummaat – hoe beoordelen? 

- Objectieve criteriummaten – HRIS, electronic performance monitoring 

o Heel latent en duidelijk 

o Productiegegevens 

o Personeelsgegevens 

- Subjectieve criteriummaten 

o Kun je over debatteren, verschillende interpretaties mogelijk 

o Prestatiebeoordeling 

- Niet dichotoom: geen goede of slechte presteerder 

o Er is een continuüm 

- Rekening houden met compensatorische mechanismen: iemand kan ene aspect 

compenseren door het andere 

- Contaminatie en deficiëntie 
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Contaminatie en deficiëntie 

 

- Heel moeilijk om goede criteriummaat te vinden die alles dekt 

o Criteriummaat moet objectief zijn 

- Twee mogelijke problemen 

o Deficiëntie: niet genoeg meten 

o Contaminatie: teveel meten 

- Voorbeeld 1. Boekhouder 

o Criteriumdomein: controleren en opstelling van de jaarrekening 

o Criteriummaat: aantal fouten 

o Deficiëntie: halen van de deadlines: kijken naar aantal fouten maar niet naar of hij 

deadline haalt 

o Contaminatie: complexiteit: bij complexe dossiers maakt hij meer fouten 

- Voorbeeld 2. Verkoper 

o Criteriumdomein: klanten overtuigen 

o Criteriummaat: aantal verkochte producten 

o Deficiëntie: je kijkt niet of klanten nog terugkomen 

o Contaminatie: soms zit het je mee, bv. auto’s verkopen in tijden van autosalon 

- Oefening 1. Consultant werving & selectie 

o Criteriumdomein: search 

o Criteriummaat: aantal voorgestelde kandidaten 

o Deficiëntie: of kandidaten wel echt bekwaam zijn(?) 

o Contaminatie: tijdens gesprek wenselijk dragen, geen tijdsdruk 

- Oefening 2. Ergotherapeut 

o Criteriumdomein: revalidatietraject begeleiden 

o Criteriummaat: patiëntenevaluaties 

o Deficientie: patiënten weten niet of het voldoende begeleiding was, ze hebben geen 

vakkennis 

o Contaminatie: als patiënten je een leuk persoon vinden, sympathie / zwaarte van 

revalidatietraject 

- Oefening 3: hoofdverpleegkundige 

o Criteriumdomein: leidinggeven 

o Criteriummaat: 360° feedback: vragen aan degene boven je, degene onder je, 

patiënten → iedereen rond persoon 

▪ Subjectief want je vraagt mening 

o Deficiëntie: je krijgt geen overzicht van budgetten of resources, wel essentieel 

o Contaminatie: als teamlid beoordeling geven over leidinggevende 
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Rangschikking 

 

- Kijken wie beter is 

- Heel intuïtief en makkelijk te implementeren 

- Zorgt voor variatie: leidinggevende moet keuze maken 

o Niet iedereen gewoon gemiddeld 

- Holistisch: heel algemeen 

o Je maakt geen strak onderscheid tussen wat dat presteren dan precies is 

- Relatieve verschillen: worden uitvergroot en hier worden implicaties aan gehangen 

o Niet eerlijk, want kan zijn dat zelfs laagst scorende werknemer nog heel goed werkt 

- Competitieve sfeer in team 

Scaling 

 

- Individuele werknemer elk jaar score geven 

- Zo kan je evolutie werknemer zien: binnen-score 

- Moeilijk: elke leidinggevende heeft eigen invulling van wat goed presteren is 

- Beoordelingsinflatie: elk jaar iedereen hoger en hoger scoren 

o Je kent iemand beter en wilt dat deze ontwikkelt 
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Gedragsverankerde beoordelingsschaal 

 

- Kan hier ook om negatief gedrag gaan 

o Dit is het verschil tussen prestaties en competenties (doen ze bij competenties niet) 

Relatieve percentielmethode 

 

- Leidinggevenden dwingen om zich uit te spreken → moeten keuze maken 

- Zoveel % van je team kan in het groene team scoren, zoveel in het oranje en zoveel in rood 

- Bv. Werknemer A scoort beter dan 90% van de mensen in onze organisatie 

- Systeem om beoordelingsinflatie tegen te gaan 

- Wel heel competitief systeem 

Kritische incidenten en narratieve beoordeling 

Voordelen Nadelen 

Goede voorbereiding van gesprek: kijken naar 
incidenten die er goed of slecht uitspreken 

Beoordelingsinflatie 

Relevante informatie Representativiteit? 

Gedetailleerd, gedragsmatig  

 

Management by objectives 

- Samen met je leidinggevende op voorhand enkele doelstellingen vastleggen 

o Bv. Studentenevaluaties 

- Op basis van doelstellingen 

o Top down & bottom up  

o Wederzijdse acceptatie 
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- Evaluatie = vergelijking doelstelling – resultaat 

Voordelen Nadelen 

Zelfanalyse Tijdsintentief 

Interactie Lange termijn 

 Resultaatsgericht 

 Voortdurende coaching 

 Omgevingsfactoren: bv. corona komt er plots 
tussen 

 

D. Beoordelaar – wie beoordeelt? 

 

- Wanneer tijd van beoordeling eraan komt, zullen werknemers aan impression management 

doen 

Trend: multisource feedback 

 

Examenvraag 

Studentenevaluaties maken deel uit van de prestatie-evaluatie van docenten. Studenten beoordelen 

hun lesgever aan de hand van een aantal uitspraken, bijv. “de docent toont zich een bevlogen 

lesgever (1 = helemaal niet akkoord, 5 = helemaal akkoord). De evaluaties stromen door naar het 

personeelsdossier.  

HR vraagt zich af of dit een goede vorm van evalueren is 



54 
 

- Nadelen 

o Contaminatie: als je hoog scoort → je vindt prof toffer 

- Voordelen 

o Veel informatie van studenten 

- Jouw eerste advies 

E. Training – hoe verbeteren? 

- Rater error training / beoordelingstendens 

o Halo: een positief effect generaliseren naar andere effecten 

o Horn: een negatief aspect uitvergroten en generaliseren naar prestatie 

o Contrast 

o Eerste indruk / primacy 

o Mildheid / leniency 

o Strengheid / severity 

o Centrale tendens 

o Projectie + kloon 

o Stereotypering – implicit bias 

o Paard van Troje 

o Fundamentele attributiefout 

▪ Zie tabel + begin les 

- Performance dimension training 

- Referentietraining 

- Gedragsobservatietraining 

- Alle trainingen gaan over hetzelfde > kader bieden aan de leidinggevende 

Case 

- Jaarlijks functioneringsgesprek tussen: 

o Herman, 55, productiechef, doorgegroeid vanuit arbeiderspositie 

o Wim, 32 jaar, manager en leidinggevende van Herman 

o Vier criteria 

▪ Aantal en kwaliteit van artikels 

▪ Innovatie 

▪ Relaties met arbeiders 

▪ Reactie op vragen vanuit management 

o Op “aantal en kwaliteit van artikels” scoort Herman de hoogste score: 5. Er werden 

nog nooit zoveel artikels verzonden en de kwaliteit en leverbetrouwbaarheid is hoog. 

Op innovatie krijgt Herman een magere 3. Het lijkt alsof Herman niet met de nieuwe 

technologie om kan. Wim besluit dat Herman een duwtje in de rug nodig heeft en 

stelt een opleiding voor: Herman mag drie dagen op opleiding “Starten met system 

XYZ”, maar reageert niet bijster enthousiast. 

Herman scoort opnieuw hoog, 4.5, voor zijn omgang met arbeiders: er zijn geen 

klachten! Er is echter wel veel ruimte voor verbetering in de omgang met het 

management daarvoor scoort hij 2. Dit is echt een werkpunt. Een week geleden nog 

antwoordde Herman niet op een belangrijke mail vanuit het management – dat zou 

toch echt niet mogen! 

o Welke beoordelingstendenzen spelen hier mogelijks? Definieer en licht toe 

▪ Stereotypering: 

• Opleiding 
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• Leeftijd 

▪ Recency: wat laatst gebeurd is, krijgt buitenproportioneel veel aandacht 

▪ Contrasteffect: hoog in omgang met arbeiders, laag met management → als 

je goed bent in iets, is contract nog groter als je slechter/gemiddeld bent in 

iets anders 

F. Functioneringsgesprek – welke aanpak? 

 

- Tell & sell: meest sturende 

o Leidinggevende vat samen voor werknemer, weinig ruimte voor tegenspraak 

o Wordt soms gebruikt bij nieuwkomers: weinig werkervaring, nog geen luide stem 

- Tell & listen: meer ruimte voor tegenwoord 

o Schijndemocratie, want leidinggevende houdt laatste woord 

- Problem-solving: volledig tegenovergestelde 

o Rol leidinggevende is om beetje te sturen 

o Past minder goed bij pure evaluatie 

- Guidance: samen in gesprek gaan 

Trend: positieve psychologie 

- Feed forward 

o Kijken waar je naartoe kan groeien, naar wat nog komt 

▪ Niet enkel naar wat is geweest 

- Reflected best self-portrait 

o Als er geen beperkingen zouden zijn / ideale wereld, waar zou je willen staan binnen 

10 jaar? 

6.3 Dus? 

- Doelstelling – waarom beoordelen? 

- Criteriumdomein – waarop beoordelen? 

- Criteriummaat – hoe beoordelen? 

- Beoordelaar – wie beoordeelt? 

- Training – hoe verbeteren? 

- Functioneringsgesprek – welke aanpak? 
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Beoordeel vs coach 

 

Beoordeel en coach! 

- Beoordelingsgesprek 

o Verleden 

o Chef oordeelt 

o Eenrichtingsverkeer 

o Beheersinstrument 

- Coachingsgesprek 

o Toekomst 

o Gezamenlijk oordeel 

o Tweerichtingsverkeer 

o Ontwikkelingsinstrument (individueel persoonlijk ontwikkelingsplan, POP) 

Trend: informele feedback 

- “Check-in” 

- Feedbackcultuur 

o Informeel leren 

o Feedback zoeken door monitoring en inquiry 

o Administratie 

o MAAR: promotie, loon? → dit kan je niet doen met informele feedback 

6.4 Leerstof 

- Slides 

- H6 

7. Training & ontwikkeling 

Belang 

- Maatschappij / sociaal economisch 

o Levenslang leren 

o Wetgeving: werkbaar en wendbaar werk 

▪ Wendbaar werk: mensen moeten flexibel zijn, organisaties ook 

o Domein op zich geworden 

- Organisatie 

o Belangrijk om strategische doelstellingen te bereiken 
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▪ Je haalt je competitief voordeel uit de medewerkers → dit bereik je door in 

hun opleidingen te investeren 

o (Voldoende) werknemers aantrekken, behouden 

▪ Mensen die een job zoeken worden sterk getriggerd door de opleidingen die 

ze krijgen aangeboden 

o Extern imago 

- Werknemer 

o Loopbaanmanagement & employability 

o Opvang nieuwkomers/onboarding 

Terminologie 

 Focus?  Wanneer? Voorbeeld? 

Education Taakgebied Breed Weinig ervaring Master 
psychologie 
VDAB opleiding 

Training (vaak 
mensen die al 
aan het werk 
zijn) 

Job specifiek Eng Op een bepaald 
punt 

Opleiding SAP 

Development Generiek(er) Breed Over de 
loopbaan heen 

Loopbaancoaching 
Mentorship 

 

Benaderingen 

- Formeel 

o Systematisch ondersteund 

o Bewust 

o Gepland in de tijd 

o Vertrekt vanuit duidelijke eerintentie 

- Informeel 

o Niet ondersteund 

o Onbewust/incidenteel 

o Spontaan 

o Geen bewuste leerintentie 
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7.1 Formele benadering 

Bouwstenen 

 

- Zou didactisch normatief moeten zijn, maar vaak ingezet als beloningsinstrument 

A. Analyse trainingsbehoeften 

Training is niet altijd de oplossing 

- “Lijkt me een interessante training. Die kopen we aan”. 

o Maar veel organisaties weten niet hoe ze de trainingen moeten inzetten 

- “We moeten eens iets doen rond training.” 

- Versus: “We sit down with management and help them to identify strategic goals and 

objectives and the skills and knowledge needed to achieve them. Then we work together to 

identify whether our staff has the skills and knowledge, and when they don’t, that’s when we 

discuss training needs.” 

 

 

 

Personeel kan
ondernemingsstrategie

realiseren

NEE

Selectie

Outsourcing

Training

JA
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- Reactief beleid: ze voorzien enkel training wanneer mensen hier om vragen 

o Vaak de luidste roepers die dan training krijgen 

- Structureel beleid: wel een beleid uitgezet, maar vooral in termen van harde indicatoren 

o Men streeft naar bepaalde cijfers 

▪ Bv. 5 trainingsuren op jaarbasis 

Analyseniveaus 

- Organisatie 

o Korte & lange termijn 

o Passen bij waarden en normen, klimaat 

o Structurele beperkingen 

- Functie 

o Cfr; job modelling 

▪ In kaart brengen wat iemand moet kunnen op job, competenties 

o Ifv belang & leerbaarheid 

- Persoon 

o Cfr. Prestatiebeoordeling 

o Evaluatief (> descriptief) 

Voorwaarden 

- Steun van stakeholders 

o Trainingsmanager 

o Topmanagement 

o Lijn 

o Werknemers 

▪ Zien het soms als bedreiging 

▪ Gevoelig naar wie wel en geen training krijgt > secure communicatie 

o Vakbond 

- Niet voor altijd geldig – iteratief proces 

B. Specificatie trainingsdoelstellingen 

Een goede trainingsdoelstelling omvat… 

- Bekwaamheid om een bepaald gedrag te realiseren 

o KSA 

o Bv. “Het aanleveren van een geschikte kandidaat” 

o Waar wil je iemand voor trainen? 

- Voorwaarden waaraan het gedrag moet voldoen 

o Beperkingen, voorwaarden, objecten, gereedschappen 

o Bv. “Door gebruik te maken van platform X” 

- Een criterium 

o Meetbaarheid, succes 

o Bv. “Binnen een termijn van X weken” 

Voorbeeld 1 

-  Na het voltooien van dit OPO kan de student de belangrijkste personeelspsychologische 

concepten en gerelateerde onderzoeksbevindingen zoals aanwezig in het Michigan Matching 
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model (o.a. werving, selectie, prestatie, beoordeling, beloning, ontwikkeling en verloop) 

weergeven in eigen woorden en illustreren met een voorbeeld. 

o Meetbaar: weergeven in eigen woorden en illustreren met een voorbeeld 

o Termijn: na het voltooien van dit OPO 

o Bekwaamheid: reproduceren, toepassen 

C. Ontwerp 

Focus: trainer-centered 

 

- Presentatie: goed om veel mensen tegelijk te informeren, maar je weet niet welke 

voorkennis mensen al bezitten 

Focus: trainee-centered 

 

- Simulatie: bv. piloot of dokter: bestaande situatie zo goed mogelijk nabootsen om hieruit te 

leren 

- Grootste kracht: heel interactief en activerend 

- Weinig structuur → je weet niet altijd wat trainees exact geleerd hebben 

- Groot nadeel: soms iets fout aangeleerd aan trainees 

- Bij business games neemt techniek het soms over 

o Bv. willen winnen 
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Focus: teambuilding 

 

- Action training: als team aan de slag gaan met bepaald probleem 

Methode 

 

Logistiek 

- Make or buy? 

o Zelf opleiding creëren of inkopen? 

- In-house of extern? 

o In-house = op werkplek 

▪ +: Zo zoekt men explicieter naar voorbeelden op werk (link met werk) 

▪ -: Opleiding niet enige focus, mensen checken nog even hun mail / gaan naar 

vergadering 

o Extern = op locatie 

- In functie van… 

o Beschikbaarheid trainers, lokalen, … 

o Resources (vervoer, budget) 

o Afwezigheid op werk heeft voor- en nadelen 

D. Transfer 

Definitie 

- Mate waarin trainees de KSA verworven via training 

o Zero 

o Positief 

o Negatief 

- Toepassen in geschikte settings (veralgemeenbaarheid) 

o Horizontaal / analoog: kan je onmiddellijk toepassen op het werk 

o Verticaal / adaptief: hogere complexiteit 

- In de toekomst (behoud/duurzaamheid) 
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o Hoe lang blijven vaardigheden of kennis meegaan en bruikbaar? 

Model 

 

- Kenmerken trainingsontwerp  

o Congruentie met doelstellingen 

o Leertheorie en -principes 

o Pretraining 

▪ Mensen voorbereiden op wat gaat komen 

▪ Praten over verwachtingen 

- Kenmerken trainee 

o Dispositioneel: persoonlijkheid, intelligentie 

o Readiness: heeft iemand voldoende voorkennis om de opleiding te volgen? 

o Leeroriëntatie: het willen leren 

o Motivatie (self-efficacy, locus of control) 

- Transferondersteund klimaat 

o Situationele cues 

▪ Bv. Wat je hebt geleerd op training → toepassen op werk / tonen bij 

collega’s 

• Stimuleert werknemers 

• Verhoogt transfer kennis training op de werkplek 

o Gevolgen 

Oefening/examenvraag 

- Digitalisering van het Hoger Onderwijs heeft tijdens de Covid-pandemie een hoge vlucht 

genomen. Hoorcolleges worden nu standaard opgenomen en online geplaatst. Studenten 

kunnen kiezen of ze het hoorcollege in real-life dan wel uitgesteld bekijken.  

- Wat zijn mogelijke voor- en nadelen? 

o Voordelen: 

▪ Goed voor werkstudenten, zieken 

▪ Je kan bereik vergroten 

o Nadelen: 

▪ Je weet niet zeker of studenten mee zijn met leerstof 

▪ Slecht voor uitstellers 

▪ Slecht voor docenten die heel monotoon lesgeven 

- Wat zou je advies zijn voor docenten? 

o Je kan afwisselen met verplichte sessie waarbij je ze dwingt om bij de les te blijven 

door bv. vragen te stellen of oefeningen te maken → voortgang rapporteren 

o Proberen mensen te bereiken door extrinsieke motivatie 
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o Vragen stellen aanmoedigen 

E. Evaluatie 

Hinderpalen 

- Te weinig steun 

- Complexiteit 

- Risico 

o Wordt heel veel in geïnvesteerd, belangrijk dat je kan aantonen dat het werkt 

Evaluatiecriteria – relevantie 

 

- Voorbeeld 1 

o Trainingsbehoeften en doelstelling: Excel toepassen 

o Evaluatie-criteria: kennis delen met collega’s 

o Deficiëntie: vaardigheid 

o Contaminatie: aanleren 

▪ Je vraagt van een collega een vaardigheid die er niks mee te maken heeft 

- Oefening 

o Trainingsbehoeften en doelstelling: vakjargon beheersen 

o Evaluatie-criteria: concepten in eigen woorden kunnen uitleggen & illustreren 

o Deficiëntie:  

▪ Ze weet niet of ik de concepten later nog ga kennen 

▪ Ze toetst het omgekeerde niet (ons uitleg geven en wij moeten het concept 

erop plakken) 

o Contaminatie:  

▪ Stress op een examen 

▪ Hoe goed je bent met taal 

▪ Misschien al voorbeeldexamen gezien 

Evaluatiecriteria – niveaus 

- Kijken naar reacties van deelnemers 

- Evaluatietoets / examen om te checken of je kennis 

kan reproduceren 

- Kijken naar gedragsverandering op het werk 

- Zie je effectief dat iets efficiënter verloopt op het 

werk? > output verbintenis 

- ROI: kun je aantonen dat wat je geïnvesteerd hebt in 

termen van budget het waard was? 
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Oefening 

- Hoe zou je het OPO “personeelspsychologie” op de verschillende niveaus kunnen evalueren? 

o Reacties: studentenbevraging 

o Leren van principes: examen / opdrachtjes 

o Gedrag op het werk: casus oplossen (blijft veilige omgeving) / stage / papers (kennis 

toepassen) 

o Resultaat op het werk: werkstudenten die dit meteen toepassen (bv. efficiënter 

selecteren) 

o ROI: / (geen typisch criterium bij universiteitsopleiding) 

Evaluatiedesigns 

- Is er verandering opgetreden? 

→ Voor/na meting 

- Die te wijten is aan de training? 

→ Controlegroep 

Examenvraag 

Je werkt als trainingsmanager in een bedrijf met een familiecultuur. De sfeer is goed en er worden 

heel wat activiteiten buiten de werkvloer georganiseerd. Op een dag krijg je de volgende email in je 

inbox:  

Naar aanleiding van ons telefonisch gesprek, heb ik het genoegen u in bijlage meer informatie te 

sturen omtrent “Sing-in-Company”. Sing-in-Company is een informeel sociaal netwerk voor en tussen 

bedrijven. Het doel van Sing-in-Company is om via het “samen zingen” het algemeen welzijn, het 

samenwerken en de creativiteit te bevorderen : zingen is gezond, geeft ons een gevoel van 

welbehagen, brengt medewerkers samen, maakt dat er weer met dubbele energie gewerkt kan 

worden, bevordert het groepsbewustzijn en de creativiteit. Vanaf september zal een team van 

professionele zangcoaches 10 bedrijven begeleiden, met als einddoel een live optreden tijdens het 

Sing-in-Company Festival op 25 juni 2011 in de Ancienne Belgique te Brusssel. Sing-in-Company is 

een nieuw en uniek concept waarbij vooral aandacht wordt geschonken aan 3 belangrijke pijlers : (1) 

Informal Social Networking, (2) Personal Branding en (3) Work Life Balance. Om Sing-in-Company 

gedurende 10 maanden de nodige bekendheid en ondersteuning te geven, maken we gebruik van 

diverse communicatiemogelijkheden zoals pers, social network platforms, bedrijfsfilmpjes, 

mediapartners.  

- Hoewel je dit op zich wel een leuk idee vindt, twijfel je toch ook aan de waarde ervan. Heeft 

dit samen zingen wel effect?  

Hoe zou je het effect van samen zingen en bedrijfskoren wetenschappelijk kunnen 

onderzoeken? 

o Wat zijn de afhankelijke variabelen? Hoe ga je die meten? 

o Wat is je design? 

- Antwoord: er moet voor en na meting zijn + controlegroep 

7.2 Informele benadering 

Formeel leren onder druk 

- Beperkte transfer 

- Niet context specifiek 
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o Heel formele context 

- “Too little, too late” 

o Soms te laat 

- Grote investering (tijd, financieel, …) 

Hype 

 

- Meer klemtoon op informeel leren 

o Soms zeggen ze dat 70% van wat je leert puur gerelateerd is aan je werkplek, puur 

informeel 

- Geen sterke evidentie voor de 70 – 20 – 10 

o Wel evidentie voor, maar niet in die mate 

Verschillende vormen 

- Sociaal 

o Praten met anderen 

o Feedback vragen 

o Observeren 

- Individueel + external resources 

o Opzoeken literatuur 

o Video’s opzoeken 

- Individueel + internal resources 

o Reflecteren over eigen acties 

o Trial & error 

Conceptueel model 
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Faciliteren van informeel leren 

 

- Stretch assignments: mensen met veel potentieel: stretcht een beetje wat ze al kennen, 

maar daagt hen ook uit 

o Bv. Werkgroep voorzitten 

Valkuilen 

- Assumptie: besparing geld 

o Investeringen in communicatie en technologie 

- Weinig controle 

o Wordt er wel geleerd? En door wie? 

o Conditioneel op context (tijd, plaats) 

- Ongewenste effecten 

o Fouten aanleren? 

7.3 Leerstof 

- Slides 

- Handboek, H5: Opleiding en ontwikkeling van personeel 

o Aangegeven pagina’s 

8. Beloning 

Inleiding 

- Prestatiemanagement moet leiden naar beloning 

- Beloning wordt gebruikt om mensen te binden aan een organisatie 

- Loon moet competitief zijn tav concurrenten 

8.1 Vormen 

Beloning 

- Monetair: bedrag dat op je rekening staat (bruto / netto) 

o Vast: elke maand zelfde bedrag 

o Variabel: je prestaties worden voor een stuk in 

rekening gebracht > kan fluctueren 

- Voordelen: je zou ze kunnen vertalen naar een financiële 

compensatie 
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- Het begrip "beloning" omvat alle huidige of toekomstige voordelen in geld of in natura, mits 

deze, zij het ook indirect, door de werkgever aan de werknemer uit hoofde van zijn 

dienstbetrekking worden betaald, ongeacht of dit ingevolge een arbeidsovereenkomst, 

ingevolge wettelijke bepalingen dan wel vrijwillig gebeurt.  

o = juridische interpretatie 

o Altijd betrekking op dienstbetrekking: je moet verbonden zijn met een werkgever 

voor je over loon kan spreken 

o Je moet gebonden zijn door een arbeidsovereenkomst 

o Huidige of toekomstige voordelen 

▪ Huidig: wat je betaalt krijg 

▪ Toekomstig: verzekeringen die je afsluit 

• Bv. Hospitalisatieverzekering 

o Indirecte voordelen:  

▪ Bv. Als je van werknemer gelegenheid krijgt om vakantiedagen om te ruilen 

in loon 

▪ Bv. Overuren worden uitbetaald 

o Wettelijke bepalingen: heeft te maken met allerhande CAO’s 

▪ Kan zijn dat je meer biedt als werkgever dan het minimumvereiste 

Vast loon 

Evolutie Waar? Wie? 

Zonder loonevolutie Arbeiders in sterk gereguleerde sectoren (o.a. 
schoonmaak) 
Hoogste functies publieke sector 

Barema: je start op bepaald loon maar door 
anciënniteit kan je loon groeien. Ligt vast. 

Bedienden in allerlei sectoren 
Publieke sector (universiteit, overheden) 
Semi-publieke sector 

(Merit pay: loon gebaseerd op verdiensten → 
meest zuivere vorm: staat geen grens op) 
 
Merit grind (min-max binnen bepaalde 
loonvorm): staat wel een grens op. Je beloont 
vooral mensen in lagere loonschalen die 
evolueren. 

Hogere bedienden 
Kaderleden 
Management 

Open systeem: kan blijven evalueren, kan zelfs 
gereduceerd worden → zeer uitzonderlijk 

Kleinere bedrijven 
Start-up 

 

Variabel loon 

Type Basisidee Werknemers 

Bonus Uitzonderlijke prestaties Elk jaar opnieuw 

Individuele awards 
Bv. Prijs voor beste doctoraat 

Uitzonderlijke prestaties Eenmalig 

Individuele premies 
 
Om bepaald gedrag te 
stimuleren/faciliteren 

Gedrag belonen 
- Commissieloon/stukloon: hoe 
meer je verkoopt, hoe meer je 
verdient 
- Behavioral encouragement: 
bepaald gedrag stimuleren 

Elk jaar opnieuw 
Andere klemtoon 
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- Referral: belonen als iemand 
goede mensen aanlevert 

Groepspremies Teamwork Freeriders: altijd wel enkele 
profiteurs 

Cashwinstdeling: heel populair 
in US 

Profit sharing: delen in winst 
van bedrijf 
Gain sharing: delen in winst 
van zaken waar je zelf controle 
over hebt 
Success/Risk sharing: je deelt 
in de winst, maar ook in het 
verlies 

Loyaliteit 

Stock options 
Aandelen 

Organisatie Risico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vast vs variabel loon 

- Waarop moet iemands loon gebaseerd zijn billijke grondslagen? 

- Tegenstrijdige resultaten ifv 

o Afhankelijk van organisatie en strategie 

o Persoonlijkheid / profiel werknemer 

o Substantiële verhoging (> 10%) om verschil te maken 

- In Vlaanderen krijgt 70% van de werknemers een vast loon 

o Tegenstrijdig, want veel werkgevers vinden dat je eigenlijk beloond zou moeten 

worden naar resultaten 

Let op! 

- Je werkt in een restaurant en wordt betaald per prestatie. Wat doe je indien je betaald wordt 

per… / welk gedrag faciliteer je? 

o Aantal bediende klanten? 

o Aantal opgediende gerechten? 

o Aantal bediende tafels? 

o Totaalbedrag?  

▪ Enkel de grote tafels / veel drank aansmeren 

o Totaal over kelners per avond? 
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Voordelen 

- Gsm, fitness abonnement, flexibele uren, maaltijdcheques, ecocheques, vergoeding 

thuiswerk, hospitalisatieverzekering, bedrijfswagen, fietsvergoeding, congressen, korting bij 

diensten van bedrijf 

- Cafetariaplannen: als werknemer selectie maken van voordelen 

Voordelen / cafetariaplan 

- Onkosten 

o Congres, maaltijden 

o Tankkaart 

o Kortingen 

o Lidmaatschap (bv. beroepsverenigingen) 

o Auto 

o GSM, laptop 

o Thuiswerk 

- Werk-familie 

o Geboorte, huwelijk 

o Kinderopvang 

o Sinterklaas, Kerst 

o Strijk 

o Vakantiedagen 

o Werkuren 

- Medisch/gezondheid 

o Hospitalisatie 

o Overlijden 

o Fitness 

o Fruit 

- Pensioenplan/bovenwettelijk pensioen 

o Defined benefits plan: wanneer je op pensioen gaat, krijg je maandelijks een bepaald 

bedrag 

▪ Je weet niet hoe het gaat cumuleren want je weet niet wanneer iemand gaat 

overlijden 

o Defined contribution plan: organisatie stort elke maand een bepaald bedrag in je 

pensioenfonds zolang je daar werkt 

▪ Meer en meer organisaties stappen over naar dit systeem 

- Perks 

o Vaak individueel onderhandeld 

o Bv. Parkeerplek vlakbij de ingang, beste bureau in het gebouw 

- Vaak gaat het over een pakketje 

o Iets standaard voorzien: hospitalisatie, pensioenfonds 

o Zeker bij jongeren: auto of bedrag in loon? 

- Beloning in strikte betekenis van het woord: kan je omzetten in geld 
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Terminologie 

- Total rewards: totale beloning > 

psychologisch en relationeel 

Voorbeelden 

- Voorbeeld 1: Google 

o Zetten sterk in op het 

creëren van een 

aangename 

werkomgeving 

o Creativiteit en 

innovatie 

- Voorbeeld 2: Stad Leuven 

o Zetten sterk in op 

duurzaamheid in hun 

aanwerving van 

sollicitanten 

8.2 Principes 

Oefening 

- Gegeven: de volgende functies in Delhaize 

o Filiaaloverste 

o Personeelsverantwoordelijke 

o Groepschef 

o Boekhouder 

o Kassierster 

o Rayonaanvuller 

- Opdracht: Hoe zou je te werk gaan om lonen toe te kennen aan deze functies? Waarmee 

dien je rekening te houden? 

o Bij de concurrent gaan kijken 

o Bij externen afstemmen 

o Opleiding 

o Kijken naar verwachtingen van persoon: gegeven profiel en ervaring 

▪ Fairness 

o Vraag en aanbod: hoe makkelijk kan je ze vinden 

o Hoe flexibel ze zijn 

▪ Bv. Weekenden en avonden: eventuele compensatie 

o Leeftijd – anciënniteit 

o Interne afstemming: meeste verantwoordelijkheden 
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Principes 

 

A. Interne afstemming 

= Wegen van jobs en profielen tov elkaar binnen organisatie 

Waarom betalen? 

- Individu 

o Gedrag 

o Opleiding 

o Competenties 

o Ervaring 

- Functie 

o Niveau  

▪ Verantwoordelijkheid 

▪ Probleem oplossen 

▪ Complexiteit 

o Type 

- Omstandigheden 

o Shift 

o Vuil werk 

o Koude 

▪ Bv. In diepvriezen Colruyt 

o Weekend 

- Resultaten 

o Kwantitatief 

o Kwalitatief 

o Team 

o Organisatie 
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Hoe wegen? 

 

- Functiegebaseerd 

o Goede functiebeschrijving noodzakelijk 

o Verdelen in klassen/factoren 

o Wegen 

o Belonen 

o Je kijkt naar wat iemand doet 

- Persoonsgebaseerd / competentiegebaseerd 

o Competentieanalyse: kijken naar meest uitgesproken competentieprofiel 

o Je kijkt naar wat iemand kan 

o Bv. Ambtenaren kunnen taalcursus volgen: als ze kunnen aantonen dat ze dit hebben 

gevolgd, krijgen ze hoger loon. Ook al gebruik je deze competentie niet 

Functiegebaseerd 

Methode Basisidee Voordeel Nadeel 

Rangschikking Eenvoudig 
Afwisselend 
Paarsgewijs 

Eenvoud 
Betrouwbaarheid 

Definitie criteria 
Kennis over groot 
aantal jobs 
Aantal vergelijkingen 

Classificatie  Eenvoud 
Homogene set van 
functies 

Definitie criteria 
Heterogene set van 
functies 

 

Voorbeeld 1. Arbeidersfuncties 

Klasse Beschrijving 

Ongeschoolden Geen ervaring nodig 
Fysieke arbeid 

Geoefenden Ervaring vereist 
Fysieke arbeid 

Gespecialiseerden Ervaring in de sector 
Begrip functies & machines 

Geschoolden Volledig inzicht 
Zelfstandigheid in bedienen machines 
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Vakspecialisten 
 
  

Theoretisch geschoold 
Zelfstandig probleemoplosser 

- Je weegt ten opzichte van elkaar. Elke job wordt in een classificatie geplaatst. 

Voorbeeld 2. KULeuven 

 

- Loon wordt telkens aan een klasse gehangen 

Voorbeeld 3. Keukenpersoneel 

 

- Heel uitgebreid gedefinieerd bij keukenpersoneel 
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Methode Basisidee Voordeel Nadeel 

Rangschikking Eenvoudig 
Afwisselend 
Paarsgewijs 

Eenvoud 
Betrouwbaarheid 

Definitie criteria 
Kennis over groot 
aantal jobs 
Aantal vergelijkingen 

Classificatie Rangschikking in 
klassen 

Eenvoud 
Homogene functies 

Definitie criteria 
Heterogene set van 
functies 

Puntenmethode “Compensable 
factors” in ≠ niveaus 

Kwantitatief 
Arbeiders, 
administratief en 
technisch personeel 

Equidistance 
Duur, log 
Beloont in-rolgedrag 

- Aantal sets van factoren waar men voor wilt betalen: 

o Vereiste vaardigheden 

o Vereiste inspanning 

o Verantwoordelijkheid 

o Werkomstandigheden 

Voorbeeld 3: bibliothecaris 

- Zo overeengekomen in 

organisatie 

- Elke job wegen op deze factoren 

> punten geven 

 

 

 

Persoonsgebaseerd 

 

- Iemand moet kunnen aantonen dat hij bepaalde vaardigheden bezit 

- Skills: certificeringsproces 

o Bv. Toets om te demonstreren wat je kunt 

- Competentie: leidinggevende schat in hoeveel je kunt > obv functionerings- en 

evaluatiegesprekken 
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B. Externe afstemming 

Kijken naar concurrenten 

Met oog op concurrentie 

- Loonkost monitoren 

o Niet teveel of te weinig 

- Aantrekken personeel 

- Retentie personeel 

Is functie van… 

- Vraag & aanbod 

o Kijken hoeveel werknemers er te vinden zijn met het juiste profiel op de 

arbeidsmarkt 

- Onderliggende assumptie 

o Vanuit de organisatie 

▪ Compensating differentials 

• Mensen compenseren voor nadelige aspecten in een job 

• Bv. Hartchirurg veel betalen want deze heeft lang moeten studeren + 

grote verantwoordelijkheid mbt fouten maken + fout is heel erg 

• Bv. Topsporter heeft groot risico + carrière is kort  

▪ Efficiency wage 

• Betalen om mensen aan te trekken. Hoe hoger → hoe beter de 

mensen 

• Deze organisaties worden de leider in hun sector zodat ze de beste 

mensen aantrekken 

▪ Signaling theory 

• Loonbeleid zegt iets over je organisatie en waar je voor staat. Loon 

zo ontwerpen dat je mensen aantrekt die bij waarden en strategie 

van organisatie passen 

o Vanuit de werknemer 

▪ Reservation wage theory 

• Je moet werknemers dat loon bieden zodat ze het aanvaarden. Niet 

hoger en niet lager. 

▪ Human capital theory 

• Mensen vergoeden voor inspanning die 

ze hebben gedaan 

• Bv. Opleiding 

- Financiële gezondheid 

o Van organisatie 

o Van sector 

▪ Sommigen zijn gezonder 

▪ Chemie en farmacie zijn best betalende sectoren 

▪ Bedrijven die veel gebruik maken van technologie 

zijn de betere betalers 

- Organisatiefactoren 

o Technologie 

o Grootte 



76 
 

Bouwstenen 

 

1. Bepalen loonbeleid 

- Match – evenveel betalen 

o Rationeel-economisch 

- Lead – meer betalen 

o Loon als aantrekkingskracht 

o Locked-in! 

▪ Weinig mensen veranderen van job om ergens anders minder te verdienen 

▪ Weinig transitie, ook al werken mensen er misschien niet meer zo graag 

o Idee: mensen zijn belangrijkste kapitaal 

- Lag – minder betalen 

o Total rewards als aantrekkingskracht 

o Psychologisch-emotionele rewards 

o Zekerheid 

o Returns 

- Vaak hybride structuur 

o Veelgezochte profielen: lead 

o Andere profielen: match 

2. Bepalen doelstellingen 

- Monitoring vs verandering? 

o Gewoon kijken of je nog goed bezig bent of expliciet veranderen (voorsprong nemen 

tov concurrentie)? 

- Loonbeleid of loonpakket? 

o Zie strategie 

o Wat wil je precies afstemmen? 

3. Bepaling relevante concurrenten 

- Keuze obv: 

o Dezelfde vaardigheden en competenties 

o Hetzelfde geografische gebied 

▪ Bv. Organisaties in Brussel betalen meer dan in de Kempen 

o Dezelfde producten/diensten 

- Probleem 

o Internationalisering 

o Fuzzy markets: gericht op dezelfde profielen > mensen stromen door van ene sector 

naar de andere 

▪ Moeilijk om te bepalen wie specifiek je concurrenten zijn 
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4. Ontwerp survey 

- Aard organisatie 

o Financieel 

o Productlijnen 

o Aantal werknemers 

- Beloningssysteem → benchmarkjobs 

o Kwantiteit 

o Kwaliteit 

5. Interpretatie 

- Loon survey moet je altijd interpreteren, mag je niet zomaar aannemen 

C. HR-strategie 

Wat wil je bereiken met het loon? Waar wil je op sturen met het loonbeleid? 

Bepalen loonbeleid 

 

- Eerste pakket: minder voorzien van secundaire arbeidsvoorwaarden (voordelen), maar meer 

aan aandelen en bonussen 

o Je beloont goede prestaties 

- Tweede pakket: zetten sterk in op secundaire arbeidsvoorwaarden 

o Meer gericht op zekerheid 

o Veel aandacht voor WLB (families) 

Oefening 

- Een organisatie uit de farmaceutische sector wil innovatie belonen voor de 

wetenschappelijke functies. Hoe zou je een loonpakket ontwerpen dat dit faciliteert?  

o Welke vormen van beloning? 

o In welke verhouding? 

- Inzetten op teams bij innovatie 

Dashboard 

- Zo krijg je een idee van verloning bij de concurrent 
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D. Rechtvaardigheid 

Met oog op interne en externe billijkheid 

- Rechtvaardigheid 

o Procedureel 

▪ Procedures moeten transparant zijn, mensen moeten het eens zijn met de 

procedures 

▪ Bv. Barema’s zijn heel transparant 

o Informatief 

▪ Mensen informeren, transparant zijn over het huidig loon en hoe het zal 

evalueren 

o Distributief 

▪ Word ik rechtvaardig betaald voor wat ik investeer in de job? En tov 

anderen?  

- Communicatie met verschillende stakeholders (werknemers en werkgevers) – paritair 

Oefening 

- Goede vakmannen zijn moeilijk te vinden. Je hebt een vakman/vrouw/mens op het oog die 

erg veel expertise heeft én onmiddellijk inzetbaar is. Om hem/haar te kunnen aantrekken  

ben je bereid wat extra te geven: een bonus op het einde van het jaar, flexibele werkuren en 

een opslag binnen het jaar. Om de sociale vrede te bewaren vraag je evenwel om dat niet 

breed te verkondigen 

o Bespreek deze case: welke principes spelen hier?  

o Externe afstemming: vraag en aanbod 

o Rechtvaardigheid of het gebrek hieraan: afhankelijk hoe je het bekijkt 

o Interne afstemming: onmiddellijk inzetbaar + meer expertise → kan zwaarder wegen 

binnen organisatie 

- Meer en meer proberen organisaties I-deals te sluiten met werknemers. Wat zijn mogelijke 

voor-en nadelen? 

o Idiosyncratic deals = onderhandelingen met één persoon: op maat van iemand 

o Nadelen: onrechtvaardigheid – door degenen die niet in I-deal zitten wordt het niet 

geapprecieerd 

o Voordelen: kwestie van goede presteerders aantrekken 
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Dus? 

Principes 

 

- Interne afstemming: zorgen dat iemand weet waarom hij minder verdient. Afwegen van 

functies binnen organisaties OF van competenties 

- Externe afstemming: altijd in vergelijking met andere organisaties of concurrenten. Moeilijk 

om te bepalen wie exact je concurrent is. 

- Rechtvaardigheid: loonbeleid moet als billijk ervaren worden. Paritair niveau, 

onderhandelingen. 

- Strategie: je loonbeleid afstemmen op beoogde strategie van bedrijf 

8.3 Leerstof 

- Slides 

- HB, H7: Beloning 

9. Exit & Retentie 

Inleiding 

- Exit = mensen die organisatie verlaten 

- Retentie = alle HR praktijken die ervoor zorgen dat je mensen bij je kunt houden 

Belang 

- Gekaderd tegen achtergrond VUCA wereld 

o Volatile 

▪ Vluchtig, verandert snel 

▪ Hier moet je ook sterk op inspelen qua competenties en skills – zowel als 

werkgever als werknemer 

o Uncertain 

▪ Arbeidsmarkt is onzeker, je weet niet goed hoe deze zal veranderen 

▪ Technologie verandert 

▪ Je weet niet welke jobs en profielen binnen aantal jaren gevraagd zijn 

o Complex 

▪ Complex geworden door internationalisering 

o Ambiguous 

▪ Niet meer altijd duidelijk wat precies de core business is van een organisatie 

o = aspecten van arbeidsmarkt vandaag  
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- Organisational agility (“wendbare organisatie”) 

o Organisaties zijn sterk gaan inzetten op wendbaarheid → je moet je snel kunnen 

aanpassen aan nieuwe concurrenten, technologie, etc 

o Als werknemer blijf je vaak niet meer je hele leven bij dezelfde werkgever werken → 

je eigen loopbaan wordt flexibeler 

- Overgewaaid uit VS 

- Krappe arbeidsmarkt! 

o Heel weinig sollicitanten en jobzoekers 

o Wel heel veel vacatures 

o Mismatch op arbeidsmarkt 

o Daardoor ligt focus sterk op retentiemanagement: mensen die je hebt bijhouden en 

loyaal houden 

- Vermijden van verloop is ook belangrijk vanuit kostenplaatje 

 Ontslagkosten Vervangingskosten Baten 

Direct - Administratie 
- Exit-interview 
- Vakantiegeld 
- Reorganisatie 

- Administratie 
- Rekrutering 
- Selectie 
- Training 

- Vervanging 
- Profiel 
- Reorganisatie 

Indirect - Uitstroom kennis 
- Verlies klanten 
- Kwaliteitsdaling 
- Versterking 
concurrentie 
- Besmetting 
achterblijvers: soms zelfs 
leegloop 
- Teamwerking 
- Imago 

- Socialisering 
- Productiviteitsdaling 

- Instroom 
- Diversiteit 
- Promotie  
- >< gouden kooi 

 

9.1 Vormen 

 

- Natuurlijk verloop is gerelateerd aan loopbaanfases, levens  

- Incidenteel verloop kan je moeilijk voorzien 

o Opgesplitst nav wie het ontslag initieert 

▪ Gedwongen = werkgever 

▪ Vrijwillig = werknemer 
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Natuurlijk verloop 

Voorbeelden Voordeel Nadeel/risico’s 

Pensioen 
Arbeidsongeschiktheid 
Overlijden 

Doorstroom opvolgers: goede 
HR-planning zorgt voor goede 
doorstroom 
Vernieuwing organisatie 

Verlies kennis & ervaring 
Opvolgingsproblemen 
Breuk met het verleden 

 

Vrijwilligheid 

 Voorbeelden Voordeel Nadeel 

Vrijwillig Andere job 
Ontevredenheid 

Vertrek 
ongemotiveerde 
werknemers bij 
mismatch 
Instroom nieuwe 
kennis 

Verlies expertise 
Vervanging 
Imago 

Onvrijwillig Herstructurering 
“Slechte” prestaties 
Dwingende reden (bv. 
diefstal) 

Vertrek minder goede 
werknemers 
Kostenefficiëntie 

Imago 

 

(On)Vrijwilligheid 

 

- Rode lijn = onvrijwillig verloop 

- Blauwe lijn = vrijwillig verloop 

- Bevraging bij representatieve staal van organisaties 

- Onvrijwillig verloop is gedaald over de jaren heen en stijgt recentelijk terug meer 

o Meer flexibiliteit en meer thuiswerk 

o Mensen worden risico avers wanneer het slecht gaat in de economie 

Oefening 

- Wat is de rol van leeftijd in vrijwillig en onvrijwillig verloop? 

o Vrijwillig verloop is het hoogste bij jongeren 

▪ Omwille van arbeidsexploratie 

• Worden hier ook toe aangemoedigd 

▪ Vaak contracten die minder zekerheid geven 
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• Zitten nog niet vast aan anciënniteitsvergoedingen → dit is anders bij 

ouderen 

o Onvrijwillig verloop is het hoogste bij ouderen + de jongste leeftijdsgroep 

▪ Oudere werknemers kosten relatief meer + het idee dat oudere werknemers 

minder goed zullen presteren 

▪ Ontslag jongste leeftijdsgroep brengt minste kosten met zich mee door 

gebrek aan anciënniteit 

- Onvrijwillig verloop hoger bij jongeren en 55+ers, lager bij groepen hier tussenin 

(On)Vrijwilligheid 

- Vrijwilligheid vs onvrijwilligheid is een juridische term: strak onderscheid obv wie verloop 

initieert 

o Maar heeft psychologisch een heel sterke lading, moet je zien als iets continu 

- Bv. Iemand die slecht presteert en hier feedback over krijgt → vertrekt uiteindelijk en neemt 

zelf de beslissing 

o Strikt genomen vrijwillig ontslag, maar wordt toch naar uitgang begeleid 

- Bv. Sommige mensen vragen om ontslagen te worden om werkloosvergoeding te krijgen 

o Kijken hoe ze het best administratief kunnen regelen 

- Bv. Een van de meest voorkomende redenen om ontslag te nemen is wanneer er een 

promotie wordt gemist → voelt raar om te blijven 

- Vrijwilligheid = juridische term, maar psychologisch is dat onderscheid veel minder scherp 

 

(Dys)functioneel 

- Functioneel: in lijn met doelstellingen organisatie 

- Dysfunctioneel: vermijd je liever 

- Worden veel rechtszaken over gevoerd omdat het een fluïde topic is 
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- “Eer aan zichzelf” 

o Pesters wegwerken: staat ook beter op hun CV 

- Voorbeelden: 

o Voorbeeld 1: 59 jobs op de tocht bij Pentair (collectief ontslag bij herstructurering) 

▪ Dysfunctioneel & onvrijwillig 

▪ Meestal wordt collectief ontslag gezien als functioneel, omdat het moet > 

vanuit kostenefficiëntie 

• ! Verschil functioneel en dysfunctioneel niet zo scherp 

▪ Dysfunctioneel omdat het de organisatie ontwricht 

o Voorbeeld 2: werknemers laten zich negatief uit over werkgever op Facebook 

▪ Functioneel & onvrijwillig 

• Functioneel om imago te beschermen 

o Voorbeeld 3: Britse minister stapt op wegens “pornografische” foto’s 

▪ Functioneel & vrijwillig 

• Maar eigenlijk onvrijwillig want had geen keuze  

o Voorbeeld 4: werknemer ontslagen na anti-Joodse uitspraken op Facebook 

▪ ?Functioneel & onvrijwillig 

▪ Het gaat hier om een intercultureel medewerker 

o Voorbeeld 5: Leonard Deknock neemt ontslag als gemeenteraadslid 

▪ Dysfunctioneel & vrijwillig 

• Mogelijks niet zo in zijn beleving, maar juridisch wel vrijwillig 

o Voorbeeld 6: Zorgpersoneel België moet zich laten vaccineren, anders volgt ontslag 

▪ Functioneel & onvrijwillig 

▪ Kan ook dysfunctioneel zijn, heel fluïde 

- Retentiemanagement = alle praktijken die erop gericht zijn om mensen bij de organisatie te 

houden 

- Exitmanagement = mensen goed begeleiden naar uitgang + hen ondersteunen 

9.2 Exitmanagement 

Shock event 

- Manifeste functies 

o Financieel 

- Latente functies: pas als je je werk verliest, besef je wat je onderliggend nog kwijtraakt 

o Tijd 

o Doel 

o Sociaal contact 

o Sociale status 

o Activiteit 

Trauma process 

- Andere onderzoekers gaan verder en 

noemen ontslag een trauma: dezelfde fases 

- Fase 1: ontkenning 

o Reden waarom veel mensen in 

eerste instantie vrij vlak reageren 

- Fase 2: woede 

- Fase 3: onderhandelen 
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o Fase waarin rechtszaken aangespannen worden 

o Onderhandelingen over opzegtermijnen 

- Fase 4: depressie 

- Fase 5: aanvaarding 

o Dan pas zijn mensen in staat om aan een nieuwe jobzoektocht te beginnen 

- Voorbeeld: Leen Demaré (58) ontslagen bij de radio: zoektocht naar nieuwe job 

o Online zijn een aantal interviews te vinden waarin ze ook verwijst naar de fases 

o Je kan af en toe ook terugvallen naar een vorige fase 

Coping: appraisal theory 

 

- Primary appraisal = in eerste instantie gaan mensen evalueren hoe zwaar het weegt 

o Positief:  

▪ Opluchting wanneer het er al lang zit aan te komen / wanneer ze hun job 

niet graag doen 

o Negatief: 

▪ Voor de meesten 

- Secondary appraisal = hoeveel resources heb je om hiermee om te gaan? 

o Heb je een netwerk dat je emotioneel kan ondersteunen? 

o Heb je een netwerk dat instrumenteel is en je kan helpen bij het verkrijgen van een 

nieuwe job? 

Implicaties voor HR 

- Administratief – juridisch 

o Formeel dossier 

- Emotioneel 

o Ontslaggesprek 

o Exitgesprek 

o Lijkt logisch maar loopt vaak fout 

Ontslaggesprek 

- Fase 1: meedelen van de beslissing 

- Fase 2: opvangen van emoties 

o Laat ze eventueel met iemand bellen 

- Fase 3: toelichting redenen 

- Fase 4: afspraken 
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o Huidige werksituatie 

o Ondersteuning toekomstige werksituatie (bv. outplacement) 

9.3 Retentiemanagement 

Waarom gaat iemand weg? 

- Ergens anders is het beter 

- Je voelt je niet goed in je werkomgeving 

- Combinatie werk-prive = moeilijk 

- Loon 

A. Dominante model (March & Simon, 1958) 

Desirability to move 

= kan vanalles zijn → om die reden ben je niet tevreden → zorgt voor hoog verloop 

= negatieve relatie tussen verloop(intentie) en arbeidstevredenheid 

 

 

 

 

 

 

 

Ease of movement 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Veel mensen vertrekken sneller wanneer ze ontevreden zijn, maar ook weten dat ze ergens 

anders een job kunnen vinden 

- Locked in: mensen die vastzitten in hun job 



86 
 

Examenvraag 

- Employability management paradox: Werkgevers hebben vaak een dubbelen houding t.o.v. 

inzetbaarheid. Enerzijds willen ze investeren in inzetbaarheid, bijvoorbeeld door training: dat 

biedt competitief voordeel. Anderzijds vrezen ze hoger verloop en cherry-picking (beste 

werknemers worden weggeplukt). Dat zet een rem op investeringen. 

o Wat zou jij adviseren?  

o De vraag of er wel zo’n sterke paradox is. Verloop komt tot stand door ease of 

movement (hier gaat employability over) 

o Arbeidstevredenheid is de key driver voor verloop 

▪ Employability en arbeidstevredenheid staan los van elkaar 

o Advies: ga eens na wat ze willen → hoe houd je zo’n employable werknemers 

tevreden? 

▪ Bv. Als ze autonomie willen: zet hier op in 

Kritiek 

- Verklaarde variantie is laag 

- Desirability to move > 

arbeidstevredenheid 

o Misschien ook kijken naar: 

▪ Bv. Job demands & 

resources 

▪ Bv. Input-output 

- Ease of movements > “perceived 

alternatives” 

o Ruwe meting, houdt misschien niet genoeg rekening met de kwaliteit van 

alternatieven op de arbeidsmarkt 

- Proces van attitude naar gedrag 

o Bv. Verloopitentie 

o Bv. Job search 

Dominant model – R 

 

- Hierdoor is deel van kritiek opgelost + hogere variantie 

o Desirability to move gedetailleerder bekijken 

o Ease of movement: niet enkel kijken naar kwantiteit, maar ook naar kwaliteit 

o Verloop en job search ertussen steken 
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B. Unfolding model (Lee, 1994) 

Vertrekt vanuit kritiek op dominante model 

- Desirability to move 

o Ontevreden werknemers gaan niet altijd weg 

o Tevreden werknemers gaan soms wel weg 

- Ease of movement 

o Kansen zien is niet altijd kansen grijpen 

Kritiek 1: Ontevreden werknemers gaan niet altijd weg 

- Werknemers gaan niet altijd weg omwille van affective commitment 

o Positive emotional attachment to the organization 

o Desire 

o Je voelt je positief verbonden, deel van de familie 

- Ze kunnen blijven door: continuance commitment 

o De perceptie dat je offers moet brengen wanneer je de organisatie verlaat 

▪ Zelf ontslag nemen brengt kosten met zich mee 

o Need 

- Ze kunnen blijven door: normative commitment 

o Gevoel dat je een verplichting hebt tov organisatie om één of andere reden 

o Ought to 

- Voorbeelden: 

o Continuance commitment 

▪ Loon: als je vertrekt kan je niet altijd alle anciënniteit qua loon meenemen 

• Wordt dan minder 

▪ Je gaat je bij het andere bedrijf moeten bewijzen 

• Niet meer zo vanzelfsprekend wat je kan 

▪ Alles dat te maken heeft met sociaal contact 

▪ Aanpassingen in de brede zin: je moet een nieuw ritme vinden, werkuren 

kunnen verschillen, afstand kan verschillen, gezin hierop afstemmen, nieuwe 

werkcultuur → vraagt energie, geeft onzekerheden 

o Normative commitment 

▪ Verplichting tov collega’s: werkdruk wordt hoger als jij weggaat 

▪ Verplichting tov baas/mentor: veel in je geïnvesteerd 

▪ Vaak in familiebedrijven 

Kritiek 2: Tevreden werknemers gaan soms wel weg 

SHOCK 

Niet noodzakelijk negatief. Gebeurtenis die je in de tijd kunt plaatsen die iets triggeren 

 Positief Neutraal Negatief 

Intern Promotie Training afgerond Promotie gepasseerd 
Slechte prestatie 

Extern Lucratief aanbod elders 
Zwangerschap 
Kinderen 

Partner andere job 
Verhuis 

Ziekte 
Hulp aan familie 
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- Verhuizen (meeverhuizen met partner) 

- Gezinsuitbreiding 

- Jobaanbieding elders 

- Promotie die je gemist hebt 

Kritiek 3: Kansen zien is niet altijd kansen grijpen 

- Niet iedereen vergelijkt 

o Scripts 

▪ Die in hun hoofd zitten 

• Bv. Als dit gebeurt → dan doe ik dat 

o Aan een gezin begin → ga ik deeltijds werken 

o 50 ben → B&B 

o Emoties 

▪ Plotse emoties 

Paden 

 Shock Trigger Alternatief Beslissing % 

Pad 1: 
Rationeel 
Following a 
plan 

JA Script 
 
Bv. 
Gezinsuitbreiding, 
wereldreis 

NEE Automatisch 5% 

Pad 2: 
Impulsief 
Leaving 
without a 
plan 

JA Plotse negatieve 
emoties 
 
Vanuit eigen 
waardeoordeel 

NEE Automatisch 6% 

Pad 3: 
Opportuun 
Leaving for 
something 
better 

JA Relatieve 
ontevredenheid 
 
Bv. Aanbod elders 

JA Bewust 52% 

Pad 4: 
Emotioneel 
Leaving an 
unsatisfying 
job 

NEE Geaccumuleerde 
ontevredenheid 
 
Emmer die 
overloopt 

JA Bewust 30% 

 NEE Geaccumuleerde 
ontevredenheid 
 
Soms de druppel, 
zelfs wanneer je 
het niet voelt 
aankomen 

NEE  7% 

Percentages: uit vrij grootschalig onderzoek hebben ze gekeken wat het meest dominante pad is → 

inschatting hiervan 
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Examenvraag 

- Het unfolding model beschrijft verschillende paden naar verloop (net gezien). Welke van die 

paden staat ook centraal in het dominante model van verloop? Welk worden toegevoegd? 

o Als je de twee modellen vergelijkt, wat is dan de gemeenschappelijkheid? 

o Welk pad zie je ook in het dominant model? 

▪ = Emotioneel met een alternatief 

▪ Ook opportunistisme zit erin wanneer we naar het brede model met de 

uitbreiding kijken 

o Unfolding model is meer omvattend model 

C. Terugdringen van verloop 

Vermijd exit 

Systematiek ontwikkelen → wat is er aan de hand? 

- Strategie 

o Is er een probleem?  

▪ Verloop is normaal bij jongeren. Is er wel echt een probleem? Vergelijken 

met concurrentie. Wat kost ons dit? 

▪ Retentiemanagement kost ook geld 

o %-benchmarking, kost, wie, (dys)functioneel 

o Steun van management 

o Doelstelling 

- Analyse 

o Praten met mensen die vertrokken zijn 

o Praten met mensen die er nog zijn maar een profiel hebben dat sterk lijkt op 

degenen die zijn vertrokken 

o Survey, focus groep 

o Exit interview = diepgaand interview met mensen die zelf gekozen hebben voor 

ontslag 

▪ Niet hetzelfde als ontslaggesprek 

▪ Nagaan waarom ze vertrekken en wat ze anders hadden kunnen doen 

- Aanpak 

o Waarom vertrekken mensen? 

▪ Vanuit ontevredenheid? 

▪ Vanuit idee dat het ergens anders beter is? 

▪ Te weinig autonomie? 

o Traditionele factoren? 

▪ Realistic job preview 

▪ Demands minder 

▪ Resources meer 

▪ Concurrentie 

o Unfolding model? 

▪ Mogelijks mensen aangeworven die specifieke scripts in hun hoofd hebben 

• Bv. Jonge mensen die nog aan een gezin moeten beginnen 

▪ Interne shocks vermijden 

• Vaak bij promoties. Als mensen hierdoor vaak weggaan, alternatief 

voor zoeken 
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▪ Externe shocks anticiperen 

Verhoog retentie – job embeddness 

Job embeddness = alle actie die je kan ondernemen als organisatie om mensen aan je te binden 

 Op het werk Buiten het werk 

Links 
Relaties voelen met mensen 

Sportclubjes 
Koffiepauzes 
Programma voor partners 
expats 

 

Fit 
Gevoel hebben dat organisatie 
past bij wie je bent 

Inzetten op milieubewustzijn Inzetten op milieubewustzijn: 
acties sponsoren van je 
werknemers 
Vrijwilligerswerk faciliteren 

Sacrifice 
Offers die je moet maken als je 
zou willen weggaan 

 Kinderopvang 
Strijkdienst 
Verder rijden 

 

9.4 Dus? 

 

- Verloop is heel complex 

- Eenvoudigste onderscheid: natuurlijk vs. incidenteel 

- Bij incidenteel: juridisch onderscheid tussen vrijwillig en onvrijwillig 

o Psychologische beleving kan heel anders zijn 

- Onderscheid functioneel en dysfunctioneel 

o Dichotomie, maar niet zo makkelijk om onderscheid in te maken 

- Sommig verloop is vermijdbaar, sommigen niet 

o Bv. Bij script: onvermijdbaar 
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Uitbreiding model 

 

- Eenvoudigste model = arbeidstevredenheid en employability 

- Factoren tussen gezet: verloop, job search, etc 

- Unfolding model zegt dat je ook shocks kan hebben die zorgen dat mensen vertrekken + 

scripts die je als organisatie niet in de hand hebt 

- Als organisatie kan je inzetten op job embeddedness om verloop tegen te gaan 

9.6 Leerstof 

- Slides 

- Artikels 

o Allen, D.G., Bryant, P.C., & Vardaman, J.M. (2010). Retaining talent: Replacing 

misconceptions with evidence-based strategies. Academy of Management 

Perspectives, 24 (2), 48-64. 

o Mitchell, R.R., Holtom, B.C., & Lee, T.W. (2001). How to keep your best employees: 

Developing an effective retention policy. Academy of Management Executive, 15 (4), 

96-108. 

10. Loopbaanmanagement 

Inleiding 

- Loopt de hele tijd door 

o Start wanneer individu in organisatie komt 

o Vandaag verwacht men dat individu zijn loopbaan ook in handen neemt → gedeelde 

verantwoordelijkheid 

▪ Vroeger droeg werkgever de grootste verantwoordelijkheid: tekende een 

loopbaanplan uit: als je ergens begon te werken, wist je dat je hier zou 

blijven tot pensioen 

▪ Nu individu ook sterkere individuele verantwoordelijkheid 

Belang < Arbeidsmarkt 

- Problematiek 

o Krapte 

▪ Doelgroep = beroepsinactieven 
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▪ Momenteel sterk in de belangstelling: werkgevers vinden geen krachten 

meer 

▪ Vroeger keken ze vooral naar de poel van werklozen, mensen die actief aan 

het zoeken waren naar een job en meteen beschikbaar waren 

• Deze poule is nu ook leeg 

▪ Nu kijken ze vooral naar beroepsinactieven 

• Bv. studenten, mensen uit langdurig ziektestelsel of mensen die 

ontmoedigd zijn om een job te vinden 

o Werkloosheid 

▪ Doelgroep = kortgeschoolde jongeren 

▪ Op dit moment iets minder 

▪ Werkloosheid blijft wel probleem bij specifieke groep van jongeren: 

kortgeschoolde jongeren – NEET = Not in Employment, Education or Training 

• Zitten niet meer op school, volgen geen training van VDAB, nog niet 

aan het werk 

• Vaak jongeren met stevige problematiek 

• Die probeert men nu op te vissen 

o Underemployment 

▪ Doelgroep = hooggeschoolde jongeren  

▪ Verticaal 

• Job aanvaarden onder je niveau 

o Bv. Masterdiploma > job aanbieden als bachelor 

▪ Horizontaal 

• Job aanvaarden buiten je discipline 

o Bv. Als klinisch psycholoog werken als HR consultant 

o Eindeloopbaan 

▪ Doelgroep = ouderen 

▪ Focus op oudere werknemers > babyboomgeneratie die nu op pensioen gaat 

• Draaglast om pensioenen te financieren is zwaar 

▪ Antwoord: proberen mensen tot einde van loopbaan in organisatie te 

houden → vraagt ook loopbaanmanagement 

• Lang is dit niet de klemtoon geweest, vooral klemtoon op jongeren 

Cijfers 2020 

 N schoolverlaters % werkzoekend (1 jaar na 
afstuderen nog werkzoekend) 

Psychologie 1020 (89% vrouw) 4,0% 

Revalidatiewetenschappen & 
Kine (M) 

1009 (61% vrouw) 1,5% 

Verpleegkunde & vroedkunde 176 (87% vrouw) 0,6% 

 

 N schoolverlaters % werkzoekend 

Alle schoolverlaters 65311 (49% vrouw) 10,1% 

Master 14393 (55% vrouw) 4,3% 

PBA 17360 (60% vrouw) 4,7% 
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Belang < Organisatie 

- Continuïteit: 

o Ifv de externe arbeidsmarkt 

o Ifv maatschappelijke verandering 

▪ Vrouwen op arbeidsmarkt 

▪ Loopbanen ondersteunen rond deeltijdse tewerkstelling 

• Niet langer alleen jonge moeders, ook jongeren kiezen hier 

tegenwoordig expliciet voor 

o Ifv organisatieverandering 

o Ifv succession planning 

▪ Plan hebben voor opvolging 

▪ Voldoende doorstroom voorzien binnen organisatie 

- Verstarring tegengaan 

o Wanneer organisaties beperkt inzetten op loopbaanmanagement, zie je dat mensen 

blijven vastzitten in hun jobs zonder veel plezier of motivatie → 

loopbaanmanagement zorgt voor nieuwe prikkels 

- Beschikbare versus nodige competenties 

o Vergelijken met wat je nodig gaat hebben in de toekomst 

Belang < Individu 

- Duurzame loopbanen: kwalitatief werk dat je kan volhouden fysiek en emotioneel 

o Happy 

o Productive 

o Healthy 

10.1 Wat? 

Loopbaan 

- Loopbaan is niet normatief, meer dan een klim omhoog 

- Definities: 

o “The unfolding sequence of a person’s work experience over time” (Hall, 2002) 

o “A pattern of career actor’s position and conditions within a bounded social and 

geographical space over their life to date” (Gunz & Mayrhofer, 2018) 

o Opeenvolging van ervaringen over de tijd 

- Kenmerken: 

o Dynamisch en cumulatief (vs normatief) 

▪ Path dependency: afhankelijk van paden → als je een keuze maakt, kan je 

andere keuze niet meer maken 

o Gebonden aan een persoon (vs meerdere loopbanen, geen loop) 

▪ Als persoon heb je één loopbaan 

o Werk en aan werk gerelateerde ervaring 

▪ Bv. Werkloos zijn en studies zijn ook deel van loopbaanpad 

o Levensloop perspectief 

o Bounded 

▪ In Europese studies benadrukken ze dit vaak: altijd bepaalde begrenzing bij 

loopbaan 

• Je kan niet zomaar elke arbeidsmarkt verkennen 

▪ Amerikaanse studies: free agents = kunnen elk pak exploreren 
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Loopbaanmanagement 

- Loopbaanplanning en -ontwikkeling: weten wat je doel is + acties om ze op te volgen 

o Individual career management (ICM) 

▪ Individu dat acties onderneemt 

o Organizational career management (OCM) 

- Geheel van activiteiten om het maximale van het aanwezige potentieel van werknemers te 

ontwikkelen, rekening houdend met: 

o Kenmerken van het individu (conditie & positie) 

o Kenmerken van de organisatie 

▪ In overheid heel anders dan bij start-up 

o Kenmerken van de omgeving 

▪ Bv. Arbeidsmarkt: momenteel loopbaanmanagement vooral tool om mensen 

bij te houden (retentie) omwille van arbeidskrapte 

• Soms net eerder begeleiden naar andere job 

10.2 Cases 

Michelle, 44 jaar, marketing manager bij grote bank 

“Een van mijn vroegere medewerkers – ik heb hem zelf nog aangeworven – is nu mijn baas 

geworden. Dat betekent dat hij ook meer kans maakt om vice-voorzitter te worden – een functie 

waarvan ik altijd al droomde en nog droom. 

Mijn vroegere baas zei al dat die ambitie niet realistisch was en dat hij me eerder deze functie ziet 

doen tot aan mijn pensioen. Toegegeven, ik bezit niet het juiste diploma voor die functie en ik ben 

ook lang deeltijds aan het werk geweest voor de kinderen.  Dat is een keuze waar ik nog steeds blij 

om ben, maar het maakt wel dat ik niet alles uit mijn loopbaan heb gehaald”.  

“Ik heb dan ook nagedacht over wat ik echt belangrijk vind. Status, geld, maar misschien toch ook het 

vermogen om op het beleid van de bank te wegen om de dienstverlening, vooral t.a.v. zwakkere 

groepen, te verbeteren.” 

Om dat te kunnen realiseren heeft ze getracht om haar eigen positie breder in te vullen. Ze volgde 

verschillende trainingen over kredietverschaffing aan lagere inkomensgezinnen en overtuigde haar 

leidinggevende om haar een werkgroep hierover te laten opstarten en voorzitten.  

In privésfeer is ze meer ontspannen en kan ze meer genieten van haar vrije tijd. Ze kan haar 

echtgenoot beter het succes gunnen dat hij heeft in zijn carrière. Ze heeft haar lokaal politiek 

engagement hernomen met het oog op de komende gemeenteraadsverkiezingen.  

Ann, 44 jaar, diensthoofd verzekeringsmaatschappij 

“Ik heb altijd mijn trots gehaald uit dossierkennis: daarmee maakte ik indruk en dat was ook de basis 

van mijn promoties. Ik vond die promoties een blijk van appreciatie en ik heb die promoties ook altijd 

aanvaard: je moet loyaal zijn aan je bedrijf. Maar met die promotie komt ook verantwoordelijkheid 

en people management... Dat neemt veel tijd in beslag en geeft weinig voldoening. Ik ben zelf niet 

meer bezig met dossiers, lijkt het, wel met dossiers controleren.  

Het wordt ook een beetje veel allemaal. Ik heb nog twee jonge kinderen – 8 en 2 – en kom niet meer 

toe aan tijd voor mezelf. Het is of werken of de kinderen”.  



95 
 

Ann valt uit kort na ons gesprek. Na een lange periode thuis gaat ze opnieuw deeltijds aan het werk. 

Ze spreekt haar leidinggevende aan en vraagt of ze niet terug kan naar haar “oude” job, waar ze 

complexe dossiers afhandelde. De organisatie zegt dat dat niet past binnen het beleid. Tegelijk 

solliciteert ze op verschillende jobs, vaak beneden haar niveau van ervaring. Ze wordt vaak niet 

uitgenodigd of haakt af op loon of jobinhoud. 

10.3 Individu 

Vragen 

- Hoe zou je de loopbaanfase van Michelle en Ann beschrijven? 

o Je zit op een bepaald punt dat er iets kentert 

o Michelle: stagneert beetje 

▪ Tweedeling: objectief loopbaansucces (geld, status, promotie) + intrinsieke 

motivatiewaarden 

o Ann: burn-out 

▪ Promoties zijn niet haar eerste streefdoel 

- Welke problemen stellen zich? Wat is gemeenschappelijk aan die problemen? Wat is 

verschillend? 

- Hoe definiëren ze succes in hun loopbaan? 

A. Loopbaanfase 

Traditioneel loopbaanmodel 

 

Midcareer: keuzes maken → in deze fase bevinden Michelle en Ann zich 
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Voorbeelden  

 Verkennen Vestigen Handhaven Terugtreden 

Academie Phd student Autonoom 
onderzoeker 

Hoogleraar Voorbereiding 
op emeritaat 

Verpleegkunde Stagiaire Vaste 
tewerkstelling 
als 
verpleegkundige 

Hoofdverpleegkundige Adviseurrol 
binnen 
ziekenhuis (bv. 
werkgroep 
voorzitten) 

HR Startersjobs Job als 
businesspartner 
binnen 
organisatie 

HR manager Strategisch 
partner binnen 
organisatie 
waarmee je 
directie gaat 
ondersteunen 

 

Oude loopbaanmodel 

 

- Midcareer crisis: je moet beslissingen nemen 

o Vooruitzicht dat je iets nog 20 jaar gaat doen is vaak een crisismoment 

- Quarterlife crisis: wanneer mensen afstuderen 

o Gaat vaak over verwachtingen van de arbeidsmarkt 
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o Mensen willen hun opties openhouden, maar je moet op een bepaald moment 

keuzes maken 

Nieuwe loopbaanmodel 

 

- Relatief veel mensen die cyclus opnieuw beginnen en in andere sector job aan uitbouwen 

o Cycli die zich herhalen 

- Binnen elke cyclus komt wel hetzelfde verloop voor 

- Niet het dominante model → veel mensen en sectoren houden nog vast aan oude 

loopbaanmodel 

 

Voorbeeld: Inge Vervotte 

- 1998-2003: werknemersbeweging – ACV 

- 2003-2013: politiek 

o Volksvertegenwoordiger 

o Parlementslid 
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o Minister 

- 2013-…: Emmaüs: zorg 

- Andere voorbeelden: Goedele Liekens, topsporters 

Traditioneel vs nieuw loopbaanmodel 

 

- Oude loopbaanmodel 

o Gaat heel erg uit van objectief succes: klimmen staat centraal 

▪ Meten mbv loon, status, verantwoordelijkheid, over hoeveel budgetten je 

kan beschikken, overal hoeveel mensen je leiding geeft, hoeveel 

handtekeningen nodig bij beslissingen 

o Hier worden jaren opgeplakt + leeftijd 

- Nieuw loopbaanmodel 

o Gaat uit van subjectief loopbaansucces: wat vind je zelf belangrijk? 

▪ Work-life balance, arbeidstevredenheid, loopbaantevredenheid, plezier op 

het werk, fit met eigen waarden 

o Werkt met loopbaanleeftijd 

B. Loopbaansfeer 

Verschillende sferen 
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- Naast loopbaansfeer worden ook biosociale sfeer + relationele levenssfeer bepaald 

- Soms vraagt bepaald evenement meer energie 

- Biosociale sfeer 

o Adolescentie: veel veranderingen 

o Crisis dertigers: je voelt normatieve verwachtingen 

o Midlifecrisis 

o Crisis oudere leeftijd 

- Relationele levenssfeer 

o Huwelijk en kinderen 

o Opgroeiende kinderen 

- Veel mensen vinden het moeilijk om het af te stemmen 

- Ook moeilijkere situaties 

o Bv. Later kinderen, maar wel al zorgen voor ouders 

Case 

 

C. Loopbaankeuzes 

Social Cognitive Career Theory 

 

- Legt uitgangspunt bij individu 

- Heel rationele manier van kijken naar loopbaankeuzes 

- Self-efficacy: kijken naar eigen vaardigheden – geloven dat je iets kan 
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- Outcome expectancy: je maakt bepaalde loopbaankeuze vanuit het idee dat het je iets zal 

opbrengen 

o Geld, voldoening 

- Deze twee samen bepalen voor een deel je interesse 

Interesse = RIASOC 

Realistisch, Intellectueel, Artistiek, Sociaal, Ondernemend, Conventioneel 

Bepaald interessegebied zorgt dat je sneller voor een job gaat kiezen dan andere 

Type Kenmerken Jobs 

Realistisch Stabiel, materialistisch, 
praktisch, volhardend 

Boekhouder, loodgieter 

Intellectuele  Analytisch, nieuwsgierig, 
intellectueel, rationeel 

Academie 

Artistiek Impulsief, onafhankelijk, 
verbeeldingskracht, non-
conformistisch 

Theater, muziektherapeuten 

Sociaal Coöperatief, sociaal, 
vriendelijk, begripsvol 

Psycholoog, sociaal assistent 

Ondernemend Ambitieus, energiek, 
optimistisch, vol 
zelfvertrouwen 

Leidinggevenden, zelfstandige 

Conventioneel Ordelijk, gehoorzaam, 
consciëntieus, plichtsgetrouw 

Boekhouder, politie agent 

 

 

Loopbaanankers – Schein 

- Dynamisch begrip: kan evalueren doorheen de tijd 

- Breed, wisselwerking 

- Willen: persoonlijke behoeften en motieven 

- Kunnen: persoonlijke talenten en vaardigheden 

- Zijn: persoonlijke waarden en attituden 

 Nadruk Vaardigheden Voorbeeld 

Management Klimmen naar 
toppositie 
Verantwoordelijkheid 
Financieel succes 

Analytisch 
Probleemoplossend 
Interpersoonlijk 

Management 
Kader 

Technisch-functioneel Inhoud van werk 
Deskundigheidsgebied 

Diepgaande expertise Professional 
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Stabiliteit Stabiele lidmaatschap 
Geografisch 

Doen wat verlangd 
wordt 

Ambtenaar 

Creativiteit Nieuwe uitdagingen 
Financiële 
onafhankelijkheid 

Maken, creatie Kunstenaar 
Artiest 
Ondernemer 
Productontwikkelaar 

Autonomie Geen verplichtingen 
Hoge vrijheidsgraad 

Zelf doelen stellen Professor 
Consultant 

Dienstverlening Anderen Interpersoonlijk 
Sociaal 

Vrijwilliger 

Uitdaging Zichzelf testen Competitie aangaan 
Probleemoplossing 

Topsporter 

Levensstijl Eigen keuzes 
Werk-gezin 

Werkgedreven Wereldreiziger 

- Michelle: management - verschuiving 

- An: technisch-functioneel – gedwongen naar management rol – nu zoekende 

Oefening 

- Loopbaanankers zijn dynamisch: ze kunnen evolueren doorheen de tijd. Welke 

loopbaanankers waren en zijn dominant bij Michelle en Ann? Waarom? 

Social Cognitive Career Theory 

 

- Leerervaringen stimuleren wat je kan 

o Erkent impact van omgeving: wat je goed kan, wordt vaak extra gestimuleerd door 

ouders en leerkrachten 

- Kijken wie in je omgeving vorm heeft gegeven aan deze ideeën 

10.4 Organisatie 

Vragen 

- Hoe zijn loopbanen uitgetekend in de organisatie?  

- Wat wordt gezien als een mogelijk loopbaanpad?  

- Wat niet? 
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A. Loopbaanpaden 

Mogelijke paden 

 

- Verticaal: je klimt op 

o Sterk aanwezig in organisaties Michelle en Ann 

- Horizontaal: van functie wisselen op zelfde niveau 

o Ann: deed verschillende diensten 

- Centraal: je krijgt meer verantwoordelijkheid en komt dichterbij de kern 

o Bv. Directie secretaresse 

Voorbeeld 

“De meeste HR-professionals komen in het vak terecht via de interimsector of via rekrutering en 

selectie,”, legt Frank Vander Sijpe uit. “Dat is waarschijnlijk een goede leerschool. Medewerkers 

doorlopen een heel palet van functies en leren onderweg verschillende visies kennen. Daarna 

kunnen ze eventueel de stap zetten naar de functie van HR-manager en later HR-director. Een mooi 

loopbaanbad.” 

Demotie!? – stap terug 

- Bestaat heel weinig literatuur over 

- Taboe – gaat in tegen de norm 

o Vs beeld van loopbaanladder 

o Vs belang van status 

- Soms voor oudere werknemers 

- Vrijwilligheid 

o Gezondheid 

o Gezin 

o Conflict 

- Ann loopt hier tegenop > organisaties zullen dit vaak niet doen 

- Binnen onderzoekswereld meer onderzoek naar of het toch niets positiefs is 
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Ifv Functiedekking 

 

- Vaak als je job aanneemt: te zwaar 

o Je vaardigheden en kennis zijn nog niet voldoende ontwikkeld 

- Je doet job een tijdje en dan beheers je de functie 

- Op een bepaald moment overstijg je de functie: weinig uitdaging 

o Op dat moment zullen organisaties beslissen je een jobtransitie aan te bieden → 

deze cyclus speelt zich vaak af 

- Peter’s principle: job die je op termijn niet meer gaat aankunnen > stap te ver gepromoveerd 

> mensen zitten vast in functie die ze niet gaan aankunnen > overschatting van je 

competenties 

B. Stroombeleid 

= hoe personeel doorheen organisatie stroomt 

Onderliggend idee 

Model Kenmerken Voorbeelden 

Formalistisch model Systematisch verticaal 
Jobzekerheid 

Leger, overheid 

Ad hoc model Niet systematisch 
Onvoorspelbaarheid 

Vaak in startups 

Kweekvijver Eerst horizontaal, dan verticaal 
Jong talent 

Vaak bij multinationals 
Werken vaak met stages 

Dual career Twee tracks / ladders 
Expert – manager 

Bv. Johnson Johnson: sommige 
wetenschappers stappen op 
hoogtepunt over naar 
managerfunctie 

Lattice Alle bewegingen 
Weinig begrensd 

Komt quasi niet voor, enkel in 
heel kleine organisaties 

Up or out Verplichte promotie / 
competitie → aantal jaren om 
hiervoor te gaan, anders vlieg 
je eruit 

Amerikaanse ambtenaren 
Binnen academische wereld: 5 
jaar als prof om doelstellingen 
te bereiken (hoge evaluaties + 
publicaties) 

Fast track Snel opwaartse beweging 
High potentials 

In wie ze snel geloven 
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10.5 Match 

 

- Visies moeten overeenstemmen, anders kom je in de problemen 

- Wat zou een organisatie kunnen doen om Michelle & Ann te ondersteunen in hun loopbaan? 

o Nu? 

▪ Praten over wat het doel is, gesprek 

▪ Opleiding 

▪ Kijken naar potentieelbeoordelingen: hoe zien we je functioneren in de 

toekomst 

o Eerder? 

Loopbaanpraktijken 

- Organisatie kan heel erg 

sturen op 

loopbaanmanagement door 

paden uit te tekenen en zich 

hieraan houden 

- Je kan ook weinig sturen en 

mensen zelf laten sturen 

o Bv. Portfolio aanbieden met tools 

- Loopbaanontwikkeling ook in relatie met 

veel praktijken die we al kennen 

- Taxatie van capaciteiten = 

prestatiebeoordelingen en 

potentieelbeoordelingen 

o Als doel om in gesprek te gaan over 

loopbaan 

- Interpersoonlijke relaties 

o Vaak gebruikt 

o Mentorship: durft carrière mee 

vorm geven 

- Ervaringen in verband met functie 

o Bv. Werkgroep oprichten 

- Bij jongeren vaak stretch assignments: taken die misschien net iets te uitdagend zijn, om je 

voor te bereiden op een volgende job 

o Bv. werkgroep, onderzoeksvoorstel uitschrijven 
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Loopbaanpraktijk 

- Taxatie van capaciteiten 

o Performantiebeoordeling 

o Potentieelbeoordeling 

o POP: persoonlijk ontwikkelingsplan 

▪ Vaak gebruikt bij loopbaancoaching en binnen organisaties 

▪ Plan maken over ontwikkeling: welke trainingen ga je volgen en met welk 

doel 

o Multisourcefeedback 

Prestatie Potentieel Portfolio 

 

Loopbaanpraktijk 

- Formele opleiding 

- Functie-gerelateerde ervaring 

o Functieverbreding (stretch, part-time assignments) 

o Functierotatie 

o Promotie 

o International assignments (expats) 

o Externships: je wordt uitgeleend bij ander bedrijf om daar kennis of ervaring op te 

doen 

- Interpersoonlijke relaties 

o Mentoring & mentorennetwerk 

o (Peer) coaching 

10.6 Leerstof  

Slides 

 

 


