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1. InIeiding bij deze stodie
1.1

Aanleiding van deze studie

Van alle sociale beinvloedingsprocessen is leiderschap een van de meest onderzochte
fenomenen (Yukl, 2002; Bass, 1990). AI eeuwenlang bestaat er een fascinatie voor
leiderschap, zowel op rnaatschappelijk, politiek als wetenschappelijk gebied. De laatste twee
decennia is de aandacht in leiderschapsstudies hoofdzakelijk uitgegaan naar empirische
studies gericht op 'new leadership' (Bryman, 1996). Daarbij is vooral onderzoek gedaan naar
leiderschapsstijlen van managers. Toch weten we nog weinig over het gedrag van effectieve
managers'. Het gedrag van deze managers is namelijk zelden op directe wijze bestudeerd.
De vele leiderschapsstudies hebben zich nog weinig expliciet gericht op het gedrag van
Ieidinggevenden (o.a. Xin & Pelled, 2003, Uleman, 1991, Meindl,1990; Davis & Luthans,
1979). De meeste leiderschapsstudies zijn gericht op de wijze waarop stijlen van
leidinggeven zijn waargenomen door medewerkers of anderen. De manier waarop een
leidinggevende zich daadwerkelijk en observeerbaar gedraagt in interactie met een of
meerdere medewerkers staat in leiderschapsstudies niet expliciet centraal (Yukl, 2002).
Belangrijke uitzondering hierop zijn met name de observatiestudies van Bales (1950) en
Borgatta (1962). YukI (1999) benadrukt dat de incorporatie van observeerbare gedragingen
de leiderschapstheorie completer zouden kunnen maken. Deze video-observatiestudie
registreert, op objectieve wijze, het gedrag van Ieidinggevenden in hun dagelijkse praktijk en
is daarmee de eerste leiderschapsstudie die dit doet.
In eerdere leiderschapsstudies is ook relatief weinig aandacht besteed aan de vraag hoe
effectief de leidinggevenden onder studie zijn. Het is daarom onduidelijk op welke manier de
resultaten van de meeste leiderschapsstudies iets zeggen over de wijze waarop effectieve
Ieidinggevenden zich gedragen. Zo zijn in relatief veeI leiderschapsstudies slechts bepaalde
elementen van mogelijke effectiviteitscriteria gebruikt, waardoor we nog verrassend weinig
weten over het gedrag van effectieve leidinggevenden (DeGroot e.a., 2000; Smith, 1968;
Hogan e.a., 1994).
Met andere woorden, over de manier waarop effectieve leidinggevenden zich daadwerkelijk
gedragen is nog weinig bekend in de leiderschapsliteratuur (Hogan e.a., 1994). Het gedrag
van leidinggevenden, voorzover onderzocht door leiderschapsonderzoekers, is op weinig
systematische wijze gemeten. Zo stellen Martinko en Gardner (1985; 1987) uitdrukkelijk dat
observaties naar het gedrag van leidinggevenden systematischer kunnen worden uitgevoerd
in organisaties. Martinko en Gardner baseren zich dan met name op de observaties die in
managementstudies zijn uitgevoerd. De focus heeft daarbij vooral gelegen op het inzichtelijk
maken van managementactiviteiten (o.a. Mintzberg, 1973, Luthans, 1988). Echter,
'activiteiten' zijn andere phenomenen dan 'gedragingen'. Het observeren en bestuderen van
gedrag van leidinggevenden in organisaties bIijkt momenteel nog steeds hard nodig

I

De begrippen 'leidinggevende'

en 'manager'

geven we dezelfde betekenis in deze studie.

8

(Alves son & Sveningsson, 2003; Noordegraaf & Stewart, 2000; Conger, 1998; Morey &
Luthans, 1984; Dubin, 1982; Davis & Luthans, 1979; Jansen & Stoop, 1997). En in
conceptuele analyses over private en publieke organisaties worden zelden verschillen op
gedragsniveau aangeduid.
Het op systematische en directe wijze bestuderen van het observeerbare gedrag van effectieve
leidinggevenden gebeurt in deze studie door rniddel van video-observaties. Video-observatie
is een geheel nieuwe onderzoeksmethode voor de leiderschaps- en managementliteratuur
(Morse & Pooler, 2002; Ratcliff, 2003; 1996). Video-observatie is - binnen de sociale
wetenschappen - wei sporadisch toegepast in studies naar leraren die lesgeven aan scholieren
(Eder, 1981), naar huisartsen in interactie met patienten (Arborelius & Timka, 1990) en bij
het bestuderen van gezinssituaties (Vuchinich, 1986). De ervaringen die in deze videoobservatiestudie worden opgedaan, kunnen zodoende waardevolle informatie opleveren voor
andere onderzoekers van management- en leiderschapsvraagstukken.
Hoewel we uit de leiderschapsliteratuur redelijk wat weten over 'leiderschap' (Yukl, 2002)
en 'leiderschapsstijlen' (Bryman, 1996; Bass, 1985) heeft de wijze waarop effectieve
leidinggevenden zich gedragen, in termen van observeerbaar gedrag, dus niet eerder expliciet
centraal gestaan in een wetenschappelijke studie. Deze studie exploreert de mogelijkheden
van video-observatie bij het bestuderen van het observeerbare gedrag van effectieve
leidinggevenden in organisaties. Met behulp van vragenlijsten aileen is het observeerbare
gedrag van leidinggevenden moeilijk te meten. Verschillende gerenommeerde
leiderschapsonderzoekers hebben, in reactie op het veelvuldige gebruik van vragenlijsten,
opgeroepen om meer gebruik te maken van nieuwe (kwalitatieve) onderzoeksmethodes in
leiderschapsstudies (o.a. Hunt, 1999; Yukl,1999; Conger, 1998; Conger & Kanungo, 1987;
Davis & Luthans, 1979). Tot dusver heeft deze oproep vooral geleid tot het toepassen van
relatief makkelijk uitvoerbare kwalitatieve onderzoeksmethoden, zoals serni-gestructureerde
interviews en document-analyses (Bryman e.a., 1996; Noordegraaf, 1997).
Verder werd het fenomeen 'Ieiderschap' twee decennia geleden nog gezien als een fenomeen
dat je vooral begrijpt als je het ziet (Hunt, 1999). Voor het goed leren kennen van het gedrag
dat effectieve leidinggevenden vertonen, is het observeren van deze leidinggevenden een
waardevol rniddel. Video-observatie biedt de mogelijkheid om leidinggevenden in de praktijk
te bestuderen (Mintzberg, 1973). Tevens leent video-observatie zich uitstekend voor het op
systematische, objectieve en gedetailleerde wijze van analyseren van het gedrag van
leidinggevenden in organisaties (van der Weide & Wilderom, 2004). Kortom, een
videocamera is een waardevol hulprniddel voor gedragswetenschappelijk onderzoek: 'film
and video have become essential for the study of human behavior' (Collier & Collier, 1986,
p. 139). Anders gezegd, zoals een telescoop nodig is om het heelal goed te bestuderen, zo
waardevol is een videocamera voor de bestudering van het menselijk gedrag (Secrist e.a.,
2002). De gebruikte onderzoeksmethodes in leiderschapsstudies zijn over het algemeen
beperkt en conventioneel, terwijl onderzoekseisen, zowel vanuit de wetenschap als vanuit de
managernentpraktijk, ten aanzien van leiderschap in organisaties sterk toenemen (Hackman,
1982; Yuki, 1999).ln een poging leiderschapsmethodologische conventies te doorbreken
hanteren we in deze eerste studie op systematische wijze de videocamera en analyseren we
op gedetailleerde wijze de verkregen beelden.
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In de leiderschaps- en managementliteratuur valt verder op dat het hierarchische
managementniveau binnen een organisatie een van de meest belangrijke situationele factoren
is gebleken met betrekking tot het gedrag van leidinggevenden (Koopman, 1999; Sayles,
1999; Yuki, 1994). In deze studie staan effectieve leidinggevenden van een hierarchisch
managementniveau centraal, namelijk middenmanagers. Middenmanagers zijn, in
vergelijking met leidinggevenden van andere managementechelons in organisaties, relatief
weinig aan bod gekomen in leiderschapsstudies (van der Weide & Wilderom, 2004). De
bevindingen van onze empirische leiderschapsstudie kunnen voor 'middenmanagers in de
praktijk' nuttig zijn, bijvoorbeeld als input voor trainingen van middenmanagers op het
gebied van effectief leiderschap.
De wijze waarop effectieve middenmanagers in Nederland daadwerkelijk leidinggeven is nog
weinig bekend. Deze video-observatiestudie is mede waardevol, vanwege het feit dat het
merendeel van de empirische leiderschapsstudies is uitgevoerd in de Verenigde Staten.
Empirische leiderschapsstudies uitgevoerd met onderzoeksmethoden die veelal onder leiding
van Noord-Arnerikaanse onderzoekers zijn ontwikkeld. Deze studie concentreert zich op het
observeerbare gedrag van effectieve middenrnanagers in Nederland, waarbij een relatief
nieuwe observatiemethode, namelijk video-observatie, wordt toegepast. Deze verkenning kan
waardevolle informatie opleveren voor andere leiderschapsonderzoekers.

1.2

De focus van deze studie

Deze video-observatiestudie pioniert de mogelijkbeden om met behulp van video-observaties
effectieve middenmanagers in Nederland op systematische en directe wijze te bestuderen.
Anderzijds staat in deze studie het observeerbare gedrag van de effectieve middenmanager in
interactie met een of meerdere medewerkers centraaI. Het observeerbare gedrag kenmerkt
zich doordat het zichtbaar is voor anderen. En de onderlinge interactie tussen een
leidinggevende en een of meerdere medewerkers geeft op concrete wijze invullling aan de
hierarchische relatie (Kahn & Kram, 1994; Bass, 1990; Gabarro & Kotter, 1980). Onder
Ieidinggeven verstaan we in deze studie het geheel van gedragingen van de middenmanager
in relatie tot een of meerdere medewerkers gericht op het bereiken van doe len (van der Vlist
e.a., 1995, Kampermann, 2001). De actieve rol van de medewerkers valt buiten het kader van
deze studie. Daarmee zou de complexiteit van deze exploratieve video-observatiestudie te
groot worden. De centrale vraag van deze studie is tweeledig en luidt als voIgt: Hoe zijn
betrouwbare video-observaties en video-analyses uit te voeren teneinde tat een eerste
antwoord te komen op de vraag: Welke observeerbare gedragingen vertonen effectieve
middenmanagers in interactie met hun medewerkers?
In deze leiderschapsstudie houden we met een aantal relevante situationele contextfactoren
rekening. Zo is op de eerste plaats gekozen voor effectieve Nederlandse middenmanagers in
grate organisaties. Daarmee komen effectieve leidinggevenden van een vergelijkbaar
hierarchisch managementniveau centraal te staan (Smircich & Morgan, 1982). Een ander
aspect van deze situationele context is het organisatietype. In deze studie maken we
onderscheid tussen publieke en private organisaties (Hooijberg & Choi, 2001). We
vermoeden dat deze organisatorische context weinig verschillen oplevert voor wat betreft het
specifieke gedrag van effectieve middenmanagers. We verwachten op gedragsniveau geen
grote verschillen van effectieve middenmanagers in publieke versus private organisaties.
Empirische verschi1analyses tussen effectieve middenmanagers in publieke versus effectieve
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middenmanagers in private organisaties zijn beperkt voorradig in de wetenschappelijke
literatuur (Hooijberg & Choi, 2001; Kellerman & Webster, 2001; Lowe e.a., 1996).
Bovendien zijn empirische studies naar leiderschap in publieke organisaties (onder andere in
Nederland) eveneens sporadisch uitgevoerd (Van Wart, 2003). Ondanks de aandacht voor de
situationele context waarin een bepaalde leiderschapsstijl al dan niet beter zou functioneren,
is er relatief wei rug onderzoek verricht naar het leidinggeven van effectieve managers in
publieke versus private organisaties (Singer & Singer, 1989; Lowe e.a., 1996; Pawar &
Eastman, 1997; Khunert & Lewis, 1987). Een exploratieve verschilanalyse is relevant
vanwege vermeende verschillen tussen privaat versus pubJiek management.
Het is, vanuit praktisch oogpunt, onhaalbaar om in een eerste video-observatiestudie het
gehele spectrum van interacties, die kunnen plaatsvinden tussen midden manager en een of
meerdere medewerkers, mee te nemen. In deze video-observatiestudie gaat het om periodieke
gesprekken. Deze periodieke gesprekken of werkoverleggen komen zowel in publieke als
private organisaties voor. De wijze waarop informele gesprekken in publieke en private
organisaties plaatsvinden en worden vormgegeven, is veel moeiJijker te voorspellen en te
vergeJijken. Bij de interacties tussen midden manager en een of meerdere medewerkers
maken we in deze video-observatiestudie onderscheidt in l-op-l gesprekken en
afdelingsvergaderingen. Daarmee incorporeren we twee verschillende situaties in deze studie,
zodat het observeerbare gedrag van een effectieve rniddenmanager ruet van een specifieke
type interactie afbankelijk is. We verwachten overigens dat de gedragsverschillen niet groot
zijn tussen beide werkoverlegsituaties.

1.3

Opbouw van dit boek

De opbouw van dit boek ziet er als volgt uit: In hoofdstuk 2 beschrijven we de
leiderschapstheorie waarop deze studie steunt. Vervolgens gaan we in hoofdstuk 3 in op
relevante literatuur over het functioneren van middenmanagers in private en publieke
organisaties. In hoofdstuk 4 bescbrijven we, op gedetailleerde wijze, de manier waarop de
empirische studie is uitgevoerd. Daarbij bescbrijven en verantwoorden we de specifieke
keuzes die zijn gemaakt tijdens het uitvoeren van deze eerste video-observatiestudie.
Eveneens bespreken we in hoofdstuk 4 het gedragsobservatieschema voor deze studie. Dit
gedragsobservatieschema is gebaseerd op vier theoretische bronnen. De eerste en tweede
theoretisch bron bescbrijven we in hoofdstuk 2. Dat zijn de relevante en recente empirische
leiderschapsstudies en 'managerial work' studies. De derde bron beslaat de relevante
empirische middenmanagementstudies. Deze komen in hoofdstuk 3 aan de orde. De vierde
theoretische bron, de observatiestudies van Bales (1950), Borgatta (1962) en Nauta (1996),
bespreken we in hoofdstuk 4. Deze observatiestudies bespreken we voorafgaand aan de
bescbrijving van het gedragsobservatieschema in hoofdstuk 4.
In hoofdstuk 5 volgt een weergave van de resultaten. In hoofdstuk 6 staan de conclusies, de
discussie, de beperkingen van dit onderzoek en de aanbevelingen. De opbouw van dit boek is
in Figuur 1.1 schematisch weergegeven.
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2. Leidinggeven: Een theoretisch kader
2.1

Inleiding

Leiderschap is in de literatuur veelal beschreven als een sociaal bemvloedingsproces. Daarbij
hebben verschillende onderzoekers vooral gekeken naar de manier waarop leidinggevenden
een of meerdere medewerkers bemvloeden om bepaalde doelstellingen te bereiken (House
e.a., 1999; Hosking, 1988; Kotter, 1982). De laatste twee decennia is de aandacht in
leiderschapsstudies vooral uitgegaan naar empirische studies gericht op leiderschapsstijlen
(Bryman, 1996). Het accent kwam te liggen op emotie, waarde en symboliek die
leidinggevenden inzetten om medewerkers te motiveren. Verschillende labels, zoals
charismatisch (House, 1977), inspirerend (den Hartog, 1997) en transformationeel
Ieiderschap (Bass, 1985) zijn gebruikt om deze Ieiderschapsstijlen te duiden. Een verdere
uitwerking van het momenteel dorninante transforrnationele - transactionele
leiderschapsparadigma voIgt in paragraaf 2.2.
Naast de 'state of the art' Ieiderschapsliteratuur beschrijven we in dit hoofdstuk ook relevante
'managerial work' studies. De 'managerial work' studies hebben zich, evenals de
leiderschapsstudies, gericht op leidinggevenden in organisaties. Daarbij hebben de
'managerial work' studies afwijkende onderzoeksmethoden gebruikt wat het interessant
maakt om deze studies te beschrijven in dit hoofdstuk. Zo bespreken we in paragraaf 2.3 de
classificaties van de relevante 'managerial work' studies. En verschaffen we inzicht in de
meest relevante resultaten van deze 'managerial work' studies en in de wijze waarop deze
studies zijn uitgevoerd. Het bespreken van zowel de brede transformationele - transactionele
leiderschapsliteratuur als de 'managerial work' studies zorgt voor een redelijk voUedig beeld
van studies die effectief leidinggeven hebben onderzocht. Het begrip 'effectiviteit' en de
daarbij behorende empirische studies behandelen we in paragraaf 2.4.

2.2

Transformationeel en transactioneelleiderschap

Transformationeelleiderschap
heeft voor lange tijd bestaan uit vier dimensies (zie bijv. Bass,
1985; 1998). Een recente studie naar de beste factorstructuur heeft uiteindelijk drie
'transformatione1e' dimensies opgeleverd (Bass & Avolio, 2000). Op de eerste plaats toont
een transformationele leider zich een inspirerende motivator: een transformationele leider
communiceert op enthousiaste wijze zijn of haar visie. In deze dimensie is charisma ook weI
'idealized influence' genoemd, samengevoegd met inspirationele motivatie (Bass, 1998; Bass
& Avolio, 2000). Ten tweede geven transformationele leiders individuele aandacht aan
medewerkers. Een leidinggevende toont oprechte interesse in medewerkers en, indien nodig,
coacht hij deze. Hierbij staat vooral de ontwikkeling van medewerkers centraal. De derde
dimensie is intellectueel uitdagen. Een transformationele leider daagt medewerkers
intellectueel uit door ze tot kritisch nadenken aan te zetten over oplossingen voor
organisatorische en zakelijke problemen. Daarnaast vraagt een leidinggevende met een
transformationele leiderschapsstijI regelmatig naar de mening van medewerkers over
zakelijke vraagstukken of over de huidige gang van zaken. Ook schuwt een leidinggevende
met een transformationele leiderschapsstijl niet om assumpties die medewerkers hanteren ter
discussie te stellen.
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Een transactionele leider heeft een zakelijke stijl van leidinggeven. Deze leiderschapsstijl is
gebaseerd op het principe dat een medewerker en leidinggevende een zakelijke ruilrelatie
aangaan. Leidinggevenden met een transactionele leiderschapsstijl maken vooral hun
individuele verwachtingen kenbaar aan hun medewerkers en streven met name deze
verwachtingen na. Deze leidinggevenden zijn tevreden zodra deze afgesproken
verwachtingen zijn bereikt, want daarmee is de verwachte effectiviteitsnorm gehaald en een
'effectieve cui!' met de medewerker bewerkstelligd. In deze video-observatiestudie bestaat
transactioneelleiderschap
uit twee dimensies: 'contingente beloning' en 'active managementby-exception' (Bass, 1985). Een Ieidinggevende gebruikt een contingente beloning om
duidelijk te maken wat van medewerkers wordt verwacht en wat medewerkers terugkrijgen
wanneer ze aan de vooraf gestelde verwachtingen voldoen,
'Active management-by-exception'
richt zich met name op het controleren van de
taakuitvoering door medewerkers, waarbij alleen gekeken wordt naar zakelijke problemen
die zich hebben voorgedaan, Een situatie of een voorval wordt pas bestempeld als een
probleem door een leidinggevende met een transactionele Ieiderschapsstijl wanneer de
mogelijk 'effectieve ruil' in gevaar komt.
Bass (1985) had aanvankelijk nog een derde dimensie van transactioneel Ieiderschap
ontwikkeld: 'passive management-by-exception'.
Echter, deze dimensie blijkt grote
overeenkomst te vertonen met 'laissez-faire' leiderschap (den Hartog e.a., 1997, Bass &
Avolio, 2000). Deze stijl van leidinggeven wordt in de leiderschapsliteratuur veelal gezien als
een vorm van ineffectief leiderschap (Bass e.a., 2003; den Hartog e.a., 1997). Een
leidinggevende hanteert een 'laissez-faire' Ieiderschapsstijl indien deze nauweIijks actie
onderneemt en geen doelen tracht te realiseren. Met andere woorden, de leidinggevende is
passief en is het Iiefst onzichtbaar, zelfs wanneer er problemen zijn of wanneer er
bijvoorbeeld besluiten moeten worden genomen.
In relatief veel empirische leiderschapsstudies is transformationeelleiderschap
vergeleken
met transactioneelleiderschap
(o.a, Bass, Avolio, Jung & Berson, 2003).
Zo hebben verschillende empirische studies laten zien dat transformationeelleiderschap
tot
betere resultaten leidt, zowel op individueel als op organisatieniveau (o.a. Hater & Bass,
1988; Avolio, Waldman & Einstein, 1988; Keller, 1992; Kirby, Paradise & King, 1992;
Howell & Avolio, 1993; Tracey & Hinkin, 1994; Barling, Weber & Kelloway, 1996; Geyer
& Steyrer, 1998; Jung & Avolio, 1999 en Wilderom & van den Berg, 2005). Ook de metaanalyse van Lowe, Kroeck en Sivasubramaniam (1996), waarin 39 empirische onderzoeken
zijn bestudeerd, laat zien dat transformationeelleiderschap
positief correleert met
medewerkerstevredenheid
en -performance, Seltzer en Bass (1990) hebben in een empirische
studie onder 138 ondergeschikten en 55 managers laten zien dat transformationeel
leiderschap meer verklaart dan alleen het relatie- en taakgerichte gedrag. Transformationeel
leiderschap is in de studie van Seltzer en Bass verantwoordeIijk voor 8 tot 28 % meer
variabiliteit in relatie tot de gepercipieerde effectiviteit van de leidinggevenden en
medewerkertevredenheid, dan de taak- en relatiegerichte schalen, zoals die in de Ohio State
Leadership Studies en Michigan Studies zijn gebruik (Lowe & Gardner, 2001; Judge, Piccolo
& llies, 2004; Schneider & Littrell, 2003; Littrell, 2002; Selmer, 1997; Cook e.a., 1981).
Naast het feit dat transformationeelleiderschap
meer inhoudt dan aIleen taak- en
relatiegericht leiderschapsgedrag bIijkt er een tweede belangrijk 'augmentation effect' te
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bestaan. Empirische studies naar transformationeel en transactioneelleiderschap
hebben ook
bewijs opgeleverd voor het feit dat leidinggevenden effectiever zijn wanneer ze naast een
transactionele stijl van leidinggeven ook een transformationele leiderschapsstijl hanteren (o.a.
Hater & Bass, 1988; Seltzer & Bass, 1990). Transformationeel en transactioneelleiderschap
samen vormen de meest effectieve stijl van leidinggeven. Hoe we deze uitkomsten vertalen
naar gedrag is niet eenduidig. Het observeerbare gedrag van effectieve leidinggevenden is te
weinig inzichtelijk gemaakt. Deze video-observatiestudie tracht daar meer inzicht in te
verschaffen.
Naast deze inleidende punten over transformationeel en transactioneelleiderschap
zijn er nog
een aantal aspecten te noemen, waar in de leiderschapsliteratuur volop de aandacht op wordt
gevestigd. Het gaat om twee aspecten waar we bij het uitvoeren van deze exploratieve
observatiestudie naar het gedrag van effectieve middenmanagers rekening mee hebben
gehouden. Zo gaan we in paragraaf 2.2.1 in op de leiderschapsdimensies en in paragraaf
2.2.2 op de dominante methodologie.
2.2.1 Leiderschapsdimensies
Voor de management- en leiderschapsliteratuur is het waardevol om tot een betere en
uitvoerigere specificatie van de verschillende leiderschapsdimensies te komen. Het is
bijvoorbeeld waardevol om de dimensies van transformationeelleiderschap
- 'inspirationele
motivatie (inc1usief 'charisma')', 'intellectuele stimulatie' en 'individueel aandacht geven'nader te specificeren. Meer specificatie van deze dimensies is nuttig, omdat respondenten bij
het invullen van vragenlijsten het vaak lastig vinden om een gedegen onderscheid tussen de
items van deze dimensies te maken. Zo hebben diverse empirische studies aangetoond dat er
sterke correlaties bestaan tussen de verschillende dirnensies van transformationeel en
transactioneelleiderschap
(Wilderom & van den Berg, 2005; Pearce e.a., 2003; Tejeda e.a.,
2001; Carless, 1998; Lievens, e.a., 1997; den Hartog, e.a., 1997, 1994). Veelal wordt
verondersteld dat de onderlinge samenhang tussen de dimensies hoog is. Voorbeelden van
'inspirational motivation'-items zijn: 'sets high standards' en 'provides continuous
encouragement' . Zulke vragenlijst-items zijn relatief gemakkelijk te verwarren met items die
behoren bij 'intellectual stimulation': 'encourages me to express my ideas and opinions' en
'questions the traditional ways of doing things'. YukI (1999) benadrukt eveneens dat er veel
overlap bestaat in de definities en items van de dimensies van transformationeel en
transactioneelleiderschap.
Daarnaast laten bijvoorbeeld de Qlobal Leadership and
Qrganizationall!ehavior
Effectiveness (GLOBE) studies een breder leiderschapsrepertoire
zien dan transformationeel en transactioneelleiderschap
(YukI, 2002; House e.a., 1999;
Stoker, 1999). Een verdere specificatie van een effectieve leiderschapsstijl op gedragsniveau
lijkt dus mogelijk''.
2.2.2 Methodologische kritiek
In de empirische studies naar transformationeel en transactioneel leiderschap is veelal de
Multifactor Leadership Questionnaire (MLQ) gebruikt (Bass, 1985). Hoewel de MLQ
gebruiksvriendeJijk is, hebben verschillende onderzoekers de validiteit en de mate van
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Zie voor onze aanzet in die richting paragraaf 4.5.2 tot en met 4.5.6.
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specificatie van de MLQ ter discussie gesteld (o.a. Yukl, 1999; Conger, 1999; Simons, 1999;
den Hartog, 1997; den Hartog, van Muijen & Koopman, 1997, 1994; Carless, 1998; Lievens,
van Geit & Coetsier, 1997). Daarnaast hebben Alban-Metcalfe en Alimo-Metcalfe (2000a,b,
Alimo-Metcalfe & Alban-Metcalfe, 2001) in Engeland een andere vragenlijst - de
Iransformational1eadership
Questionnaire (TLQ) - ontwikkeld. Deze vragenlijst is tot stand
gekomen nadat 92 managers van verschillende hierarchische managementniveaus in publieke
organisaties in Engeland ('local government' en 'National Health Service') met behulp van
de 'repertory grid' techniek waren geinterviewd. In tegenstelling tot de bevindingen in de
Verenigde Staten - waar 'inspirerende motivatie' ('charisma') de dorninerende factor wasbleek uit het onderzoek van Alimo-Metcalfe en Alban-Metcalfe (2001) 'oprechte interesse
tonen' de grootste factor te zijn die de variantie verklaarde. Deze factor is vergelijkbaar met
de MLQ-dimensie 'individualized consideration'; de factor die de minste variantie verklaarde
in studies waarbij de MLQ is ingezet. Alimo-Metcalfe en Alban-Metcalfe (2001) hebben
negen schalen ontwikkeld met een hoge betrouwbaarheid (alpha> 0.85) en met inter-item
correlatie's tussen de 0.46 en 0.85: 1) 'genuine concern for others', 2) 'political sensitivity
and skills', 3) 'decisiveness, determination, self-confidence, 4) 'integrity, trusth worthy,
honest and open', 5) 'empowers, develops potential' , 6) 'inspirational networker and
promotor', 7) 'accessible, approachable' , 8) 'clarifies boundaries, involves others in
decisions' , 9) 'encourages critical and strategic thinking'.
Het gebruik van vooral vragenlijsten in leiderschapsstudies betekent dat onderzoeksresultaten
voornamelijk gebaseerd zijn op percepties, ervaringen en meningen (Conger & Kanungo,
1988; Conger, 1998). Leiderschapsstudies die zijn gebaseerd op vragenlijstonderzoek,
worden veelal als 'theories of performance' gezien (McElroy & Hunger, 1988; McElroy,
1982). Dergelijke studies zijn vatbaar voor het meten van performance-evaluaties, omdat
respondenten een dergelijk onderzoek veelal interpreteren als dat zij een oordeel zouden
moeten geven over 'goed' of 'slecht' leiderschap (Meindl, 1990; Binning e.a., 1986).
Transformationeel en transactioneelleiderschap
is bijvoorbeeld omschreven als een vorm van
sociale categorisatie (Roberts & Bradley, 1988): Een leidinggevende wordt transformation eel
bevonden wanneer medewerkers vinden dat deze uitzonderlijke macht en talent laat zien.
Daarnaast kan een vragenlijstonderzoek zelfs rnisleidend of verwarrend zijn en in het ergste
geval zelfs worden afgedaan als een 'science of questionnaire behavior' (Campbell, 1977).
Verder zijn, naast interviews, relatief weinig andere methodologieen toegepast in
leiderschapsstudies.
Kortom, leiderschapsstudies zijn hoofdzakelijk gericht op wat medewerkers en andere direct
betrokkenen van de betreffende leidinggevende vinden. Daarbij gaat het om de vraag hoe zij
mensen met forrnele macht zien. Bovendien is sprake van een indirecte
onderzoeksbenadering. In aanvulling op dergelijke studies zou een meer directe en
gedetailleerde studie naar de manier waarop effectieve leidinggevenden zich gedragen in
interactie met hun medewerker(s) relevant zijn. Zo wordt in deze studie een verkenning
uitgevoerd met behulp van een nieuwe video-observatiemethode, Daarmee wordt in deze
studie, op exploratieve wijze, getracht empirisch onderzoek naar het gedrag van effectieve
leidinggevenden van nieuwe inzichten te voorzien.
Voor een volledig theoretisch kader van de studie is het relevant, om naast de relevante
leiderschapsstudies, ook te kijken naar de relevante 'managerial work' studies. Deze studies
zijn interessant omdat ze zich, evenals eerdere Ieiderschapsstudies, hebben gericht op
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leidinggevenden in organisaties (Stewart, 1999). De 'managerial work' studies hebben
voomamelijk gekeken naar wat leidinggevenden doen, terwijlleiderschapsstudies
zich meer
bezig hebben gehouden met wat leidinggevenden zouden moeten doen. De 'managerial
work' studies hebben, vergeleken met de leiderschapsstudies, veelal andere
onderzoeksmethoden gebruikt. Verder onderscheiden 'managerial work' studies zich van de
leiderschapsstudies, doordat ze veelal op inductieve wijze tot theorievorrning zijn gekomen
(zie de studies van Mintzberg, 1973; Sayles, 1964; Luthans e.a, 1988; Stewart, 1998).

2.3

Classificaties van managementactiviteiten

In plaats van te bestuderen wat leidinggevenden zouden moeten doen, hebben 'managerial
work' studies gekeken naar wat leidinggevenden daadwerke/ijk aan managementactiviteiten
uitvoeren in organisaties (Stewart, 1999; 1989; Mintzberg 1990; 1973; Luthans e.a., 1988;
Martinko & Gardner, 1985; 1987; Boyatzis, 1982; Kotter, 1982; Sayles, 1964). Zo zijn onder
aanvoering van Mintzberg vooral observatiestudies uitgevoerd naar de activiteiten die
topmanagers ontplooiden gedurende een bepaalde tijdsperiode. Daarmee is de tijdsbesteding
van leidinggevenden en hun diversiteit aan managementactiviteiten zeer goed inzichtelijk.
Het is bijvoorbeeld duidelijk geworden dat managers ruim 50 procent van hun werktijd
besteden aan verb ale interacties (Kotter, 1992; Luthans e.a., 1988; Mintzberg, 1973).
Leidinggevenden voeren dus relatief veel gesprekken. In deze video-observatiestudie kijken
we naar periodieke gesprekken die leidinggevenden voeren met hun medewerkers.
Wat hebben de 'managerial work' studies verder concreet opgeleverd? Het is daarvoor
raadzaam om te kijken naar de verschillende cIassificaties van managementactiviteiten.
Hoewel enkele onderzoekers de cIassificaties graag verzamelen onder de noemer van
'managerial behavior' (Yuki, 2002; Noordegraaf, 1995), is het gepaster om te spreken over
cIassificaties van managementactiviteiten. De cIassificaties zijn, immers, meer een mix van
managementactiviteiten dan van managementgedrag (Vinkenburg, 1997). De reeds
uitgevoerde observatiestudies (zie de studies van Mintzberg, 1973; Sayles, 1964; Luthans e.a,
1988; Stewart, 1998) hebben vooral inzicht verschaft in de activiteiten die leidinggevenden
voomamelijk uitvoeren en niet in het gedrag. In de 'managerial work' studies is het dus
hoofdzakelijk gegaan om wat leidinggevenden aan typen taken uitvoeren. In mindere mate
heeft de vraag centraal gestaan op welke wijze -gedragsmatig- deze taken precies worden
uitgevoerd.
Yuki (2002) geeft een goed overzicht van de verschillende cIassificaties van
managementactiviteiten. Daarin maakt Yuki onderscheid tussen drie benaderingen (op basis
van gekozen onderzoeksmethoden) die tot classificatie van managementactiviteiten hebben
geleid: 1) de theoretisch-deductieve benadering, 2) de factor-analytische benadering en 3) de
'content' analyse benadering. Deze video-observatiestudie sluit het beste aan bij de laatst
genoemde benadering '.

In deze studie trachten we het observeerbaar gedrag van effectieve middenmanagers te identificeren. Het is een
positivistische benadering, waarbij de video-observaties objectief geregistreerd zijn en daarmee controleerbaar en
analyseerbaar zijn voor andere onderzoekers.
3
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Classificaties van managementactiviteiten met behulp van de theoretisch-deductieve
benadering, helpen de onderzoeker om assumpties over management te testen. Met deze
classificaties laten onderzoekers zien waar effectieve leidinggevenden over zouden moeten
beschikken, zoals mensen in organisaties dat verwachten. Zo gebruiken Quinn en zijn
collega's het 'Competing Values Framework' en spitsen zij dit toe op leiderschap (Quinn,
1988; Denison, Hooijberg & Quinn, 1996). Quinn spreekt over acht verschillende rollen die
leidinggevenden hebben te spelen om effectief te zijn. Het gaat om de rol van bestuurder,
producent, controleur, coordinator, stimulator, mentor, innovator en bemiddelaar. De studies
van Quinn en zijn collega's hebben zich niet expliciet bezig gehouden met de observeerbare
gedragingen van effectieve leidinggevenden. Quinn en zijn collega's hebben zich
nadrukkelijk gericht op de vaardigheden van effectieve leidinggevenden. Binnen elke
managementrol zijn drie vaardigheden te onderscheiden (Quinn, Faerman, Thompson &
McGrath, 1990). Als we hun werk kritisch beschouwen dan zijn er tenminste twee
hoofdpunten van kritiek: Ten eerste is het onduidelijk of de beschrijving van effectief
leiderschap ook overeenkomt met de wijze waarop effectieve leidinggevenden acteren in de
praktijk. Ten tweede is het onduidelijk welk type observeerbaar gedrag voorkomt en wordt
toegepast door effectieve leidinggevenden in interactie met een of meerdere medewerkers.
Verder heeft Yukl (Yukl, Wall & Lepsinger, 1990) zijn classificatie grotendeels gebaseerd op
factor-analyse. De factor-analyse was echter dermate complex en ondoorzichtig (teveel
factoren, te weinig variantieverklaring, etc.) dat ook theoretische deductie is toegepast. De
classificatie van Yukl bestaat uit 14 'Management Practices' categorieen (Yukl, 2002):
'planning and organizing', 'problem solving', 'clarifying roles and objectives', 'informing',
'monitoring', 'motivating and inspiring', 'consulting', 'delegating', 'supporting', 'developing
and mentoring', 'managing conflict and team building', 'networking', 'recognizing' and
'rewarding'. De categorieen zijn gemeten met behulp van de zogenaamde Managerial
~ractices s.urvey (MPS) (Yukl, 2002; Yukl, Wall & Lepsinger, 1990). Alhoewel factoranalyses het meest zijn toegepast om een adequate clustering van leiderschapsdimensies
vanuit vragenlijstonderzoek te krijgen en om daarmee percepties van het gedrag van
leidinggevenden te meten, zijn er diverse beperkingen. Deze beperkingen zijn vergelijkbaar
met de beperkingen van het doen van vragenlijstonderzoek. Oftewel, het zijn herkenbare
problemen die we ook bij de bespreking van transformationeel en transactioneelleiderschap
tegenkwamen. Zo zijn we bijvoorbeeld voor het doen van factor-analyses ook afhankelijk
van de ervaring en het cognitieve vermogen van respondenten (Yukl, 2002).
De derde benadering waarmee getracht is een gedegen classificatie van
managementactiviteiten te vormen, is de 'content' analyse of ook wel 'judgemental
classification' genoemd (Yukl, 2002). Met name Luthans en zijn collega's hebben hier
frequent gebruik van gemaakt (Luthans & Lockwood, 1984), evenals Boyatzis (1982) en
Stewart (1970). Luthans en zijn collega's (1984; 1985) hebben een gestandaardiseerde
observatiemethode ontwikkeld genaamd l,eader Qbservation System (LOS). Dit systeem is
uiteindelijk ontstaan, nadat getrainde observators voor een aantal jaren managers in diverse
organisaties op verschillende managementniveaus ongestructureerd observeerden (voor in
totaal440 uur). Daarmee is een gedetailleerde lijst van managementactiviteiten verkregen.
Vervolgens hebben Luthans en zijn collega's met behulp van de delphi-methode vier klassen
geformuleerd. Iedere klasse is uitgesplitst in drie categorieen: 1) 'traditioneel management'
('planning and coordinating', 'decision making and problem solving' en 'monitoring and
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controlling performance'), 2) 'communicatieactiviteiten' ('exchanging routine information'
en 'processing paperwork'), 3) 'netwerkactiviteiten' (,interacting with others / outsiders' en
'socializing and politicking'), 4) 'human resource management' ('motivating and
reinforcing', 'disciplining and punishing', 'managing conflict', 'staffing' en 'training and
developing').
Dankzij het classificeren van managementactiviteiten is inzichtelijk geworden welke
activiteiten managers hoofdzakelijk uitvoeren. Echter, deze classificaties bevatten, evenals de
eerder besproken concepten van verschillende leiderschapsstudies, vee1al een vrij hoog
abstractieniveau (Yukl, 2002). Zo zijn bijvoorbeeld de categorieen relatie- en taakgericht zeer
abstract en breed te noemen. Relatiegerichtheid wordt echter veel concreter wanneer een
onderverdeling wordt gemaakt in bijvoorbeeld 'ondersteuning bieden' en 'aanmoedigen'.
Een nog gedetailleerder analyseniveau wordt bereikt door bijvoorbeeld 'ondersteuning
bieden' uit te splitsen in 'interesse tonen', 'vriendelijk zijn' en 'luisteren'. 'Aanmoedigen'
zou vervolgens onderverdeeld kunnen worden in 'enthousiasmeren' en 'samenwerken' (van
der Weide & Wilderorn, 2004). Het observeerbare gedrag is dan in concrete termen weer te
geven. In Tabel 2.1 is dit voorbeeld schematisch weergegeven.
Abstractieniveau
Hoog abstractieniveau
Gerniddeld abstractienveau
Laag abstractieniveau

Cateaorie-omschrljvina

Relatie
Ondersteuninz bieden
Persoonlijke interesse tonen,
geduldig zijn, vriendelijk zijn,
en luisteren
Persoonlijke interesse tonen:
Observeerbaar gedrag bij:
Leidinggevende vraagt de
medewerker naar de
thuissituatie,
Tabel2.1 Voorbeeld van gedragscategorieen
op verschillende

ericht
Aanmoedigen
Samenwerken en
enthousiasmeren
Enthousiasmeren:
leidinggevende lacht om een
grap
abstractieniveaus

Hoewel de 'managerial work' studies waardevol zijn gebleken, hebben ze het observeerbare
gedrag van effectieve leidinggevenden in interactie met hun medewerkers buiten
be schou wing gelaten. De focus was op activiteiten, hetgeen niet altijd precies een
overlappende gedragscategorie betreft. Daar komt bij dat het aantal systematische
observatiestudies naar het observeerbare gedrag van leidinggevenden schaars is te noemen
(Martinko & Gardner, 1985). Gezien de beperkte omvang van dergelijke studies adviseren
Martinko en Gardner (1985) om in nieuwe observatiestudies te zorgen voor betere
betrouwbaarheidsmetingen en voor verfijnde coderingsschema's, Deze adviezen volgen we
in deze video-observatiestudie zoveel mogelijk op. Verder wijzen Martinko en Gardner
(1985) erop dat eerdere systematische observatiestudies voornamelijk inductief zijn, terwijl
in de literatuur voldoende theorie voorhanden is die in nieuwe observatiestudies kan worden
gebruikt. Ook dit advies nemen we in deze video-observatiestudie ter harte door de inhoud
van de relevante leiderschapsliteratuur en 'managerial work' studies zoveel mogelijk te
gebruiken. Daarmee trachten we op theoretisch verantwoorde wijze een
gedragsobservatieschema te hanteren voor het uitvoeren van de video-observatiestudie.
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2.4

Leiderscbap en effectiviteit

Het begrip 'effectiviteit' is veel besproken in de management- en leiderschapsliteratuur (o.a.
Yuki, 2002; DeGroot e.a., 2000; Vinkenburg, 1997; Jansen, 1991; Luthans, 1988; Smith,
1968; Campbell e.a., 1970). Empirische leiderschapsstudies hebben zich veelal gericht op de
relatie tussen een bepaalde leiderschapsstijl en een bepaalde mate van effectiviteit (o.a. Yuki,
2002). Empirische studies naar effectief leiderschap en management zijn behoorlijk
bekritiseerd, omdat effectiviteit vaak niet op accurate wijze zou zijn gemeten. Zo hebben
empirische studies naar transformationeel en transactioneelleiderschap
veelal de effecten van
deze leiderschapsstijl slechts op een of meerdere gepercipieerde effectiviteitsmaten gebaseerd
(Bass & Avolio, 2000; Bass, 1985), De mate van effectiviteit is vaak gebaseerd op de mening
van medewerkers, topmanagement of van leidinggevenden zelf (Lowe e.a., 1996). Daarbij is
het vooral opmerkelijk dat in het merendeel van deze studies in dezelfde vragenlijst, naast de
leiderschapsiterns, ook de gebruikte effectiviteitsiterns zijn opgenomen. Latere empirische
studies, waarbij (transformationeel en transactioneel) leiderschap en de effectiviteitscriteria,
op basis van verschillende bronnen zijn gemeten, laten rninder sterke correlaties zien (Lowe
e.a., 1996; Bass e.a., 2003). Oftewel, het eenzijdige gebruik van vragenlijsten blijkt de relatie
tussen transforrnationeelleiderschap
en 'work unit effectiveness' te versterken (Lowe, e.a.,
1996; DeGroot e.a., 2000, Keller, 1992). In een aantal andere empirische studies stond het
verband tussen de gepercipieerde stijl van leidinggeven en de gerealiseerde, kwantificeerbare
organisatieresultaten centraal (Geyer & Steyrer, 1998; Wilderom & van den Berg, 2005).
Relatief weinig empirische leiderschapsstudies hebben echter zowel de gepercipieerde
effectiviteitsmaten als de meer objectievere resultaten (uit een andere bron) gemeten.
Transformationeel en transactioneelleiderschap
blijken samen de meest effectieve
leiderschapsstijl te zijn. Daarnaast verkIaren transformationeel en transactioneelleiderschap
ook meer variabiliteit dan taak- en relatiegericht leiderschap. Welk observeerbaar gedrag
effectieve leidinggevenden laten zien in interactie met hun medewerkers is echter weinig
inzichtelijk gemaakt.
Effectiviteit is een veel besproken onderwerp in de management- en leiderschapsliteratuur
(o.a. Yuki, 2002; DeGroot e.a., 2000; Vinkenburg, 1997; Jansen, 1991; Luthans, 1988;
Smith, 1968; Campbell e.a., 1970). En niet zonder reden want het begrip 'effectiviteit' blijkt
heel moeilijk te operationaliseren. Zo stelt Hales (1986) dat in veel leiderschaps- en
managementstudies, met uitzondering van enkele nuance verschillen, effectief leiderschap
wordt ornschreven als een 'match' tussen wat leidinggevenden daadwerkelijk doen en wat
van leidinggevenden wordt verwacht. Hoe deze 'match' dan zou moeten worden gemeten
blijft vrijwel onbeschreven. Daarentegen hebben Campbell en zijn collega's (1970) het over
handelingen die bijdragen aan een optimaal en duurzaam functioneren van de organisatie.
Daarrnee richten Campbell en zijn collega's zich meer op de lange terrnijn. Ook hierbij
ontbreken eenduidige maatstaven. Verder zijn de twee genoemde definities erg abstract en
laten veel ruimte voor de gebruiker om aan deze definities een eigen invulling te geven. Dus
vooralsnog ontbreekt een algemeen geaccepteerde en bruikbare definitie van effectiviteit of
'managerial effectiveness' (Yuki, 2002; Vinkenburg, 1997; Quinn & Cameron, 1983; Tsui,
1984). Effectief leidinggeven blijkt een zeer complex construct te zijn.
Tegelijkertijd is 'effectiviteit' een essentieel begrip in leiderschaps- en managementstudies
(Quinn & Rohrbaugh, 1983). Daarom zou in leiderschaps- en managementstudies meer
aandacht moeten worden besteed aan het bewerkstelligen van een adequate
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effectiviteitsmeting. In relatief veelleiderschapsstudies zijn slechts gedeeltes van mogelijke
effectiviteitscriteria gebruikt, waardoor weinig 'hard' bewijs voor gedrag of andersoortige
aspecten behorend bij effectief leiderschap is gevonden (DeGroot e.a., 2000; Smith, 1968;
Hogan e.a., 1994). In deze empirische studies stonden vooral de onderlinge verschillen in
leiderschapsstijl en het bepalen van een solide factorstructuur centraal. Daardoor bestaat er
nog te weinig inzicht in de manier waarop effectieve leidinggevenden zich daadwerkelijk
gedragen in interactie met medewerkers (Hogan e.a., 1994).
Een adequate effectiviteitsmeting zou gemakkelijker uit te voeren zijn wanneer verschillende
bronnen worden gebruikt voor het meten van het gedrag van leidinggevenden en voor de
mate van effectiviteit. Zo laat ook de meta-analyse van DeGroot en zijn collega's (2000) zien
dat de significante correlatie tussen charismatisch leiderschap en effectiviteitscriteria veel
zwakker was, zodra gecontroleerd was voor de 'common method' variantie.
Om de effectiviteit van leiderschapsstijlen te meten zijn verschillende criteria gebruikt, zoals
waargenomen effectiviteit en de mate van tevredenheid onder medewerkers (Hater & Bass,
1988; Bass, 1985), betrokkenheid van medewerkers (Bycio, Hackett & Allen, 1995),
objectieve financiele resultaten (Geyer & Steyer, 1998; Howell & Avolio, 1993; Wilderom &
van den Berg, 2005), verkoopresultaten en tevredenheid onder verkoopmedewerkers (Bass,
1990), 'work-unit effectiveness' (Bass, Avolio, Jung & Berson, 2003; Lowe, Kroeck &
Sivasubramaniam, 1996) en kwaliteitscriteria voor het uitvoeren van projecten (Keller,
1992). Verder blijkt transformationeelleiderschap
in groeps- en besluitvormingsprocessen op
het gebied van innovatie en creativiteit een hogere score te realiseren dan transactioneel
leiderschap (Jung e.a., 2003; Jung, 2001; Bass & Avolio, 1993). De mate van creativiteit
werd bijvoorbeeld in de studie van Jung (2001) uitgedrukt in het aantal ideeen dat
groepsleden hadden geuit. Echter, wat precies de effecten zijn in natuurlijke settings ten
aanzien van het stimuleren van creativiteit is onduidelijk, aangezien lung's studie een
gecontroleerd experiment is, uitgevoerd onder studenten. Ook meta-analyses bevestigen dat
transformationeelleiderschap
tot een hogere effectiviteit leidt (Lowe, Kroeck &
Sivasubramaniam, 1996; DeGroot, Kiker & Cross, 2000). Beide meta-analyses bevestigen
dat er een positieve relatie tussen transformationeelleiderschap
en 'work unit effectiveness'
is.
Ook zijn er veldexperimenten uitgevoerd waarbij leidinggevenden een training
transformationeelleiderschap
hebben ondergaan. Daaruit bleek transformationeelleiderschap
een positieve impact te hebben op de betrokkenheid van medewerkers (Barling e.a., 2000;
Kelloway e.a., 2000), op de ontwikkeling en performance van medewerkers (Dvir e.a., 2002)
en op de 'unit performance' (Barling e.a., 1996). Leidinggevenden die een transformationele
leiderschapstraining hadden, waren vervolgens vol inzet en werden door medewerkers ook
meer als transformationele leiders waargenomen. Echter, leidinggevenden zijn slechts in
beperkte mate getraind op de dimensies van transformationeelleiderschap
(Dvir e.a., 2002;
Kelloway e.a., 2000; Barling e.a, 1996). De meeste leidinggevenden, in de geciteerde studies,
zijn voomamelijk op de MLQ-dimensie 'intellectual stimulation' en enigszins op de MLQdimensie 'individualized consideration' getraind. Hoe leidinggevenden met een
transformationele leiderschapsstijl zich precies gedragen en hoe leidinggevenden
transactioneel en transformationeelleiderschap
leren en op welke manier deze stijlen van
leidinggeven precies werken in de praktijk is vooralsnog onduidelijk. Verder is er geen
bewijs dat transformationeelleiderschap
daadwerkelijk medewerkers transformeert (Dvir
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e.a., 2002; House & Aditya, 1997), waarmee onzekerheid blijft bestaan over de
daadwerkelijke impact van transformationeelleiderschap.
Ook is het onduidelijk onder welke
condities deze stijl van leidinggeven door leidinggevenden effectief wordt toegepast (Bass
e.a., 2003). Tevens correleert transactioneelleiderschap
op positieve wijze met 'work unit
effectiveness', hoewel de correlatie minder sterk is dan bij transformationeelleiderschap.
Vooral de dimensie 'contingente beloning' vertoont een positieve correlatie met de 'work
unit effectiveness'. De empirische resultaten voor 'active management-by-exception'
zijn
divers (Lowe, e.a., 1996). Slechts enkele empirisiche studies naar transformationeel en
transactioneelleiderschap
hebben daarbij objectieve effectiviteitscriteria gebruikt (Bass e.a.,
2003; DeGroot e.a., 2000; Lowe e.a. 1996).
Het is belangrijk om inzicht in de meest gebruikte effectiviteitscriteria van empirische
leiderschaps- en managementstudies te hebben. Immers, de criteria voor effectieve
leidinggevenden in deze studie zijn gebaseerd op de meest gangbare criteria uit eerdere
studies. Tabel 2.2 geeft een overzicht van de meest relevante empirische studies op dit
gebied. Deze studies worden besproken in het vervolg van deze paragraaf.
Relevante referentie(s)
Luthans, e.a. (1988)

Kim & Yuki (1995)
Tsui (1984; 1990)

Quinn (1988); Quinn & Rohrbaugh,
(1983)
Kotter (1992)

Gepercipieerde ('zachte')
effectiviteitscriteria
Tevredenheid en betrokkenheid
van medewerkers

'Harde'
effectiviteitscriteria
'Unit performance';
Snelheid van promotie
maken

Aigemene effectiviteitsscore
van medewerkers
Mening medewerkers, collega's,
superieuren en van de
leidinggevende zelf
Mening medewerkers, collega's,
superieuren en van de
leidinggevende zelf
Mening medewerkers, collega's
en superieuren

Absolute opbrengsten winstgroeicijfers;
Opbrengst- en
winstgroeicijfers ten
opzichte van de
begrote ciifers
Boyatzis (1982)
'Work-output'
Nominaties van superieuren en
van colleza's
resultaten
Tabel 2.2 Overzicht van de gebruikte etTectiviteitscriteria in de beschreven empirische
managementstudies
De manier waarop onderzoekers tegen effectief leiderschap aankijken, blijkt sterk afhankelijk
van de gekozen onderzoeksmethoden, -doelstellingen en operationaliseringen van de
constructen in hun empirische studies (Yuki, 2002; Hales, 1986; Yuki e.a., 1990; Luthans e.a,
1985). Zo ligt het accent bij het meten van de 'managerial effectiveness' vaak op de
vaardigheid van de leidinggevende om de doelstellingen van de organisatie te realiseren.
Onderzoekers meten deze realisatie door superieuren van leidinggevenden naar hun mening
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te vragen (Tsui, 1984). Hier ligt de veronderstelling aan ten grondslag dat superieuren goede
bewakers zijn van de organisatiebelangen, aangezien ze een hogere hierarchische
managementfunctie bekleden dan de betreffende leidinggevende. Indien de mening van
superieuren de enige maatstaf is, dan is dat een vrij smalle basis voor een solide
effectiviteitsmeting. De 'managerial effectiveness' is dan te eenzijdig en te subjectief. De
mening van andere stakeholders, zoals van medewerkers, is ook belangrijk voor een meer
uitgebalanceerde effectiviteitsmeting. Vervolgens is de meting meer volledig te noemen,
wanneer ook de zogenaamde 'harde' effectiviteitsmaatstaven worden betrokken bij het
bestuderen van effectieve 1eidinggevenden in organisaties.
Een combinatie van 'harde' en 'zachte' performance indicatoren zijn met name in
managementstudies gebruikt (zie Tabel2.2). Zo heeft Kotter (1992) beide performance
indicatoren gebruikt om de excellente top managers te onderscheiden van de rninder
effectieve managers. De observatiestudie van Kotter is enigszins vergelijkbaar met de studie
van Mintzberg (1973). De 'harde' performance indicatoren bestonden uit opbrengst en
winstgroeicijfers uitgedrukt in absolute aantallen en uitgedrukt ten opzichte van de begrote
aantallen. De 'zachte' performance indicatoren bestonden uit de mening van medewerkers,
collega's en superieuren. Excellente topmanagers bleken als eerste vooral aandacht te
besteden aan het stell en van doelen, vervolgens werd een relevant netwerk opgebouwd om de
doelstellingen te bereiken en daarna werden de gestelde doelen verwezenlijkt (Kotter, 1982).
De effectiviteitsmeting was in de studie van Luthans en zijn collega's (Luthans e.a., 1988;
Luthans & Lockwood, 1984) anders dan in de studie van Kotter (1992). Luthans en zijn
collega's omschrijven effectief leiderschap als de mate waarin een leidinggevende met en
door medewerkers kwalitatief en kwantitatief hoogstaand werk aflevert ('getting the job
done'). Het resultaat van het uitgevoerde werk werd in de studie van Luthans en zijn
collega's aan de hand van de 'unit performance' gemeten. Daarnaast werd ook de
tevredenheid en betrokkenheid van medewerkers vastgesteld. Vervolgens werden effectieve
leidinggevenden vergeleken met succesvolle leidinggevenden. De mate waarin
leidinggevenden succesvo1 waren, werd uitgedrukt in de snelheid waarmee 1eidinggevenden
promotie maakten. Succesvolle leidinggevenden b1eken meer netwerkactiviteiten uit te
voeren en meer te communiceren. De effectieve leidinggevenden hie1den zich juist bezig met
'human resources management' acitiviteiten. Slechts 10 % van de leidinggevenden was
effectief en succesvol. Luthans en zijn collega' s concluderen dat leidinggevenden die hun
aandacht evenwichtig weten te verdelen over de vier verschillende managementtaken, zowel
promotie weten te maken als hoogstaand werk afleveren. De vier managementtaken zijn:
'netwerkactiviteiten', 'human resource management', 'communicatieactiviteiten'
en
'traditionee1 management' (Luthans & Lockwood, 1984).
In Nederland hebben Jansen en Stoop (1997) op basis van Luthans e.a. (1988) en O'Driscoll,
Humphries en Larsen (1991) een soortgelijk onderzoek uitgevoerd. Jansen en Stoop hebben
zich uitsluitend met behulp van self-reports gericht op de managementactiviteiten van
succesvolle leidinggevenden, mede omdat het doen van 'live' observaties in het dagelijkse
werkzame 1even van leidinggevenden niet was te realiseren (Jansen & Stoop, 1997, p. 81).
Grotendeels komen de onderzoeksresultaten van Jansen en Stoop (1997) overeen met de
bevindingen van Luthans e.a. (1988). Ook Jansen en Stoop concluderen dat
netwerkactiviteiten significant samenhangen met de mate waarin een leidinggevende
succesvol is en dat Nederlandse leidinggevenden vooral 'traditioneel management' belangrijk
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vinden. Dat laatste wil zeggen dat ze met name waarde hechten aan het maken van plannen,
het nemen van beslissingen en aan het controleren van werkzaarnheden. Mede omdat in
eerdere Nederlandse leiderschapsstudies geen 'real-life' observaties zijn uitgevoerd, blijft het
in termen van observeerbaar gedrag onduidelijk op welke wijze effectieve leidinggevenden in
Nederland zich daadwerkelijk gedragen.
Verder leggen Quinn en zijn collega's in hun studies andere accenten, dan bijvoorbeeld
Luthans en zijn collega's. Zo omschrijven Quinn en zijn collega' s effectief leiderschap als de
vaardigheid van leidinggevenden om met meerdere en tegengestelde rollen om te gaan
(Hooijberg & Choi, 2001; Denison, Hooijberg & Quinn, 1996; Faerman, Quinn &
Thompson, 1987; Quinn & Rohrbaugh, 1983). In deze studies staat de 'competing values
framework of leadership behavior' aan de basis. Dit raamwerk bestaat uit vier kwadranten en
integreert vier managementmodellen: 'human relations', 'open systems', 'internal process' en
het 'rational goal' model. Verder bestaat het raamwerk uit competitieve elementen of
tegenstrijdigheden waar leidinggevenden mee te maken krijgen. Bijvoorbeeld het eerste
kwadrant 'human relations', bestaat uit de 'mentor' en de 'group facilitator' ro1. Als mentor
heeft de leidinggevende de taak om open en benaderbaar te zijn en is de ontwikkeling van en
een empathische houding naar medewerkers belangrijk. De effectiviteit van deze 'human
relations' rollen wordt dan ook gemeten in de mate waarin de interpersoonlijke relatie goed
is. Wordt daar het 'rational goal' model tegenover gezet dan is te zien dat het gaat om de
'producer' en 'director' rol. Bij deze rollen is de leidinggevende hoofdzakelijk taakgericht.
De leidinggevende heeft tot taak om medewerkers aan te zetten tot maximale productiviteit.
De performance is dan ook expliciet gericht op de productie. Het kwadrant 'rational goal' is
gericht op stabiliteit en heeft een externe focus. Het kwadrant 'human relations' is
daarentegen gericht op flexibiliteit en heeft een interne focus. Deze twee laatst genoemde
kwadranten zijn dus ook competitief tegenstrijdig. Deze tegenstrijdigheid is ook terug te
vinden in eerdere leiderschapsstudies, bijvoorbeeld in het werk van Blake en Mouton (1964;
1978).
Quinn en zijn collega's conc1uderen op basis van hun empirische studies dat effectieve
leidinggevenden een redelijk breed gedragsrepertoire gebruiken om in verschillende,
paradoxale situaties goed te functioneren (Quinn, 1988; Denison, Hooijberg & Quinn, 1996;
Hooijberg, 1996; Luthans e.a., 1988; Kim & Yuki, 1995; Tsui, 1984; Bass, 1990). Zo bleek
uit een studie van Quinn (1988) naar het verschil tussen ineffectieve en effectieve
leidinggevenden dat effectieve leidinggevenden een heel evenwichtig patroon lieten zien, ze
scoorden namelijk hoog op alle acht de leiderschapsrollen. Quinn noemde deze
leidinggevenden dan ook 'Master Managers' (1988). Voor zes van de acht rollen bevestigen
Hooijberg en Choi (2001) dit beeld. Zij stellen een clustering van de 'director', 'producer' en
'coordinator' rol VOOL De mate van effectiviteit is hierbij gebaseerd op de 'perceived overall
effectiveness' scores. Ook in het werk van Quinn en Hooijberg is de nadruk komen te liggen
op de waargenomen effectiviteit: zowel de baas, de leidinggevende zelf, collega's als
medewerkers van de leidinggevende zijn gevraagd om de Ieidinggevende te beoordelen
(Hooijberg & Denison, 2002; Hooijberg & Choi, 2001; Hooijberg, 1996; Denison, Hooijberg
& Quinn, 1996). Voor een beter inzicht in de relatie tussen gedrag van leidinggevenden en
'leadership effectiveness' is het gebruik van meerdere typen effectiviteitscriteria, indien
mogelijk, de beste optie (Hooijberg & Denison, 2002).
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Quinn en Hooijberg benadrukken de paradox die effectief leiderschap kenrnerkt in de
literatuur. Daarin is effectief leiderschap vaak ornschreven als een tweefactor benadering. Dat
geeft uitdrukking aan een tegenstelling, zoals bijvoorbeeld taakgericht versus relatiegericht
leiderschap (o.a. Blake & Mouton, 1964), autocratisch versus democratisch leiderschap
(Bass, 1990), formeel versus informeelleiderschap (YukI, 2002) en transformationeel versus
transactioneelleiderschap (Bums, 1978; Bass, 1985). Ook Collins (2001) heeft het over 'a
paradoxical mixture of personal humility and professional will'. 'They are timid and
ferocious. Shy and fearless. They are rare and unstoppable' (p. 67). Leidinggeven gaat dus
gepaard met complexe tegenstrijdigheden en om effectief met zulke tegenstrijdigheden om te
gaan hebben leidinggevenden, blijkens diverse empirische studies, een breed
gedragsrepertoire nodig. Echter, welke gedragingen in termen van observeerbaar gedrag
effectieve leidinggevenden laten zien in interacties met een of meerdere medewerkers is nog
niet nader onderzocht.
Interessant is verder de aanpak van Boyatzis (1982). Hij verstaat onder effectieve
performance het realiseren van specifieke resultaten (,outcomes'), zoals de betreffende
functie dat vereist. Het gaat in Boyatzis's studie niet om specifieke competenties die gelden
voor een specifieke managementfunctie bij een specfieke organisatie. Het gaat in de studie
van Boyatzis (1982) juist om de leiderschapscompetenties van effectieve managers, ongeacht
de specifieke functie die de manager uitoefent, Drie effectiviteitscriteria ('job performance')
zijn in deze studie van Boyatzis gebruikt: 1) nominaties van superieuren; 2) nominaties van
collega's en 3) 'work-output' resultaten. Bij het selecteren van de managers liet Boyatzis
deelnemende organisaties zelf bepalen wat de specifieke criteria voor 'effectiviteit' moesten
zijn. Dit is een constructieve aanpak gezien de doelstelling van Boyatzis' s studie. Boyatzis
wilde namelijk weten welke algemene leiderschapscompetenties behoren bij effectieve
managers. Hieraan ligt dus de veronderstelling ten grondslag dat effectieve managers voor
verschillende organisaties werken waar verschillende effectiviteitscriteria gehanteerd worden.
Tsui hecht, naast andere stakeholders, wel veel waarde aan de mening van medewerkers
(Tsui, Ashford, St. Clair & Xin, 1995; Tsui, 1984; 1990). In de managementliteratuur is
vooral haar 'multiple-constituency' model bekend. Daarmee richt ze zich op 'reputational
effectiveness'. Hierbij gaat het om de vraag in hoeverre een leidinggevende op basis van zijn
of haar observeerbare gedrag in staat is om aan de verwachtingen van anderen te voldoen.
Zowel de meningen van superieuren, medewerkers, collega's als van de leidinggevende zelf
zijn hiervoor volgens Tsui en haar collega's belangrijke effectiviteitsvariabelen. Volgens
Tsui is een leidinggevende die aan de verwachtingen van de verschillende stakeholders
voldoet is, in ieder geval op lange terrnijn, het meest effectief. Dit blijkt met name te gelden
voor middenmanagers (Tsui, 1984). Hoewel verschillende stakeholders naar hun opinie werd
gevraagd over het functioneren van leidinggevenden betreft het in Tsui' s studie alleen de
waargenomen effectiviteit. Dit is een waardevol onderdeel van 'managerial effectiveness',
maar tegelijkertijd is het onvolledig. Het behalen van objectieve resultaten, zoals die vooraf
vaak zijn vastgesteld in organisaties, kunnen eveneens worden geincorporeerd als maatstaf
voor effectief leidinggeven.
De dominante aanwezigheid van enkel 'perceived effectiveness' is ook terug te vinden bij
andere vragenlijstonderzoeken binnen de 'managerial work' studies. Met name YukI heeft op
uitvoerige wijze vragenlijsten gebruikt (YukI, 2002; YukI e.a., 1990; Fu & YukI, 2000; Kim
& YukI, 1995). YukI en zijn collega's hebben vooral met de 'Managerial Practice Survey'
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(MPS) onderzoek verricht naar de causale relatie tussen verschillende
managementactiviteiten, zoals plannen, monitoren en ondersteunen van medewerkers en de
waargenomen effectiviteit van medewerkers (o.a. medewerkerstevredenheid) en collega's.
Ook hierbij trad 'common-method' bias op. Yolgens Yuki was in deze studie het gebruik van
de MPS onvoldoende onafhankelijk: zowel de items met betrekking tot de verschillende
managementactiviteiten als de items met betrekking tot de waargenomen effectiviteit zijn in
dezelfde vragenlijst gestopt. Het belangrijkste punt uit de studie van Kim en Yuki (1995) is
dat effectief leidinggeven meer is dan alleen maar transformationeelleiderschap.
Zo horen
daarbij ook aspecten als 'problemen oplossen', 'verduidelijking geven' en 'informatie
geven'.
Het merendeel van de uitkornsten van vragenlijstonderzoek wijkt af van de resultaten uit
observatiestudies naar activiteiten van leidinggevenden (Luthans e.a., 1988; Luthans &
Lockwood, 1984; Luthans, Rosenkrantz & Hennessey, 1985; Jansen & Stoop, 1997;
Mintzberg, 1973, Kotter, 1992; Kim & Yuki, 1995). Zo vonden Luthans en zijn collega's
(1988) een duidelijk verschil in activiteiten tussen effectieve leidinggevenden en succesvolle
leidinggevenden. Daarentegen zagen Kim en Yuki (1995) juist veel overeenkornsten in de
handelingen die beide type leidinggevenden uitvoerden. Een verklaring voor het verschil in
uitkomst is dat Luthans en zijn collega's verschillende effectiviteitscriteria hebben gebruikt,
terwijl Kim en Yuki (1995) slechts een 'overall effectiveness' score hebben gebruikt. Het
verschil in uitkomst is verder te verklaren door het verschil in methodologie. In
vragenlijstonderzoek treden nadeJige effecten van het meten van effectiviteit op, zoals
'common method' en 'halo' effecten die in observatiestudies achterwege blijven (Yuki,
2002). In vragenlijstonderzoek zijn overwegend de perceptie van medewerkers en sporadisch
de perceptie die superieuren en leidinggevenden zelf hebben over de stijl van leidinggeven
gemeten. Beide studies hoeven niet perse overeen te stemmen met de werkelijke en
observeerbare gedragingen van leidinggevenden. Zo is Jansen voor de bestudering van
managers ook begonnen bij 'het concreet observeerbare, dagelijkse doen en laten' (Jansen,
1991; p. 38). Yoor een beter inzicht van observeerbare gedragingen is het de moeite waard
om op exploratieve wijze het gedrag van effectieve leidinggevenden te bestuderen.
Alvorens deze exploratie uit te voeren is een gedegen keuze van effectiviteitscriteria
belangrijk. Yoor het maken van een gedegen keuze in deze studie zijn een aantal aspecten,
zoals in dit hoofdstuk naar voren is gekomen, relevant. Allereerst blijkt het waardevol om het
paradoxale van effectief leiderschap in de effectiviteitscriteria tot uitdrukking te laten komen
(o.a. Quinn, 1988). Ten tweede blijkt het gedrag van leidinggevenden van substantiele
invloed op het functioneren van medewerkers en op de 'work-unit effectiveness' in
organisaties (DeGroot e.a., 2000). Oat laatste komt tot uitdrukking door leidinggevenden te
selecteren op het gerealiseerde resultaat waar ze (eind)verantwoordelijk voor zijn. Dit laatste
criterium is een aanvulling op de opinie van medewerkers en superieuren, omdat daarin
zichtbaar wordt in hoeverre de vooraf gestelde verwachtingen met de uiteindelijk
gerealiseerde resultaten van een rniddenmanager 'matchen' (Hales, 1986). Ten derde gaat het
in deze studie niet om specifiek gedrag dat hoort bij een speciale functie in een specifieke
organisatie (Boyatzis, 1982). In deze studie observeren we het gedrag van effectieve
leidinggevenden uit verschillende grote private en publieke organisaties.
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Alvorens de seJectieprocedure van effectieve rniddenmanagers in deze studie te bespreken
(paragraaf 4.2), gaan we in hoofdstuk 3 in op de betekenis en functioneren van
rniddenmanagers in private en publieke organisaties.
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3. Middenmanagers in private en publieke organisaties
3.1

Inleiding

In de leiderschapsliteratuur zijn belangrijke situationele contextfactoren te vinden. Deze
studie legt op twee van hen de nadruk. Dit is op de eerste plaats het hierarchisch
managementniveau van effectieve leidinggevenden en op de tweede plaats het
organisatietype. In deze studie kiezen we voor het bestuderen van middenmanagers.
Ongeveer de helft van onze steekproef van middenmanagers is werkzaam in private
organisaties en het andere deel is werkzaam in publieke organisaties. We maken dan ook
gebruik van de bestaande middenmanagementliteratuur en de literatuur over publiek versus
privaat management. Dit hoofdstuk vat de voor deze studie relevante kennis en inzichten uit
deze literatuur samen.
De keuze voor een hierarchisch managementniveau in deze studie is belangrijk, omdat deze
situationele contextfactor de meeste invloed lijkt te hebben op het functioneren van
leidinggevenden in organisaties (Pavett & Lau, 1983; Yuki, 2002; Sayles, 1999; Koopman,
1999). Leiderschapsstudies vragen steeds meer aandacht voor de situationele contextfactoren
waar leidinggevenden in organisaties mee te maken hebben (o.a. Fiedler, 1967; House, 1971;
1996; de Vries e.a., 2002). Deze factoren geven namelijk richtingen en beperkingen aan en
stimuleren leidinggevenden tot het uitvoeren van bepaalde handelingen (o.a. House, 1988).
De situationele context van middenmanagers in private organisaties is geheel anders dan de
situationele context van hun collega's in publieke organisaties (o.a. Van Wart, 2003; Boyne,
2002; Bretschneider, 1990; Ranson & Stewart, 1989; Ring & Perry, 1985). In de literatuur
over publiek versus privaat management worden verschillen met name op organisatieniveau
aangeduid. Echter, in hoeverre er gedragsverschillen en -overeenkomsten bestaan tussen
effectieve leidinggevenden in publieke versus private organisaties is vooralsnog weinig
bestudeerd. Gedrags-analyses tussen effectieve middenmanagers in private organisaties
versus effectieve middenmanagers in publieke organisaties zijn beperkt voorradig (Hooijberg
& Choi, 2001; Kellerman & Webster, 2001; Lowe e.a., 1996). Hoewel op organisatieniveau
verschillen kunnen bestaan, vermoeden we dat effectieve leidinggevenden in interactie met
medewerkers in publieke versus private organisaties weinig van elkaar verschillen, in termen
van observeerbaar gedrag. In deze exploratieve video-observatiestudie trachten we daar meer
inzicht in te verschaffen, temeer omdat empirische studies naar leiderschap in publieke
organisaties (onder andere in Nederland) slechts sporadisch zijn uitgevoerd (Van Wart,
2003).
Hooijberg en Choi (2001) stellen verder dat algemene managementtheorieen teveel zijn
toegepast op publieke organisaties, zonder rekening te houden met de significante verschillen
tussen publieke en private organisaties (zie ook Van Wart, 2003; Kellerman & Webster,
2001). Deze managementtheorieen zijn met name gericht geweest op private organisaties en
daardoor voomamelijk gebaseerd op waarden als 'efficientie' en 'winstgevendheid' (Van
Wart, 2003; Noordegraaf, 1997). Waarden die kenmerkend zijn voor publieke organisaties
zoals 'publieke verantwoordelijkheid nemen', 'eerlijke of respectvolle politiek bedrijven' en
'burgerschap tonen' ontbreken in algemene managementtheorieen (Ranson & Stewart, 1989).
Het is dus de vraag in hoeverre de algemene managementtheorieen van toepassing zijn op het
leidinggeven in publieke organisaties. In hoeverre het observeerbare gedrag van effectieve
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middenmanagers in private versus pubJieke organisaties mogelijk verschillend is en / of
overeenkomsten laat zien, nemen we mee in deze studie. Daartoe richt deze studie zich
specifiek op het observeerbare gedrag van effectieve middenmanagers in zowel private als
pub Iieke organisaties.
In paragraaf 3.2 volgt een nadere uitleg waarom een empirische studie naar rniddenmanagers
is uitgevoerd. Aansluitend worden de relevante empirische studies naar middenmanagers
besproken. Vervolgens gaan we in paragraaf 3.3. nader in op de voorhanden literatuur over
de verschillen tussen private en publieke organisaties.

3.2

Middenmanagers

3.2.1
Waarom een empirische studie naar middenmanagerst"
Veel wetenschappers op het gebied van leiderschap veronderstellen dat effectieve
leiderschapsgedragingen toepasbaar zijn op verschillende managementniveaus in organisaties
(Dopson & Stewart, 1990; Rainey & Watson, 1996; Beatty & Lee, 1992; Bass, 1990).
Bryman en zijn collega's houden echter een pleidooi om meer rekening te houden met de
situationele contextfactoren bij onderzoek naar transformationeel en transactioneel
leiderschap (Bryman, 1996; Bryman e.a., 1996). Het hierarchisch managementniveau in
organisaties is een van de belangrijkste factoren die van invloed blijkt op het gedrag van
leidinggevenden (de Reuver, 2003; Lord e.a., 2001; Koopman, 1999; Yukl,1994; Kraut e.a.,
1989). Ook eisen die aan leidinggevenden in organisaties worden gesteld, zijn op ieder
hierarchisch managementniveau weer anders (Osborn e.a., 2002). Empirische studies die
leidinggevenden op verschillende hierarchische managementniveaus hebben bestudeerd,
tonen aan dat effectieve leidinggevenden in het top management andere activiteiten en
gedragingen laten zien dan effectieve leidinggevenden werkzaarn op lagere
managementniveaus (Oshagbemi & Gill, 2004; Sayles, 1999; Pavett & Lau, 1983; Ansari,
e.a., 1982; Boyatzis, 1982). De studie van Pavett en Lau (1983) bijvoorbeeld, toont aan dat
het specifieke hierarchische managementniveau van invloed is op de relevantie van de tien
managementrollen van Mintzberg. Zo blijken de managementrollen 'disseminator',
'figurehead', 'negotiator', 'liaison' en 'spokesperson' belangrijker voor leidinggevenden op
topmanagementniveau dan voor eerstelijnsmanagers. Ook Boyatzis (1982) heeft, zoals al
eerder vermeld, in zijn studie naar leiderschapscompetenties onderscheid gemaakt tussen
leidinggevenden op verschillende hierarchische niveaus in 12 organisaties, waaronder
rniddenmanagers. Daarbij is Boyatzis uitgegaan van vier clusters: 'goal and action
management', 'leadership', 'human resource management' en 'directing subordinates'. Uit
deze studie blijken de volgende competenties belangrijk voor middenmanagers:
'medewerkers helpen om zich te ontwikkelen' en 'het behouden van de waargenomen
objectiviteit en spontaniteit'. Met name het cluster 'human resource management' is, volgens
Boyatzis, belangrijk voor effectief midden management. Daarnaast blijkt uit Boyatzis' studie
dat ook de clusters 'leadership' en 'goal and action management' belangrijk zijn voor
rniddenmanagers om de communicatie met medewerkers goed te laten verlopen. Daarentegen

4 Dit gedeelte van het proefschrift

is voor een deel gebaseerd op: Weide, J.G. van der en C.P.M. Wilderom (2004).
Deromancing Leadership: What are the behaviors of highly effective middle managers? International Journal of
Management Practice, vol. I, nr.l, 3-20.
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zijn eerstelijnsmanagers vooral gericht op directe en duidelijke aansturing van medewerkers
(,directing subordinates cluster') en zijn topmanagers veel meer extern gericht. Gezien het
verschil in taakinhoud van topmanagers en eerstelijnsmanagers geldt voor middenmanagers
dat ze een cruciale rol als verbindingsschakel vormen om de verschillende groepen in
organisaties dezelfde richting op te krijgen (Roth, 1998; Kraut e.a., 1989). Anders gezegd, de
hierarchische managementpositie in organisaties is een belangrijke factor die van invloed is
op het gedrag van leidinggevenden.

3.2.2

Een definitie van middenmanagement

Een mogelijke verklaring voor het feit dat middenmangers minder vaak zijn bestudeerd, is
dat het gemakkelijker is om top managers of eerstelijnsmanagers te definieren dan
middenmanagers. Daarnaast spreken topmanagers, bij velen, vaak meer tot de verbeelding
dan middenmanagers. Middenmanagers zitten, figuurlijk gesproken, meer 'verstopt' in
organisaties. Dit komt mede doordat middenmanagers veelal geen eenduidige hierarchische
functie in deze organisaties hebben. Zo kunnen in een dergelijke organisatie meerdere
rniddenrnanagementniveaus bestaan, terwijl in elke organisatie bijvoorbeeld maar een
topmanagementlaag te vinden is. In de literatuur is het lastig om een eenduidige definitie van
rniddenrnanagers te vinden (Rainey & Watson, 1996; Livian & Burgoyne, 1997).
Middenmanagers zijn in eerdere studies op verschillende manieren omschreven. Dopson en
Stewart (1990) omschrijven rniddenmanagers bijvoorbeeld als 'all those below top
management' (p. 12). Daarentegen legt Lumsden (1982: in Rainey & Watson, 1996) de
nadruk op de beperkte invloed van middenmanagers op het organisatiebeleid: 'those who
work below a policy-making level, but who have some say in how policy will be
implemented and considerable involvement in carrying out that implementation'. En meer
gericht op de leidinggevende rol omschrijfi Lumsden rniddenrnanagers als 'those who
manage people who manage others' (p. 777). Ook Kanter en Stein (1979) benadrukken de
beperkte invloed van middenmanagers door te stellen dat ze de bevoegdheid van het
topmanagement missen. Kortom, middenmanagement is een erg breed en divers omschreven
begrip (Rainey & Watson, 1996; Andriessen, 1990). Aan de andere kant heefi de
rniddenrnanagementliteratuur gemeenschappelijke kenmerken opgeleverd met betrekking tot
deze 'verstopte' managementfunctie. Zo worden vaak de restricties die behoren bij deze
functie genoemd en worden de interne bemvloedingsmogelijkheden van middenmanagers in
organisaties benadrukt. In deze studie zijn middenmanagers leidinggevenden die
eerstelijnsmanagers aansturen (van der Weide & Wilderom, 2004). Anders gezegd, het gaat
in deze studie om leidinggevenden (middenmanagers) die andere leidinggevenden
(eerstelijnsmanagers) aansturen. Eerstelijnsmanagers staan in dagelijks contact met
medewerkers die werkzaam zijn op het operationele niveau in organisaties. Alvorens de
specifieke kenmerken van het middenmanagement in organisaties verder te beschrijven,
wordt eerst aandacht besteed aan de toekomst van middenmanagement in organisaties.

3.2.3

De toekomst van het middenmanagement

Deze studie gaat uit van een positief toekomstperspectief voor rniddenmanagers in grote
organisaties (Thomas & Linstead, 2002). In de literatuur valt de verdeeldheid op over de
toekomst van deze rniddenmanagers. Zo zijn er aanhangers van een pessimistisch scenario.
Zij zien absoluut geen rol meer in de toekomst voor rniddenmanagers in organisaties (Hunt,
1982). Hiervoor ontbreekt echter empirisch bewijs (Dopson & Neumann, 1998).
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Ondanks het feit dat organisatiestructuren steeds 'platter' worden en technoiogische
veranderingen volop merkbaar zijn in organisaties, blijven rniddenmanagers van cruciaal
belang in grote organisaties. Voor het succesvol doorvoeren van technologische
veranderingen, maar ook voor andere organisatieveranderingen en -doeleinden, bebben grote
organisaties effectieve rniddenmanagers nodig (Balogun & Johnson, 2004; Beatty & Lee,
1992; Andriessen, 1990; Sales, 2002; Thomas & Linstead, 2002; King, Fowler & Zeithalm,
2001; Skrabec, 2001; Huy, 2001; Dopson & Neumann, 1998; Roth, 1998; Rainey & Watson,
1996; Spreitzer & Quinn, 1996; Floyd & Wooldridge, 1994; Jackson & Humble, 1994;
Sayles, 1993; Fulop, 1991; Dopson & Stewart, 1990; Stewart, 1989; Millman & Hartwick,
1987). Interessant aspect aan de rol van rniddenmanagers is dat ze tegenwoordig meer
verantwoordelijk-heid dragen dan dat ze ooit gedaan bebben. Zo zijn ze verantwoordelijk
voor een goede match tussen hun werkeenbeid en de organisatiestrategie. Deze match
realiseren is moeilijk, omdat elke organisatiestrategie tegenwoordig een vele kortere
levensduur kent. Tegelijkertijd biedt deze ontwikkeling rniddenmanagers meer uitdaging en
afwisseling. Daarom wordt een rniddenmanagementpositie tegenwoordig omschreven als
ondernemend (Huy, 2001; Dixon, 1995; Fulop, 1991) en verbindend (Thomas & Linstead,
2002). Middenmanagers worden steeds meer gemachtigd om eigen beleid uit te voeren
(Thomas & Linstead, 2002). Kortom, rniddenmanagers spelen een behoorlijk cruciale rol in
grote organisaties om vooral het even wicht te be waren gedurende snelle opeenvolgende
veranderingsprocessen.
Daarentegen is het pessirnistische scenario voor rniddenmanagers in de wetenschappelijke en
populaire literatuur ook nog volop terug te vinden (Hunt, 1982; Redman, e.a., 1997; Livian &
Burgoyne, 1997). De strekking van deze literatuur is dat rniddenmanagers in de toekomst,
mede door de snelle technologische ontwikkelingen geen toegevoegde waarde hebben te
leveren in grote organisaties. Empirisch bewijs ontbreekt echter voor dit pessimistische
scenario (Dopson & Neumann, 1998). Middenmanagers blijven nodig in grote organisaties
met name door de complexiteit van de informatie- en communicatietechnologie.
Middenmanagers zullen bijvoorbeeld een cruciale rol in de informatievoorziening voor
topmanagers blijven spelen. In hoeverre middenmanagers effectief functioneren in
organisaties is dus ook een relevant vraagstuk voor het topmanagement. Een 'special issue'
van de Harvard Businnes Review (On Point) benadrukt echter dat top management de unieke
bijdrage van rniddenmanagers veelal onderschat (Kanter e.a., 2003). Het top management in
organisaties zou zich meer bewust moeten zijn van de capaciteiten en toegevoegde waarde
van rniddenmanagers (Balogun, 2003; Dixon, 1995). Zo blijkt het goed functioneren van
middenmanagers in organisaties belangrijk te zijn voor een goede concurrentiepositie van
deze organisaties (Skrabec, 2001; Roth, 1998). Bovendien laten empirische studies die onder
Nederlandse middenmanagers zijn uitgevoerd, zien dat de rniddenmanagementfunctie in
grote organisaties aan het veranderen is (Andriessen, 1990; Gerding & Sevenhuijsen, 1986).
De organisatiecultuur in Nederlandse organisaties van beheersen en controleren gaat plaats
maken voor een cultuur waarin creativiteit en innovatie meer tot zijn recht komen (van Oers,
1983). De manier waarop effectieve middenmanagers zich in grate organisaties momenteel
gedragen in Nederland is mede daarom een exploratie waard.

3.2.4

Specifiekekenmerken van bet middenmanagement

Middenmanagers hebben een bijzondere positie in organisaties, omdat ze met zowel
toprnanagement als met uitvoerende medewerkers hebben te communiceren (de Reuver,
2003; King e.a., 2001; Roth, 1998; Kraut e.a., 1989). Het betreft een spilfunctie in het
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'midden' van de organisatie. Zo hebben middenmanagers te zorgen voor een goede
verbinding tussen de abstracte strategieformulering van het topmanagement en de
gerelateerde werkervaring van uitvoerende medewerkers. Gezien deze spilfunctie heeft een
middenmanager, volgens Keys en Bell (1982), vier 'relaties' te onderhouden: 'facing
upwards'; 'facing downwards'; 'facing sideways' en 'facing outwards'. Deze studie richt
zich, omwille van een hanteerbare onderzoeksfocus, alleen op de 'facing downwards' relatie
van effectieve middenmanagers.
Een ander kenmerk van het middenmanagement is dat ze veelal verantwoordelijk zijn voor
het werk van anderen in de organisatie, zonder te beschikken over de bevoegdheid, zoals het
top management die kent (Rainey & Watson, 1996; Albrecht, 1990; Kanter & Stein, 1979).
Oftewel, middenmanagers lop en altijd het risico dat het topmanagement een beslissing
terugdraait. Bovendien worden middenmanagers, in vergelijking met topmanagers, minder
vaak geassocieerd met het succes dat de organisatie heeft behaald (Kanter, e.a. 2003; Kanter
& Stein, 1979). Middenmanagers krijgen dus relatief minder vaak (publieke) waardering
voor hun inspanningen (Rainey & Watson, 1996; Kanter & Stein, 1979; Thomas & Linstead,
2002). Verder hebben met name rniddenmanagers uitvoerig te maken met vele gebruiken en
gewoonten in organisaties. Het is vaak lastig voor middenmanagers om deze te veranderen.
De rniddenmanagementpositie is, mede door de toegenomen verantwoordelijkheid, een van
de meest stress volle managementfuncties (Vouzas e.a., 1997; Newell & Dopson, 1996; van
Gaalen, 1988). In dat kader is het interessant om te zien op welke wijze rniddenmanagers,
ondanks de beperkte bevoegdheden, opgevoerde verandersnelheid en flinke tijdsdruk
(Redman e.a., 1997), medewerkers de gewenste aandacht en sturing geven (King e.a., 2001;
Rainey & Watson, 1996). Uit de studie van Klagge (1998) blijkt dat middenmanagers zelf
ook vinden dat ze een lastige managementfunctie bekleden. Voor menigeen is het echter nog
te onduidelijk op welke manier effectieve middenmanagers daadwerkelijk functioneren in
relatie tot hun medewerkers (Klagge, 1998; Zemke, 1994; van Gaalen, 1988). Vooralsnog is
op beperkte schaal empirisch onderzoek gedaan naar effectieve middenmanagers. Relevante
empirische studies naar leiderschap in rniddenmanagementfuncties beschrijven we in de
volgende paragraaf.
3.2.5
Empiriscbe studies naar leiderscbap in middenmanagementfuncties
Sayles (1964; 1979; 1993) is een van de eerste onderzoekers die zich specifiek heeft gericht
op rniddenmanagers in organisaties. Alhoewel zijn basiswerk gedateerd is, wordt het werk
van Sayles ook tegenwoordig nog steeds positief gewaardeerd (Stewart, 1999; Sayles, 1999).
Sayles (1993) benadrukt in zijn werk dat het observeren van 'day-to-day' werkzaamheden
van leidinggevenden te weinig is uitgevoerd. Hij heeft zich bezig gehouden met de vraag
'hoe geeft een effectieve rniddenrnanager leiding?' Deze vraag is volgens Sayles nauwelijks
beantwoord. Wat managers doen en wat managers zouden moeten doen, is veel meer de
focus geweest in de managementliteratuur. Sayles (1964; 1979; 1993) heeft een (directe)
observatiestudie gemaakt van de dagelijkse werkzaarnheden van rniddenmanagers. Sayles
constateerde narnelijk dat heel weinig systematische observaties zijn uitgevoerd die zich
richten op de dagelijkse werkzaamheden van leidinggevenden in organisaties. Naast het
observeren heeft Sayles enkele ongestructureerde interviews gehouden met managers om zijn
dataverzameling te complementeren.
Het werk van Sayles laat ten eerste zien hoe complex en dynamisch het is om leiding te
geven in grote organisaties. am effectief leiding te geven in een dergelijk systeem moet een
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leidinggevende, volgens Sayles, over een viertal basiskwaliteiten beschikken (1979): 1) Het
verkrijgen van gezag, en daarvoor eventuele confrontaties durven aan te gaan. Dit wil zeggen
dat een leidinggevende open moet staan voor reacties van medewerkers. Daarnaast moet een
leidinggevende duidelijk de richting durven aan te geven. Deze richting is maatgevend voor
medewerkers. Kortom, een rniddenrnanager heeft een bepaald geautoriseerd gezag nodig om
aan medewerkers richting te kunnen geven; 2) Het motiveren van medewerkers en zorgen
voor betrokkenheid bij medewerkers. De leidinggevende moet daarvoor realistische
verwachtingen scheppen, veiligheid garanderen, respect tonen en regelmatig cornrnuniceren
met medewerkers; 3) Het adequaat onderhouden van laterale relaties en communicatie met
superieuren en 4) Het inbouwen van controlemechanismen.
In zijn latere werk spreekt Sayles (1993) over de 'working leader': Een leidinggevende die
zich continu weet aan te passen aan de werkomstandigheden en tevens gericht blijft op het
bereiken van de gestelde doelen. Dergelijke leidinggevenden zijn, volgens Sayles, continu
creatief en innovatief. Activiteiten die deze leidinggevenden continu uitvoeren zijn
onderhandelen, adviseren en overtuigen. Ondanks de veranderingen die moderne organisaties
de laatste decennia hebben doorgevoerd, gaat het nog steeds om de genoemde
basiskwaliteiten uit het eerdere werk van Sayles (1979), aldus Sayles (1993). Een verschil is
dat in moderne organisaties het accent iets meer komt te liggen op het samenspel van mensen
en technologie (Sayles, 1993). Sayles stelt dat rniddenrnanagers vaak weten wat
technologisch mogelijk is in organisaties. Bovendien weten rniddenrnanagers vooral de
kwaliteiten van medewerkers goed in te schatten.Middenmanagers hebben dus een cruciale
coordinatorsfunctie, om de technologische mogeJijkheden en kwaliteiten van medewerkers in
organisaties zorgvuldig op elkaar af te stemmen.
Samengevat stellen we vast dat het observeren van 'day-to-day' werkzaarnheden van
leidinggevenden te weinig is uitgevoerd. Bovendien is de vraag: 'Hoe geeft een effectieve
rniddenrnanager leiding?' nauwelijks beantwoord (Sayles, 1993). Wat managers doen en wat
managers zouden moeten doen, is vooral de focus geweest in de managementliteratuur.
Sayles (1964; 1979; 1993) heeft zich bezig gehouden met de dagelijkse werkzaarnheden van
rniddenrnanagers in Arnerikaanse organisaties. Zijn methoden voor het uitvoeren van
empirisch onderzoek, narnelijk directe observaties en ongestructureerde interviews, zijn
weinig systematisch en dus weinig controleerbaar. In aanvulling op het werk van Sayles
trachten we in deze video-observatiestudie een meer systematische aanpak te
bewerkstelligen. Tegelijkertijd bestuderen we in deze video-observatiestudie op meer
gedetailleerde wijze het observeerbare gedrag van effectieve middenmanagers. Deze videoobservatiestudie tracht daarrnee een Nederlands vervolg te geven aan het belangrijke werk
van Sayles.
Tientallen jaren later hebben ook Shipper en zijn collega' s zich exclusief gericht op
middenmanagers (Shipper & Davy, 2002; Shipper & Dillard, 2000; Shipper, 1999; Shipper &
White, 1999; Shipper, 1991). In de vragenlijst-studies van Shipper en zijn collega's komen
vooral de volgende 111eiderschapsdimensies naar voren: 1) 'making goals clear and
important',2) 'upward communication and participation', 3) 'orderly work planning', 4)
'organizational expertise', 5) 'facilitating work of others', 6) 'providing feedback', 7) 'time
emphasis', 8) 'control of details', 9) 'goal pressure', 10) 'delegation' en 11) 'recognition for
good performance'. Hierbij valt met name de tweede dimensie 'upward communication and
participation' op. Deze dimensie ornschrijft Shipper als de capaciteit van de midden manager
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om medewerkers suggesties te laten doen en deze suggesties later ook te gebruiken. Verder
zijn de dimensies van Shipper grotendeels een mengeling van de bevindingen uit andere
leiderschapsstudies en 'managerial work' studies. Zo spreekt Shipper over het controleren en
plannen van werkzaamheden en over het werk faciliteren van anderen en het aangeven van
het belang van de gestelde doelen. Shipper tracht daarmee de Ieiderschaps- en 'managerial
work' studies te integreren.
Dat Shipper nog steeds aansluiting zoekt bij zowel de leiderschaps- en 'managerial work'
studies, blijkt ook uit een van zijn meest recente studies (Shipper & Davy, 2002). Shipper en
Davy hebben een model voor effectief management ontwikkeld. Daarmee beogen ze het
bekende tweefactormodel van taak- en relatiegerichtheid te verfijnen. Toch gebruiken ook
Shipper en Davy in eerste instantie een tweefactormodel dat bestaat uit 'interactive skills' en
'initiating skills'. Iedere factor be staat vervolgens uit drie dimensies. De dimensies van de
factor 'interactive skills' zijn: 'participation', 'facillitation' en 'recognition'. De andere
dimensies, 'planning'; 'time emphasis' en 'control for details', vallen onder de factor
'initiating skills'. De overige vijf dimensies ('clarification of goals and objectives',
'organizational expertise', 'feedback', 'goal pressure' en 'delegation') die Shipper in eerdere
studies weI heeft gebruikt, zijn achterwege gelaten, omdat deze te weinig in andere
classificaties voorkwamen. Deze vragenlijst-studie is uitgevoerd onder rniddenrnanagers van
hoogwaardige technologische, niet-traditionele ondemerningen (Shipper & Davy, 2002).
Daaruit komt naar voren dat rniddenmanagers die voomamelijk relatiegericht zijn
('interactive skills') rninder aandacht hadden voor de taak ('initiating skills') en vice versa.
Tevens hebben Shipper en Dillard een studie gewijd aan het carrierepad van rniddenmanagers
(Shipper & Dillard, 2000) waarbij 11 dimensies werden onderverdeeld in twee groepen, 'upfront' en 'follow-up'. In de eerste groep horen, onder andere, 'clarification of goals and
objectives' en 'upward communication and participation'. In de tweede groep zitten
ondermeer 'time emphasis' en 'recognition for good performance'. Uit deze studie blijken de
'up-front' dimensies een sterkere rol te spelen bij een succesvolle carriere voor
rniddenrnanagers dan de 'follow-up' dimensies. Het gaat daarbij om de perceptie van
medewerkers. Shipper (1999) heeft daarnaast op basis van de 11 dimensies een vergelijking
gemaakt tussen effectieve rniddenrnanagers en de rninder effectieven. Deze studie was
eigenlijk bedoeld om rniddenmanagers die een MBA-diploma bezaten, te vergelijken met
degenen die andere diploma'S hadden behaald. Hieruit kwamen geen significante verschillen
naar voren. De vergelijking tussen de effectieve en de rninder effectieve rniddenmanagers
leverde wel enkele interessante resultaten op. Zo laat deze vergelijking zien dat de dimensies
'goal pressure' en 'delegation' zowel bij effectieve als ineffectieve rniddenrnanagers
voorkomen. Daarentegen kwamen de overige negen dimensies meer voor bij effectieve
rniddenrnanagers. Voor deze studie zijn de dimensies van Shipper interessante bouwstenen,
met name voor de ontwikkeling van het gedragsobservatieschema.
De studie van Shipper en Dillard (2000) richt zich vooral op de effecten van zelf-evaluaties
versus evaluaties door anderen. Een benadering die met name voor verbetering van
vragenlijstonderzoek in leiderschapsstudies interessant is. Dat geldt ook voor de aanname van
Shipper dat in leiderschapsstudies nadrukkelijker de bekwaamheid van managers om
bepaalde acties uit te voeren (,mastery'), moet worden onderzocht (o.a. Shipper & White,
1999; Shipper, 1991). In de studie van Shipper en White bijvoorbeeld werd de bekwaamheid
van rniddenmanagers gemeten door medewerkers een vragenlijst voor te leggen, waarin
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vragen stonden zoals 'this manager plans the work so it keeps running smoothly' en 'keeps
advice from the group on the best way to do things'. Volgens Shipper is de bekwaamheid van
de betreffende manager om bepaalde acties goed uit te voeren van doorslaggevende
betekenis. Shipper stelt, op basis van zijn studie, dat middenmanagers die effectiever willen
worden hun contactfrequentie met medewerkers niet hoeven op te voeren. Ze kunnen meer
aandacht besteden aan de kwaliteit van hun communicatieve vaardigheden. Hoewel Shipper
hier een cruciaal punt benadrukt, blijft zijn studie slechts gebaseerd op meningen van
respondenten (veelal medewerkers). Respondenten in deze studies moeten expliciet hun
mening geven in hoeverre zij hun middenmanager goed of minder goed achten. Antwoord op
de vraag op welke manier effectieve middenmanagers zich, in termen van observeerbaar
gedrag, gedragen in interactie met medewerkers is onduidelijk gebleven in de studies van
Shipper.
Hooijberg (1996) heeft zich meer gericht op 'behavioral complexity' onder middenmanagers.
'Behavioral complexity' bestaat uit twee componenten: 1) het gedragsrepertoire behorende
bij de functie en 2) de mate van gedragsdifferentiatie. Daarbij is de basisveronderstelling dat
middenmanagers die gebruik maken van een breed gedragsrepertoire in verschillende
situaties het meest effectief zijn. Het repertoire is, volgens Hooijberg, een set van
leiderschapsfuncties die middenmanagers kunnen uitvoeren. Daarnaast gaat het om
gedragsdifferentiatie: De gedragingen worden door middenmanagers verschillend vertoond
afhankelijk van de specifieke situatie. Gedragsdifferentiatie is door Hooijberg
geoperationaliseerd als 'de mate waarin middenmanagers hun gedragingen naar
medewerkers, superieuren en collega's verschillend vertonen'. Een middenmanager vertoont
volgens Hooijberg weinig gedragsdifferentiatie, indien deze zowel medewerkers, collega's
als superieuren iets oplegt. Middenmanagers die medewerkers iets opleggen, maar naar
collega's en superieuren meer volgzaam zijn, vertonen een hogere mate van
gedragsdifferentiatie. In de studie van Hooijberg (1996) is onderzoek verricht onder 282
middenmanagers van Fortune 50 ondernemingen en 252 middenmanagers van openbare
nutsbedrijven. AIle deelnemende middenmanagers maakten deel uit van het 'executive
education program' van de University of Michigan Business School. Uit deze studie kwam
naar voren dat middenmanagers die een breed gedragsrepertoire gebruikten, door zowel
medewerkers, collega's als superieuren werden waargenomen als effectief. De mate van
gedragsdifferentiatie had geen significante invloed op de waargenomen effectiviteit.
Hooijberg heeft in zijn studie gebruik gemaakt van het 'competing values framework of
leadership behavior' van Quinn (1988). In het raamwerk van Quinn (1988) is echter weinig
expliciet gemaakt hoe de diverse rollen worden vertoond door leidinggevenden en hoe de
leiderschapsrollen samen in een specifieke situatie optimaal functioneren. Daarom hebben
Vilkinas en Cartan (2001) een empirische studie uitgevoerd waarbij de 'competing values
framework' is getest. 100 middenmanagers deden mee aan deze '360 graden feedback'
studie. Hieruit blijkt dat niet alleen de acht leiderschapsrollen van Quinn (1988) relevant zijn
. Ook de 'integrator' rol is belangrijk voor middenmanagers. De 'integrator' rol is de
capaciteit van leidinggevenden om van hun eigen ervaringen te leren en de eigen
'performance' kritisch te beoordelen. Het is een onzichsbare schakel, die leidinggevenden
helpt om te bepalen welk gedrag in welke situatie moet worden vertoond. Naast een goede
uitvoering van bepaalde leiderschapsrollen, is ook het moment waarop de leiderschapsrollen
worden uitgevoerd belangrijjk.

35

Hoewel Vilkinas en Cartan (2001) en Hooijberg (1996) zich met een relevant vraagstuk bezig
houden, zijn hun waarnerningen nogal indirekt; het is grotendeels gebaseerd op percepties
van hen waarrnee middenmanagers hebben samengewerkt. De 'integrator' rol items, zoals
'respond to others in an appropriate manner' en 'accurately read the signals in his
environment', zijn beoordelingen van anderen over de rniddenmanager. Meer onderzoek is
dus nodig om inzichtelijk te krijgen hoe een effectieve rniddenmanager zich dan op zichtbare
wijze opstelt (Balogun, 2003). Daartoe is het waardevol om minutieus het observeerbare
gedrag van effectieve middenrnanagers in specifieke situaties te verkennen. Daarmee zou ook
het gedragsrepertoire van effectieve middenmanagers meer kunnen worden gespecificeerd
(Hooijberg, 1996, Vilkinas & Cartan, 2001, Sayles, 1964, 1979, 1993; Shipper, 1999;
Shipper & White, 1999; Boyatzis, 1982; Gerding & Sevenhuijsen, 1985).
Naast de genoemde empirische studies zijn in de middenrnanagementliteratuur nog andere
empirische studies te vinden, die relevant zijn voor deze video-observatiestudie, Die
empirische studies hebben zich specifiek gericht op transformationeel leiderschap onder
middenmanagers. Inzichten in die studies is belangrijk om tot een volledig beeld van de
relevante leiderschaps- en managementstudies gericht op midden managers te komen.
Transformationeel en transactioneelleiderschap
is, zoals beschreven in hoofdstuk 2, het
huidige 'state of the art' leiderschapsparadigma. Dit paradigma is in deze videoobservatiestudie vertrekpunt. Een samenvatting van de empirische studies gericht op
transformationeel1eiderschap
op middenmanagementniveau beschrijven we in de volgende
paragraaf.
3.2.6 Middenmanagement en transformationeelleiderscbap
Rainey en Watson (1996) zijn zeer positief over de mogelijkheden voor middenmanagers om
transformationeelleiderschap
toe te passen. Zij hebben dit echter niet empirisch getoetst. De
meeste onderzoekers naar transformationeelleiderschap
veronderstellen dat
transformationeel en transactioneelleiderschap
de meeste effectieve stijl van leidinggeven is
op alle hierarchische managementniveaus. Sommige onderzoekers zijn van mening dat
transformationeelleiderschap
vaker uitgeoefend wordt op topmanagementniveau, terwijl
transactioneel leiderschap vaker voorkomt bij eerstelijns- en middenmanagers (Oshagbemi &
Gill, 2004). Echter, enig goed onderbouwd bewijs voor een antwoord op de vraag welke
1eiderschapsstijl het beste past bij welk hierarchisch managementniveau is inconsistent en
schaars.
Beatty en Lee (1992) hebben ook specifiek studie gemaakt van middenmanagers. In een
case stu die hebben ze middenmanagers bestudeerd die een technologische verandering
doorvoerden. Middenmanagers werden beoordeeld op drie leiderschapsrollen: 'pathfinding',
'problem-solving' en 'implementing'. De succesvolle middenmanagers bleken deze drie
rollen toe te passen en werden door Beatty en Lee gezien als transformationele leiders. De
middenrnanagers waarbij het technologisch veranderingsproces was rnislukt, hanteerden,
volgens Beatty en Lee, alleen een transactionele leiderschapsstijl. De data-set beperkte zich
echter tot vier middenmanagers en de exacte relatie tussen de labels en hun
operationaliseringen van transformationeel en transactioneelleiderschap
is onduidelijk.
Beatty en Lee (1992) zijn een kwalitatieve onderzoeksweg ingeslagen door semigestructureerdeinterviews
te gebruiken, wat een goede aanvulling is op de legio
vragenlijstonderzoeken naar transformationeel en transactioneelleiderschap.
Echter, er zijn
geen systematische observatiemethoden gebruikt en de uitkomsten zijn slechts gebaseerd op
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meningen van direct betrokkenen. In aanvulling op hun studie is een verkenning naar het
observeerbare en systematisch te analyseren gedrag van effectieve middenmanagers in grote
organisaties de moeite waard.
In hoeverre middenmanagers in staat zijn om veranderingen in organisaties te
bewerkstelligen is ook de focus in de studie van Spreitzer en Quinn (1996). In een 'Fortune100onderneming' waren middenmanagers onderworpen aan een 'leadership education and
development' programma. Het topmanagement wilde graag dat middenmanagers meer een
transformationele leiderschapsstijl gingen hanteren. Vandaar dat met name de effecten van
een 'mind-set' verandering onder midden managers centraal stond in deze studie van
Spreitzer en Quinn. Zo werden in het onderwijsprograrnma veronderstellingen ter discussie
gesteld. Een gedragsanalyse en eventueel een gedragsverandering viel buiten het bestek van
dit programma. De 'mind-set' van middenmanagers is belangrijk om goed te functioneren.
Echter, alleen aandacht voor de 'mind-set' van middenmangers betekent een nadruk op het
cognitieve aspect van middenmanagers. Daarmee blijft het onduidelijk welke observeerbare
gedragingen middenmanagers daadwerkelijk laten zien. Video-observatie naar het
observeerbare gedrag van rniddenmanagers kan meer duidelijkheid scheppen.

3.3

Publieke versus private organisaties

Het klimaat voor het uitvoeren van een leiderschapsstudie in publieke (en private)
organisaties is hedentendage gunstig. Sinds de jaren '80 is in Nederland onder de naam '~ew
rublic Management' (NPM; Hood, 1991), zowel wetenschappelijk als maatschappelijk, meer
belangstelling ontstaan voor publiek management en voor effectief leidinggeven in publieke
organisaties in het bijzonder (Noordegraaf, 1997). Zo wordt in de publieke en private
managementliteratuur gesteld dat het management van publieke organisaties een meer
bedrijfsmatige aanpak zou moeten hanteren. Daarnaast wordt gesuggereerd dat
leidinggevenden in publieke organisaties vooral kunnen leren van de wijze waarop leiding
wordt gegeven in private organisaties. Publieke organisaties zouden dan, volgens enkele
onderzoekers, effectiever en efficienter worden bestuurd (zie bijvoorbeeld Boyne, 2002; Box,
1999; Metcalfe, 1993). In het kielzog van de propaganda voor een meer bedrijfsmatige
aanpak in publieke organisaties, heeft eveneens de discretionaire bevoegdheid van publieke
managers de aandacht getrokken (Hooijberg & Choi, 2001; Boyne, 2002; Noordegraaf,
1997). Uit de studie van Hooijberg en Choi (2001) blijkt bijvoorbeeld dat leidinggevenden in
publieke organisaties van mening zijn dat ze weinig autonome bevoegdheid hebben en
behoorlijk gebonden zijn aan wet- en regelgeving. Hooijberg en Choi (2001) hebben in hun
studie bij een publieke en een private organisatie gekeken naar de manier waarop de acht
leidersschapsrollen van het 'competing values framework' (Quinn, 1988) verb and hielden
met de waargenomen effectiviteit van medewerkers, superieuren en leidinggevenden zelf.
Het ging bij hen om middenmanagers van een Amerikaanse autofabrikant die op wereldwijde
schaal opereert en om middenmanagers van Amerikaanse 'state government' afdelingen.
Middenmanagers uit beide organisaties participeerden in het executive opleidingsprogramroa
van twee Amerikaanse universiteiten. Hooijberg en Choi (2001) hebben voor een private
versus publieke organisatie gekozen, omdat dit volgens hen de meest 'pure' en
contrasterende organisatietypen zijn (p. 404). Private organisaties omschrijven zijals op
winst gerichte ondernerningen, publieke organisaties zijn gericht op maximalisering van de
publieke taak (Rainey, 1997; Ranson & Stewart, 1994; 1989; Boyne, 2002; Hooijberg &
Choi,2001).
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Onder druk van maatschappelijke ontwikkelingen, zoals emancipatie en individualisering,
zijn er structuren in publieke organisaties ontstaan die beter aansluiten op de behoeften van
(individuele) burgers. Dit heeft tot gevoJg gehad dat publieke organisaties ingrijpend zijn
veranderd (Noordegraaf, 1997). Publieke organisaties leveren steeds meer maatwerk aan
burgers. Leidinggevenden in publieke organisaties hebben daarvoor discretionaire
bevoegdheid nodig en zouden bedrijfsmatiger moeten gaan werken. In hoeverre gedragen
effectieve middenmanagers in publieke organisaties zich anders in de werksituatie in
vergelijking met hun collega's in private organisaties? In deze exploratieve videoobservatiestudie trachten we deze vraag te beantwoorden.
Het duiden van de elementaire verschillen tussen publieke en private organisaties wordt al
eeuwenlang gebruikt in relatie tot fundamentele maatschappelijke vraagstukken. Het begrip
'publiek' refereert naar zaken die verwijzen en te maken hebben met een gemeenschap van
mensen, natie of staat (Ranson & Stewart, 1989). Hierbij gaat het om gezamenlijke
verantwoordelijkheid die verder gaat dan alleen het produceren van publieke goederen of
leveren van publieke diensten. Telkens weer moet in de gemeenschap bepaald worden wat de
leden verstaan onder publieke verantwoordelijkheid (Ranson & Stewart, 1989). Zo moeten in
de gemeenschap fundamentele vragen worden beantwoord door leden van deze gemeenschap
met betrekking tot bijvoorbeeld burgerrechten en -plichten en het opstellen van regels en
procedures voor verdelingsvraagstukken. Daarentegen heeft het begrip 'privaat' te maken
met persoonlijke eigendomsrechten. Zaken worden ingezet voor persoonlijk gewin en staan
apart van het publieke domein (Corneo & Rob, 2003; DeSantis & Durst, 1996).
Een specifieker inzicht in het verschil tussen publieke en private organisaties geven Rainey
(1997) en Ranson en Stewart (1994). Rainey (1997) heeft een uitvoerige lijst van 16
kenmerken opgesteld. Deze kenmerken onderscheiden publiek management van het
management in private organisaties. Deze kenmerken staan in Tabel3.1.
1. Geen vrije markt
2. Beperkte uitvoeringsmogelijkheden
3. Intensieve politieke invloed

door wetgeving

4. Publieke organisaties produceren pubJieke goederen en trachten zo goed mogelijk om te
gaan met externaliteiten
5. Monopolie
6. Meer intense publieke ontevredenheid
7. Van leidinggevenden in publieke organisaties wordt verwacht dat zij in hogere mate
beschikken over eigenschappen als eerlijkheid, openheid en verantwoordelijkheidsbesef
8. Grotere vaagheid en onmeetbaarheid van doelstellingen
9. Grotere verscheidenheid aan doelstellingen en hogere mate van conflict en tegenstelling
van de beoogde doelen
10. Minder besluitvorming
11. Minder autoriteit en bevoegdheid
12. Minder extrensieke incentives en een zwakkere relatie tussen performance en beloningen
13. Verschillende en meer op de gemeenschap gerichte werkgerelateerde waarden
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14. Minder werktevredenheid
15. Grotere voorzichtigheid
16. Een grotere weerstand tegen veranderingen en innovaties
Tabel 3.1 Kenmerken die publieke organisaties van private organisaties onderscheiden
vol gens Rainey (1997)
Ranson en Stewart (1994) kwamen met een aanmerkelijk kortere lijst van kenmerken die
behoren bij publiek management dan Rainey (1997). Deze kenmerken staan in Tabe13.2.
l. Managen in een sociaal-politiek systeem: omgaan met publieke druk en rnaatschappelijke

protesten
Groot
verantwoordelijkheidsgevoel
2.
3. Burgers begrijpen
4. Invloed kunnen uitoefenen
5. Oordeel geven op basis van multi-dimensionale performance
6. Verantwoordelijkheid kunnen dragen voor een veranderende maatschappij
Tabel 3.2 Kenmerken die publieke organisaties van private organisaties onderscheiden
volgens Ranson & Stewart (1994)
Zowel Ranson en Stewart (1994) als Rainey (1997) wijzen op een drietal essentiele zaken: 1)
op het grote verantwoordelijkheidsgevoel van leidinggevenden in publieke organisaties; 2) op
de complexiteit van doelstellingen in publieke organisaties en 3) op de noodzaak om leden
van de politieke gemeenschap te begrijpen. Daamaast geeft Rainey (1997) aan dat leden van
een publieke organisatie zich over het algemeen kenmerken als mensen die minder
besluitvaardig zijn, over minder bevoegdheden beschikken, een grotere voorzichtigheid
betrachten, meer weerstand tonen tegenover veranderingen en een lagere werktevredenheid
kennen. Verder komen de waamemingen van Rainey (1997) en Ranson en Stewart (1994)
overeen met de algemene kijk op publieke organisaties als trage bureaucratische organisaties
(Goodsell, 1994). Private organisaties worden in dat kader vaak als superieur gezien,
tenminste daar waar het gaat om het bereiken van efficientie en effectiviteit. Daarmee lijkt de
veronderstelling dat leidinggevenden in publieke organisaties over minder mogelijkheden
beschikken om medewerkers te belonen en dat publieke organisaties meer op ondernemingen
moeten gaan lijken, een geaccepteerde wijsheid. Tegelijkertijd gaan met name in de publieke
sector stemmen op om de unieke aspecten van publieke organisaties meer uit te dragen
(Boyne, 2002; Noordegraaf & Stewart, 2000; Ranson & Stewart, 1989). Publieke
organisaties hebben met veel meer dilemma's te maken wanneer gemeenschapsbeleid
geformuleerd en geimplementeerd wordt. Een gemeenschap is een diverse groep van
individuen die elk verschillende en soms tegenstrijdige belangen en rollen in de gemeenschap
spelen. Daarentegen hebben private organisaties met een relatief eenvoudige focus te maken.
Private organisaties richten zich voomamelijk op het bevredigen van de behoeften van hun
klanten (Robertson & Seneviratne, 1995; Ranson & Stewart, 1994; Baldwin, 1987; Whorton
& Worthley, 1981).
De verschillen tussen publieke en private organisaties zijn uit te drukken aan de hand van
drie basisaspecten: 1) managementwaarden 2) complexiteit van doelstellingen en 3) de mate
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van bureaucratie. Deze drie basisaspecten vatten de inzichten over de essentiele verschillen
tussen beide typen organisaties van Rainey (1997) en Ranson en Stewart (1994) samen. Deze
basisaspecten zijn goed bruikbaar voor het empirisch verkennen van de verschillen in gedrag
van effectieve middenmanagers in private versus publieke organisaties (Hooijberg & Choi,
2001; Boyne, 2002; Fottler, 1981). De drie genoemde basisaspecten worden in de volgende
subparagrafen besproken.
3.3.1 Managementwaarden
Dat leidinggevenden in publieke organisaties andere managementwaarden hanteren dan
leidinggevenden in private organisaties, staat ook wei bekend als 'public service ethos'
(Pratchett & Wingfield, 1996). Zo zouden leidinggevenden in publieke organisaties meer
risico's mijden dan leidinggevenden in private organisaties (Rainey, 1997; MacCrimrnon e.a.,
1986). Mensen die frequent risico's rnijden in hun persoonlijke leven zoeken ook vaker werk
bij publieke organisaties dan bij private organisaties (Bellante & Link, 1981). De studie van
Bozeman en Kingsley (1998) is minder eenduidig over het verschil in risico-aversie tussen
leden van publieke en private organisaties. In ieder geval hebben publieke organisaties een
hogere mate van formalisatie dan private organisaties, wat een risicomijdende omgeving
creeert (Boyne, 2002). Oftewel, publieke organisaties lijken meer in trek bij mensen die
graag op zeker spelen. In dat kader is het plausibel om aan te nemen dat leidinggevenden in
publieke organisaties over het algemeen voorzichtiger zijn dan hun collega's in private
organisaties. Zo is het te verwachten dat ze rninder snel stelling nemen en vaker de voor- en
nadelen afwegen alvorens een beslissing te nemen. Leidinggevenden in private organisaties
nemen eerder risico's doordat financiele incentives hen stimuleren. Leidinggevenden in
private organisaties zijn ook voornamelijk gericht op hun eigen doelstellingen, dan hun
collega's in publieke organisaties (Lowe e.a., 1996; Bass, 1985). Leden van private
organisaties worden in economische termen veelal beoordeeld op hun prestaties.
Leidinggevenden in private organisaties kunnen medewerkers relatief eenvoudiger en
directer sturen door middel van zakelijke beloningen en sancties (Lowe e.a., 1996).
Publieke organisaties kunnen minder eenvoudig de prestaties van hun leden in econornische
termen vaststellen. Publieke organisaties stellen in vergelijking met private organisaties meer
eisen aan het controleren van procedures en werkzaamheden en aan het naleven van regels
(Boyne, 2002). Bovendien associeren leidinggevenden in publieke organisaties het effectief
zijn voornamelijk met het controleren van werkzaamheden die medewerkers uitvoeren
(Hooijberg & Choi, 2001). Ook het idee dat leden van publieke organisaties over het
algemeen risicornijdend zijn ingesteld draagt bij aan een relatief hoge mate van verificatie in
publieke organisaties, want dat resulteert in het uitvoeren van meer interne controles binnen
deze type organisaties (Rainey e.a., 1995). In dat kader is het waardevol om te verkennen in
hoeverre het observeerbare gedrag van effectieve rniddenmanagers in publieke organisaties
verschilt van het gedrag dat hun collega's in private organisaties laten zien.
Op het gebied van managementwaarden blijken leidinggevenden in publieke organisaties ook
op een ander punt te verschillen van hun collega's in private organisaties. Leidinggevenden
in publieke organisaties zijn rninder te motiveren met financiele beloningen en hebben een
grotere neiging om de publieke gemeenschap te dienen (Dixit, 1997; Boyne, 2002). Zo
kennen leidinggevenden in publieke organisaties meer waarde toe aan het verlenen van
publieke diensten. Het is voor leidinggevenden in publieke organisaties vaak belangrijk dat
het om werk gaat dat bijdraagt aan het welzijn van anderen en aan de gemeenschap. Dit
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betekent dat leidinggevenden in publieke organisaties veelal meer betrokken zijn bij
belangrijke algemene maatschappelijke vraagstukken, dan hun collega's in private
organisaties. De drijfveer van leidinggevenden in private organisaties is voomamelijk om aan
de verwachtingen van een specifieke 'klantenkring' te voldoen. Ook kennen deze
leidinggevenden meer waarde toe aan geld en een hoog inkomen als uiteindelijke
doelstelling, in zowel hun werk als in hun persoonlijk leven (Rawls, Ullrich & Nelson, 1975;
zie voor een overzicht: Rainey & Bozeman, 2000). Leidinggevenden in private organisaties
vinden het rninder belangrijk om een voldaan gevoel over te houden aan de voltooiing van
een project. Deze voldoening is voor leidinggevenden in publieke organisaties van essentiele
waarde (Crewson, 1995). Daarnaast hebben leidinggevenden in publieke organisaties meer te
maken met frustraties van medewerkers met betrekking tot het bureaucratisch systeem en
politieke agenda's (Ring & Perry, 1985). Zo hebben leidinggevenden in publieke organisaties
meer afwegingen te maken die niet direct financieel gerelateerd zijn in vergelijking tot hun
collega's in private organisaties. Aangezien leden van publieke organisaties over het
algemeen minder materialistisch zijn dan leden van private organisaties, zijn ze gevoeliger
voor het bereiken van andere idealen of het bevredigen van andere emotionele behoeften,
Leidinggevenden in publieke organisaties maken dan ook veelvuldig gebruik van emotionele
motivatie-instrumenten (Denhardt & Prelgovisk, 1992). Leidinggevenden in publieke
organisaties blijken ook meer aandacht te besteden aan goede werkrelaties dan
leidinggevenden in private organisaties (Boyatzis, 1982). Uit de meta-analyse van Lowe en
zijn collega's (1996) blijkt bijvoorbeeld dat transformationeelleiderschap
meer voorkomt bij
leidinggevenden in publieke organisaties dan bij leidinggevenden in private organisaties.
Echter, in hoeverre het observeerbare gedrag van effectieve rniddenmanagers in publieke
organisaties afwijkt van het gedrag van effectieve rniddenmanagers in private organisaties is
nog onduidelijk. In deze video-observatiestudie wordt daartoe een eerste verkenning
uitgevoerd.
3.3.2 Complexiteit van doelstellingeo
Het is een universeel geaccepteerde idee dat publieke organisaties vagere, meerdere,
tegenstrijdige en moeilijk te meten doelstellingen hebben in vergelijking met private
organisaties (Rainey & Bozeman, 2000; Boland & Fowler, 2000; Ranson & Stewart, 1989;
Whorton & Worthley, 1981). Publieke organisaties hebben een of meerdere gemeenschappen
van burgers als 'eigenaar', terwijl private organisaties eigendom zijn van aandeelhouders,
oftewel private eigenaren (Scott & Falcone, 1998). Zo hebben leidinggevenden in publieke
organisaties een multi-lineaire taak om het collectieve welzijn van de gemeenschap en de
verschillende individuele benodigdheden in de gemeenschap te waarborgen (Ranson &
Stewart, 1989). Met andere woorden, publieke organisaties zijn professionele organisaties die
publieke diensten en producten leveren voor verschillende leden van de gemeenschap.
Daarbij hebben publieke organisaties rekening te houden met verschillende waarden die
leden van de gemeenschap koesteren. De taak van leidinggevenden in publieke organisatie is
tevens te omschrijven als een duale taak, omdat ze zowel de volksvertegenwoordigers als de
leden van de gemeenschap moeten dienen. Leidinggevenden in publieke organisaties moeten
een zeer goed even wicht trachten te bewaren tussen de verschillende belangengroepen in de
gemeenschap (Ranson & Stewart, 1989; Ring & Perry, 1985). Bovendien is het produceren
van meetbare resultaten in publieke organisaties zeer gecornpliceerd, doordat verschillende
autoriteiten maar ook belangengroepen van publieke organisaties relatief eenvoudige
interventies kunnen plegen (Behn, 2003; Dixit, 1997). Zo zijn verkoop- en winstcijfers en
andere soortgelijke kengetallen die frequent worden gebruikt in private organisaties, vaak
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weinig toepasbaar in of onvolledig voor publieke organisaties (Behn, 2003; Ranson &
Stewart, 1994; Baldwin 1987). Het is vaak erg 1astig om vast te stellen in welke mate
leidinggevenden in publieke organisaties verantwoordelijk zijn voor bepaalde activiteiten
(Benn & Gaus, 1983). Het besluitvormingsproces in publieke organisaties wordt door de
aanwezigheid van verschillende autoriteiten en belangengroepen in de gemeenschap
gemakkelijker vertraagd dan in private organisaties. Kortom, leidinggevenden in publieke
organisaties hebben vaker dan hun collega's in private organisaties met zeer complexe,
moeilijk te meten en veelal ambivalente of flexibelere doelstellingen te maken. Alhoewel ook
in private organisaties complicaties optreden door bijvoorbeeld ingestelde procedures,
systemen en stroeve communicatie tussen afdelingen, zijn de complicaties in publieke
organisaties zwaarder te noemen. Anders gezegd, de belangentegenstellingen binnen en
rondom publieke organisaties zijn sterker en hebben een grotere impact in deze organisaties
(Boyne, 2002; Metcalfe, 1993; Worthon & Worthley, 1981). Zo stellen publieke organisaties
zichzelf vaak complexere doelen die in private organisaties een lag ere prioriteit zouden
hebben (Flynn, 1997; Ferlie e.a., 1996; Ranson & Stewart, 1994). In dat opzicht lijken
leidinggevenden in private organisaties het eenvoudiger te hebben, vooral omdat
doelstellingen in private organisaties makkelijker op basis van economische begrippen zijn te
evalueren dan in publieke organisaties. In hoeverre het observeerbare gedrag van effectieve
middenmanagers in private organisaties verschilt van het observeerbare gedrag van hun
collega's in publieke organisaties, wordt in deze studie op exploratieve wijze bestudeerd.
3.3.3 De mate van bureaucratie
Publieke organisaties zijn veelal bureaucratischer dan private organisaties (Boyne, 2002;
Bretschneider, 1990). Zowel publieke als private organisaties hebben uiteraard te maken met
procedures, wet- en regelgeving (Rainey & Bozeman, 2000). Echter, in publieke organisaties
zijn deze procedures, wet- en regelgeving gezaghebbender (Whorton & Worthley, 1981;
Boyne, 2002). Zo schrijft de wet- en regelgeving in publieke organisaties vaker voor hoe een
bepaalde handeling of procedure moet worden uitgevoerd dan in private organisaties. Of
zoals Berkley (1981) stelt: 'In private administration the law generally tells him what he
cannot do; in public administration the law tells him what he can do' (p. 10). Rainey en zijn
collega's (1995) vonden bewijs dat publieke organisaties een hogere mate van formalisatie
kennen voomamelijk ten aanzien van inkoop- en adrninistratieve procedures en het
personeelsbeleid. Procedures zijn complexer en duren vaak langer in publieke organisaties,
zoals bij het werven en selecteren van medewerkers of bij ontslagprocedures.
Leidinggevenden in publieke organisaties voelen zich dan ook meer met handen en voeten
gebonden aan procedures en diverse wet- en regelgeving, dan hun collega's in private
organisaties (Hooijberg & Choi, 2001). Daarnaast komt in publieke organisaties meer 'red
tape' voor (Boyne, 2002; Rainey & Bozeman, 2000). 'Red tape' is eigenlijk een pathologisch
neveneffect van een bureacratie. Het bestaan van 'red tape' betekent dat een onnodige
obsessie bestaat in de organisatie voor regels en procedures, in plaats van gericht te zijn op
resultaten en uitkomsten (Boyne, 2002). Oftewel, 'red tape' heeft te maken met de irritatie en
vertragingen die onstaan in publieke organisaties doordat leden van deze organisaties diverse
regels en procedures als onnodig ervaren (Bozeman e.a., 1992; Ring & Perry, 1985).
De formalisatie en 'red tape' in publieke organisaties beperkt ook in hoge mate de autonornie
van leidingevenden in publieke organisaties (Hooijberg & Choi, 2001). Substitutie van
leiderschap gebeurt in dergelijke situaties gemakkelijk (Kerr & Jerrnier, 1978). Vier
indicatoren die de autonomie van leidinggevenden beperken zijn (Hooijberg & Choi, 2001):
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1) Functieverantwoordelijkheden die sterk gespecificeerd en gedocumenteerd zijn; 2) Taken,
bevoegdheden en verantwoordelijkheden die in beleidstukken, procedures en
functiebeschrijvingen zijn vastgelegd; 3) SaIarisverhogingen van medewerkers die niet
afhankelijk zijn van de aanbevelingen die de leidinggevende doet: Zo is het beloningssysteem
in publieke organisaties meestaI gebaseerd op senioriteit en veel minder op basis van
individuele prestaties (Solomon, 1986) en 4) Controlemechanismen die ontbreken om over de
financiele en niet-financiele rniddelen te beschikken. Met andere woorden, leidinggevenden
in publieke organisaties hebben de nadelen van een hierarchische bureaucratie met relatief
rninder vrijheid om zelfstandig aan hun medewerkers leiding te geven (Boyne, 2002;
Hooijberg & Choi, 2001). Zo zijn leidinggevenden in publieke organisaties voomamelijk
bezig met de processen en procedures waardoor resultaten moeten worden bereikt. Daarbij
moet voortdurend de wet- en regelgeving en eventuele bijzondere regelingen door deze
leidinggevenden nauwlettend in de gaten gehouden worden. Dit staat in contrast met de focus
van leidinggevenden in private organisaties. Leidinggevenden in private organisaties zijn
voomamelijk bezig met het creeeren van resultaten en vee! rninder met organisatieprocessen
en -procedures. Aangezien de focus bij leidinggevenden in private organisaties anders is dan
bij de collega's in publieke organisaties kan dat invloed hebben op het observeerbare gedrag.
In deze exploratieve video-observatiestudie bestuderen we het observeerbare gedrag van
effectieve middenmanagers in publieke versus private organisaties.
In publieke organisaties is de beleidsfunctie veelal gescheiden van de implementatiefunctie,
terwijl niemand bij wet leidinggevenden in private organisaties kan weerhouden om zowel
een strategisch beleid te forrnuleren aIs te implementeren. Management in private organisatie
heeft dus -in theorie- aIle vrijheid om naar eigen inzicht te handelen. Bij de
besluitvormingsprocessen in private organisaties zijn de economische criteria, zoaIs de mate
van efficientie en winstgevendheid, vaak maatgevend. Zo kan top management in private
organisaties relatief eenvoudig en naar eigen inzicht harde eisen stellen aan rniddenrnanagers.
Daarentegen vindt in publieke organisaties besluitvorrning meer plaats op basis van
onderhandelingen en comprornissen sluiten en gaat het gepaard met een grotere mate van
onzekerheid. De beinvloedingsmogelijkheden van middenrnanagers in publieke organisaties
zijn daardoor groter. Anders gezegd, private organisaties verdienen hun eigen geld en op
basis daarvan kan het topmanagement gemakkelijker beslissen wat ze willen dat in de
organisatie wordt gedaan (Bellone & Goer!, 1992). Uiteraard hebben deze leidinggevenden
zich ook aan wet- en regelgeving te houden. Echter, de boodschap van het topmanagement in
private organisaties is over het algemeen veel duidelijker of richtinggevender voor
middenmanagers dan in publieke organisaties. Daamaast is deze boodschap vaak
onderbouwd met puur econornische criteria wat ook zorgt voor rninder ambiguiteit en
discussie en veelal resulteert in een opgelegde eis waaraan midden managers in private
organisaties moeten voldoen. Het is mogelijk dat dit doorwerkt in het observeerbare gedrag
van effectieve rniddenmanagers in private organisaties. Daarmee kan het observeerbare
gedrag van effectieve middenmanagers in private organisaties anders zijn, dan van de
collega's in publieke organisaties. In deze video-observatiestudie wordt het verschil in
observeerbaar gedrag bestudeerd van effectieve middenmanagers in zowel publieke als
private organisaties.
In dit hoofdstuk stonden de relevante literatuur behorende bij twee belangrijke situationele
leiderschapsfactoren centraaI: 1) Het hierarchische managementniveau en 2) Ret onderscheid
tussen publieke versus private organisaties. We nemen aan dat het observeerbaar gedrag van
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effectieve middenmanagers verschilt van het gedrag van leidinggevenden werkzaam op
andere hierarchische managementniveaus in organisaties. Ten tweede lijkt het aannemelijk,
gegeven de literatuur over publieke versus privaat management, dat er verschillen en
overeenkomsten te vinden zijn in het observeerbare gedrag van effectieve middenmanagers
in private versus publieke organisaties. Mede om inzicht te verschaffen in de wijze waarop
effectieve middenmanagers zich in publieke en private organisaties gedragen, voeren we deze
video-observatiestudie uit. De exploratieve wijze waarop de video-observatiestudie is
uitgevoerd, beschrijven we in het volgende hoofdstuk.
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4. Methodologie
4.1

Inleiding

In dit hoofdstuk beschrijven we de methodologie van de uitgevoerde video-observatiestudie.
Qua onderzoeksontwerp is deze studie een veldstudie. Focus daarbij is het observeerbare
gedrag van effectieve middenmanagers in een belangrijk deel van hun dagelijks
leidinggevende werk in grote organisaties in Nederland. In deze studie trachten we
inzichtelijk te maken welk observeerbaar gedrag wordt vertoont door deze rniddenmanagers
tijdens het periodiek overleg met een of meerdere medewerkers. Daartoe is observeerbaar
gedrag van deze rniddenmanagers met een digitaie video-camera opgenomen. Van elk van de
deelnemende rniddenmanager hebben we rninimaal 2,5 uur anaiyseerbare videotape.
Allereerst beschrijven we de steekproeftrekking. Daarna voigt een beschrijving van de
dataverzameling en de data-analyse. De data-analyse bestaat uit twee gedeeltes, te weten een
technisch en inhoudelijk dee!. Bij het technische gedeelte beschrijven we de manier waarop
de videobeelden zijn geanaiyseerd. Bij het inhoudelijke deel staat het daarbij gehanteerde
gedragsobservatieschema centraa!'

4.2

De steekproeftrekking

In grote organisaties bestaan relatief grote groepen rniddenmanagers. Het is per organisatie
goed mogelijk om uit haar groep rniddenmanagers de meest effectieven te selecteren. Grote
organisaties in Nederland zijn met deze eerste vraag benaderd voor deelname aan dit
onderzoek. Daartoe is rechtstreeks contact gelegd met de hoofden personeelszaken of
managementontwikkeling van 31 Nederlandse bedrijven in Nederland. De eerste contacten
met deze organisaties waren eenvoudig gelegd, omdat hun gegevens relatief eenvoudig te
vinden zijrr', Daarna zijn de hoofden personeelszaken of managementontwikkeling per
telefoon of e-mail gevraagd of ze interesse hadden in deze video-observatiestudie. Indien
interesse bestond voor deelname aan het onderzoek, werd een beschrijving van het onderzoek
toegestuurd. In deze beschrijving stonden: 1) De doelen van het onderzoek; 2) Wat het
onderzoek de organisatie zou opleveren en 3) Wat van de organisatie bij deelname aan het
onderzoek werd verwacht. De hoofden ontvingen, op hun verzoek, ook het wetenschappelijk
voorstel van deze studie. 19 hoofden hadden belangstelling voor het onderzoek. 12 hoofden
hebben op voorhand aangegeven dit onderzoek geen prioriteit te willen geven in de
organisatie.
Het op directe wijze benaderen van grote Nederlandse organisaties is het meest 'neutraal'. Bij
deze benadering wordt de onderzoeker het rninst beinvloed door bestaande contacten of
netwerken. Echter, het bleek al snel dat de grote organisaties veeJal een grote
naamsbekendheid genieten en dat ze voortdurend worden gevraagd voor deelname aan
allerlei onderzoek. Het verkrijgen van medewerking via deze neutraie weg resulteerde
uiteindelijk in een toezegging van een onderneming. Deze toezegging was belangrijk, omdat
het mede de interesse van het onafhankelijke !1uropean Management !1ducation ~etwork
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(EMEN) en het trainingsbureau 'Het Glazenhuis'" heeft gewekt. De leerstoel 'organizational
behavior in public and private organizations' had al contact met EMEN en 'Het Glazenhuis'.
Vande 12 leden bij EMEN hebben acht hoofden managementontwikkeling interesse getoond
in deze video-observatiestudie. Vijf van de acht hoofden managementontwikkeling hebben
uiteindelijk hun participatie in het onderzoek toegezegd. Via Het Glazenhuis zijn vijf
hoofden personeelszaken benaderd. Dat heeft uiteindelijk geresulteerd in drie deelnemende
organisaties. Het totaal aantaJ deelnemende private organisaties kwam daarmee op negen in
deze studie.
Daarna is met de hoofden managementontwikkeling of personeelszaken van de negen
organisaties kennisgernaakt en het onderzoek in detail besproken. Zo is tijdens dit
voorgesprek aangegeven om welke type rniddenmanagers het precies gaat en is uitleg
gegeven over de selectieprocedure en de effectiviteitscriteria. Daarbij hebben de hoofden
aangegeven graag als intern contactpersoon voor het onderzoek te willen fungeren.
Op welke wijze zijn, binnen elke deelnemende organisatie, de meest effectieven
middenmanagers geselecteerd? De leidinggevenden (topmanagement) van het
middenmanagement kregen van de hoofden managementontwikkeling of personeelszaken de
vraag voorgelegd welke twee of drie middenmanager(s) zij bovengemiddeld vonden
presteren (zie Appendix 4-A). Bij deze vraag ontvingen topmanagers een schriftelijke
toelichting (zie Appendix 4-A). Daarna hebben aile 'direct reports' van de door het
topmanagement genomineerde middenmanagers een korte vragenlijst ingevuld (zie Appendix
4_B)7. 97% van de 'direct reports' heeft de ingevulde vragenlijst geretoumeerd. De
vragenlijsten zijn per post of per e-mail naar de secretaresses gestuurd. De secretaresse
zorgde voor de verdere distributie onder alle medewerkers die rechtstreeks aan deze
middenmanager rapporteerden ('direct reports' genoemd). De vragenlijsten werden via de
reguliere post (in een gesloten envelop) of per e-mail van de secretaresse terugontvangen.
Ook het meest recente beoordelingsrapport van de middenmanager werd, indien aanwezig in
het personeelsdossier, naar ons vertrouwelijk toegestuurd. Daarvoor hebben de managers
toestemming gegeven. Op basis van de norninatie van het topmanagement, de gemiddelde
vragenlijstscores van aile direct reports en het beoordelingsrapport, indien aanwezig, zijn de
meest effectieve rniddenmanagers geselecteerd voor deze studie.
Vervolgens werden de namen, emailadressen en telefoonnumrners van de geselecteerde
middenmanagers via de hoofden managementontwikkeling of personeelszaken van de negen
organisaties ontvangen. Daarna is met deze middenmanagers telefonisch contact opgenomen.
In dit telefoongesprek is de opzet en bedoeling van deze studie uitgelegd. Daarin is
nadrukkelijk aangegeven dat het wetenschappelijk onderzoek betreft en dat we de anonimiteit
van de middenmanagers waarborgen. Verder is voorafgaand aan en tijdens de videoobservaties geen inhoudelijke informatie gegeven of discussie gevoerd met de
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De vragenlijst is sarnengesteld op basis van bestaande effectiviteits-items uit gerenommeerde wetenschappelijke
managementstudies van Tsui (1982), Quinn (1988), Kotter (\992), Boyatzis (1982) en Bass & Avolio (2000). De
sarnenhang van deze vragenlijst-items kan worden uitgedrukt in een Cronbach's Alpha van 0,89.
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middenmanager over deze studie. Daarmee is voorkomen dat middenmanagers vooraf of
tijdens de video-opnarnes onnodig zouden worden beinvloed.
Nadat de deelname van negen private organisaties een feit was, zijn in samenwerking met
twee afstudeerders van de voltijdsopleiding Bestuurskunde, publieke organisaties benaderd
voor deelname aan deze video-observatiestudie (Brinkman & Schuurman, 2003). De directe
benadering, zoals toegepast bij de private organisaties, resulteerde in deelname van zes
publieke organisaties aan het onderzoek. De selectieprocedure bij deze publieke organisaties
was identiek aan de wijze waarop rniddenmanagers in private organisaties zijn geselecteerd
voor deze studie. Zo heeft bij deze publieke organisaties eveneens overleg plaatsgevonden
met de hoofden managementontwikkeling of personeelszaken. Daarin is aangegeven dat het
om effectieve rniddenmanagers gaat: Managers die leidinggeven aan eerstelijnsmanagers.
Deze hoofden hebben bier ook als intern contactpersoon voor dit onderzoek gefungeerd.
Allereerst hebben deze hoofden de leidinggevenden (topmanagement) gevraagd om de
volgens hun perceptie de twee of drie meest effectieve rniddenmanagers te nomineren (zie
Appendix 4-A). Vervolgens zijn alle 'direct reports' van deze middenmanagers voorzien van
een vragenlijst (zie Appendix 4-B). 98% van de 'direct reports' heeft de ingevulde vragenlijst
geretourneerd. De procedure was identiek aan de wijze waarop medewerkers van
middenmanagers uit de private organisaties naar hun mening is gevraagd. De correspondentie
over en de distributie van de vragenlijsten in publieke organisaties is op vergelijkbare wijze
als in private organisaties gelopen.

4.3

Beschrijving van de steekproef

De uiteindelijke steekproef be staat in totaal uit 25 effectieve middenmanagers. Daarvan zijn
11 managers werkzaam in publieke organisaties en 14 managers in private organisaties. De
14 middenmanagers uit de private organisaties werkten allen ais business-unit manager,
waarvan vier managers bij een financiele dienstverlener, drie managers bij een
telecombedrijf, twee managers bij een energiebedrijf, een manager bij een
electronicaconcern, een manager bij een luchtvaartmaatschappij, een manager bij een
zakelijke dienstverlener, een manager bij een chemieconcern en een manager was in dienst
bij een farmaceutisch bedrijf. De verdeling van de 14 managers naar sekse was twee
vrouwelijke en 12 mannelijke managers. De 11 middenmanagers uit de publieke organisaties
werkten allen als afdelingshoofden. Daarvan werkten vier managers bij twee verscbillende
gemeentes uit het oosten van Nederland, twee managers bij een gemeente uit het zuiden van
Nederland, drie managers bij twee verscbillende gemeentes uit het midden van Nederland en
twee managers bij een waterschap uit het zuiden van Nederland. Qua sekse bestond deze
groep midden-managers uit 10 mannelijke managers en een vrouwelijke manager. Zie ook
Tabel4.1.

Categorie
Totaal aantal vrouwelijke middenmanazers
Totaal aantal mannelijke middenmanagers
Totaal aantal middenmanazers
Tabel 4.1 Deelnemende middenmanagers

8

Publiek

Privaat

Totaal

#

%

#

%

#

3
22
25

12
88
100

2
12
14

8
48
56

10

1
11

%8

4
40
44

qua sekse

Afgerond op hele percentages.
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De gemiddelde leefujd van de middenmanagers werkzaam in de private organisaties was
39,8 jaar. De oudste rniddenmanager uit de private organisatie was 56 jaar en de jongste was
30 jaar. Bij de middenmanagers uit de publieke organisaties was de gemiddelde leeftijd 44,5
jaar. Daarbij was de oudste middenmanager 55 en de jongste 35 jaar. Van de
middenmanagers werkzaam in private organisaties hebben vier managers een Qogere
beroepsopleiding (HEO) genoten, negen managers een ~etenschappelijke Qpleiding (WO) en
een manager heeft HBS-A als hoogste opleiding genoten. In vijf gevallen was het vereiste
opleidingsniveau voor de functie minimaal HBO en in negen gevallen was WO het vereiste
opleidingsniveau voor de functie. Van de middenmanagers werkzaam in de publieke
organisaties hebben zeven managers een HBO-opleiding en vier managers een WO-opleiding
afgerond. Daarbij was twee keer het vereiste opleidingsniveau voor de functie rninimaal
HEO en negen keer was het vereiste opleidingsniveau voor de functie WOo Dus zowel bij de
rniddenmanagers uit de private organisaties als bij de middenmanagers uit de publieke
organisaties was negen keer een WO diploma vereist als opleidingsniveau voor de functie.
Dat maakt de twee steekproeven (effectieve middenmanagers in publieke versus effectieve
middenmanagers in private organisaties) goed vergelijkbaar. Deze cijfers staan weergegeven
in Tabel 4.2.

Categorie

Totaal
#

Opleidingsachtergrond
middenmanagers
Totaal aantal middenmanagers met WO
Totaal aantal middenmanagers met HBO
Overig
Opleidinaseisen middenmanagementfunctie
Opleidingseis WO
Opleidingseis HEO
Tabel 4.2 Opleidingsachtergrond
van deelnemende
van de betreffende middenmanagementfunctie

13
11
1

Privaat
#
%
9
4
1

Publiek
%
#

64
29

4

7

0

7

36
64
0

18

82
9
64 9
2
5
36
18
middenmanagers
en opleidingseisen
7

De middenmanagers uit de private organisaties werkten gemiddeld 11 jaar bij dezelfde
organisatie. Het hoogste aantal jaren bij dezelfde organisatie was 30 jaar en het laagste aantal
was drie jaar. Verder waren ze gemiddeld 2,3 jaar actief in de huidige functie. Hierbij was de
hoogste score 10 jaar en de laagste score een jaar. De rniddenmanagers uit de publieke
organisaties werkten gemiddeld 14,1 jaar bij dezelfde organisatie. De hoogste score was
hierbij 31 jaar en de laagste vier jaar. In de huidige functie waren de middenmanagers uit de
publieke organisaties gemiddeld 3,8 jaar actief. Hierbij was de hoogste score 10 jaar en de
laagste 1,5 jaar.
Het gemiddeld aantal medewerkers waar middenmanagers in de private organisaties direct en
indirect leiding aan gaven was 176 medewerkers. Het totaal aantal medewerkers waaraan zij
leiding gaven varieerde tussen de 38 en 350 medewerkers. Het gemiddeld aantal 'direct
reports' (= medewerkers die rechtstreeks aan de betreffende rniddenmanager rapporteerden)
lag gemiddeld op 8,5 medewerkers. Het hoogste aantal 'direct reports' van een
middenmanager was 15 medewerkers en het laagste aantal 'direct reports' was vier
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medewerkers. Van de 'direct reports' was 9% vrouw en 91 % was man. De gemiddelde
leeftijd van de 'direct reports' in de private organisaties was 44,2 jaar, waarbij de hoogste
gemiddelde leeftijd 53,7 en de laagste 39 jaar was. De 'direct reports' waren gemidde\d 15,1
jaar (langste gemiddelde periode 30,7 jaar en kortste 6,3 jaar) werkzaam bij dezelfde private
organisatie, waarvan gemiddeld 2,8 jaar (Iangste gemiddelde peri ode 6 jaar en kortste 1,3
jaar) werkzaam in dezelfde (huidige) functie. Ze werkten gemiddeld 4,6 jaar (Iangste
gemiddelde peri ode 11,9 jaar en kortste 1,3 jaar) op dezelfde afdeling binnen de private
organisatie en werkten gemiddeld al 2,4 jaar samen met de betreffende midden manager
(langste gemiddelde periode was 7,3 jaar en kortste gemiddelde peri ode was een jaar).
Voor middenmanagers in publieke organisaties is het gemiddelde aantal waaraan ze leiding
gaven 57,9 medewerkers. Hierbij was het hoogste aantal medewerkers 175 en het laagste
aantal medewerkers 10. Het gemiddelde aantal 'direct reports' lag op 8,6 medewerkers, wat
vergelijkbaar is met het gemiddelde aantal 'direct reports' van middenmanagers in private
organisaties. Het hoogste aantal 'direct reports' was 14 en het laagste aantal 'direct reports'
was drie medewerkers. Van deze 'direct reports' was 42,1 % vrouw en 57,9 % was man. De
gemiddelde leeftijd van de 'direct reports' uit de publieke organisaties was 43 jaar. De
hoogste gemiddelde leeftijd was 48,8 jaar en de laagste gemiddelde leeftijd was 34,5 jaar. De
'direct reports' waren gemiddeld 12,6 jaar (langste gemiddelde peri ode was 18,2 jaar en
korste gemiddelde periode was vier jaar) werkzaam bij dezelfde publieke organisaties,
waarvan gemiddeld 5,5 jaar in dezelfde (huidige) functie (langste gemiddelde periode zes
jaar en kortste 1,3 jaar). Ze werkten gemiddeid 7,2 jaar (langste gemiddelde periode 11,5 jaar
en kortste 3,5 jaar) op dezelfde afdeling binnen de publieke organisatie en werkten gemiddeld
2,5 jaar samen met de betreffende middenmanager (langste gemiddelde peri ode was vier jaar
en korste gemiddelde periode was 1,4 jaar).
De 'direct reports' uit de private organisaties beoordeelden hun leidinggevende gemiddeld
met een effectiviteitsscore van 3,9 (op een schaal van een tot vijf) (zie Appendix 4-B en
Tabe14.3). Hierbij was de hoogste score een 4,2 en de laagste een 3,5. De 'direct reports' uit
de publieke organisaties beoordeelden hun leidinggevende gemiddeld ook met een
effectiviteitsscore van 3,9. Daarbij varieerden de scores tussen de 4,3 en 3,6. Kortom, de
'direct reports' uit zowel publieke als private organisaties spraken een positief oordeel uit
over de effectiviteit van hun leidinggevende. Een gemiddelde score lager dan 3,5 zou
geresulteerd hebben in een negatief oordeel. In dat laatste geval zou een genomineerde
middenmanager niet verder participeren in het onderzoek.
De twee steekproeven blijken goed vergelijkbaar te zijn. Immers, het gemiddelde aantal
'direct reports' is gelijk, evenals het hoogste en laagste aantal 'direct reports'. Verder komt
de gemiddelde leeftijd van de 'direct reports' redelijk goed overeen, evenals het gemiddeld
aantal jaren dat 'direct reports' samenwerken met de middenmanager. De min of meer gelijke
effectiviteitsscores (gemiddelde, hoogste en laagste score) laten zien dat de twee
steekproeven ook op basis van deze gegevens goed vergelijkbaar zijn. De gegevens van de
'direct reports' van middenmanagers uit zowel de publieke als private organisaties staan
vermeld in Tabel 4.3.
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Categorie
Totaal
Publiek
Privaat
Gemiddeld aantal direct reports
8,5 medewerkers 8,5 medewerkers 8,6 medewerkers
Hoogste aantal direct reports
15 medewerkers 15 medewerkers 14 medewerkers
4 medewerkers
3 medewerkers
Laagste aantal direct reports
3 medewerkers
42,1%
Percentage vrouwelijke direct reports
23,6%
9%
91%
57,9%
Percentage mannelijke direct reports
76,4%
44,2jaar
43 jaar
Gemiddelde leeftijd direct reports
43,5 jaar
48,8 jaar
53,7 jaar
Hoogste gemiddelde leeftijd direct
53,7 jaar
reports
34,5 jaar
39 jaar
Laagste gemiddelde leeftijd direct
34,5 jaar
reports
15,1 jaar
12,6 jaar
Gerniddelde aantal jaren werkzaam bij
14 jaar
dezelfde organisatie
18,2jaar
Langste gemiddelde periode werkzaam
30,7 jaar
30,7 jaar
bij dezelfde organisatie
Kortste gemiddelde peri ode werkzaam
6,3 jaar
4 jaar
6,3 jaar
bij dezelfde organisatie
2,8jaar
5,5 jaar
Gemiddelde periode werkzaam in
3,6 jaar
dezelfde functie
Langste geroiddelde peri ode werkzaam
6jaar
6jaar
6jaar
in dezelfde functie
1,3 jaar
Kortste gemiddelde periode werkzaam
1,3 jaar
1,3 jaar
in dezelfde functie
4,6 jaar
7,2jaar
Gemiddelde periode werkzaam op
5,9 jaar
dezelfde afdeling
11,5jaar
Langste gemiddelde peri ode werkzaam
11,8 jaar
11,9 jaar
op dezelfde afdeling
3,5 jaar
Kortste gemiddelde peri ode werkzaam
1,3 jaar
1,3 jaar
op dezelfde afdeling
2,4 jaar
2,5 jaar
Gerniddelde periode van
2,4 jaar
samenwerking met rniddenmanager
7,3 jaar
Langste geroiddelde periode van
7,3 jaar
4 jaar
samenwerking met middenmanager
1,4 jaar
Korste gerniddelde periode van
1 jaar
1jaar
samenwerking met middenmanager
Gerniddelde effectiviteitsscore direct
3,9
3,9
3,9
reports
4,2
4,3
Hoogste effectiviteitsscore direct
4,3
reports
Laagste effectiviteitsscore direct
3,5
3,5
3,6
reports
Tabel4.3 Descriptieve gegevens van 'direct reports' van de deelnemende
middenmanagers
Ook de behaalde resultaten, zoals vermeld in het meest recente beoordelingsrapport van de
rniddenmanagers uit de private organisaties, waren over het algemeen goed. In zes gevallen
werd het functioneren van de manager op basis van de behaalde resultaten beoordeeld met de
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kwalificatie 'zeer goed'. In zes andere gevallen was de kwalificatie 'goed' gebruikt. Bij twee
managers was het beoordelingsrapport niet aanwezig. Bij de publieke organisaties was het
verkrijgen van beoordelingsrapporten erg lastig. Herhaalde oproepen resulteerden uiteindelijk
slechts in vier rapporten. Van de vier rapporten werd in twee gevallen de kwalificatie
'uitstekend' vermeld en in de twee andere gevallen de kwalificatie 'goed'. In zeven gevallen
werd geen beoordelingsrapport ontvangen. Beoordelingsrapporten waren volgens de
betreffende middenmanagers niet aanwezig. Het aantal ontvangen beoordelingsrapporten van
middenmanagers uit private organisaties is redelijk en van de midden managers uit publieke
organisaties laag. De overige gegevens laten verder zien dat de geselecteerde
middenmanagers op effectieve wijze functioneren. De gemiddelde score van de 'direct
reports' zowel voor middenmanagers in publieke als private organisaties getuigt bijvoorbeeld
van een relatief hoge effectiviteitsscore (zie TabeI4.3). Bovendien hebben topmanagers hun
opinie over deze middenmanagers gegeven. Verder is de selectieprocedure in zowel private
als publieke organisaties identiek geweest. Een verkennende vergeJijking van het
observeerbare gedrag van effectieve middenmanagers in pubJieke versus private organisaties
is daarmee op verantwoorde wijze mogeJijk.
De volgende essentiele stap is het observeren van het gedrag wat deze effectieve
middenmanagers laten zien in interactie met hun medewerkers. Daartoe moesten we
bruikbare video-opnames maken. In de volgende paragraaf meer over de gehanteerde wijze
van dataverzameling.

4.4

Wijze van dataverzameling

Voor het maken van bruikbare video-opnames moesten we voorafgaand aan de uitvoering
van de video-observaties diverse belangrijke besJissingen nemen. Zo is het allereerst de vraag
welke interacties tussen middenmanager en een of meerdere medewerkers voor videoobservatie in aanmerking komen. We vroegen ons af of het observeerbare gedrag van
effectieve midden managers in verschillende gesprekken ook zou leiden tot verschil in
observeerbaar gedrag. Daartoe hebben we gekozen voor een additionele situationele of
contextfactor (paragraaf 4.4.1). Vervolgens is het perspectief van waaruit video-opnames
worden gemaakt essentieel (paragraaf 4.4.2). De wijze waarop de videocamera wordt
opgesteld, is eveneens belangrijk. Verder moet bij het maken van video-opnames rekening
worden gehouden met reactiviteit. Op welke wijze de reactiviteit in deze studie is
gerninimaliseerd, beschrijven we in paragraaf 4.4.3.
4.4.1

De keuze voor een additionele situationele contextfactor: l-op-l gesprek en
afdelingsvergadering
Voorafgaand aan het videofilmen moet worden nagedacht over de vraag op welke manier
videobeelden uiteindelijk analyseerbare data opleveren die betrouwbaar en valide zijn
(Collier & Collier, 1986). Zo hebben we voor deze studie eveneens nagedacht over hoe,
waar, wanneer en wat precies moest worden gefilmd. Deze studie richt zich op het
observeerbare gedrag van effectieve middenmanagers in interactie met een of meerdere
medewerkers. Een relevante vraag voorafgaand aan de uitvoering van het onderzoek is dan
ook welke interacties precies gefilmd en onderzocht kunnen worden.
Het is belangrijk te realiseren dat het onderzoek zich richt op het observeerbare gedrag van
effectieve middenmanagers werkzaam in verschillende private en publieke organisaties.
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Evenals in de studie van Boyatzis (1982) gaat het in deze studie dus niet om specifieke
competenties of gedragingen die gelden voor een specifieke functie bij een specifieke
organisatie. Het gaat om het observeerbare gedrag van effectieve rniddenrnanagers in
publieke en private organisaties wanneer ze communiceren met een of rneerdere
medewerkers.
Verder moeten de video-observaties onderling vergelijkbaar zijn. Aangezien in verschillende
organisaties video-opnames worden gemaakt, zijn twee aspecten belangrijk. Allereerst is dat
de wijze waarop video-observaties praktisch uitvoerbaar zijn in publieke en private
organisaties. Het tweede aspect is de keuze voor onderling vergelijkbare interactiemornenten
van effectieve rniddenrnanagers met een of meerdere medewerkers. Om meer inzicht te
krijgen in de werkbaarheid van de videocamera in praktijksituaties en om beter te kunnen
bepalen welke interacties gefilmd kunnen worden, zijn voorafgaand aan de uitvoering van het
onderzoek twee proefopnames gemaakt. Deze proefopnames zijn gemaakt bij twee managers
die geen deel uitmaken van de steekproef.
Uit deze proefopnames is gebleken dat 'non-stop' filmen gedurende twee hele werkdagen
veel problemen oplevert. Zo zouden gigantisch veel videotapes nodig zijn geweest, aangezien
een videotape slechts voldoende is voor ongeveer een uur videofilm. Verder zou het totaal
aantal uren videotape ongeveer drie keer zoveel bedragen als de 124,5 uur videotape die
uiteindelijk voor deze studie is verzameld. Bovendien bleek het voor de betreffende
proefpersonen ontzettend verve lend en 'intrusive' wanneer deze gedurende twee werkdagen
continu zou worden gevolgd met de videocamera. Met andere woorden, deze proefopnames
hebben duidelijk gemaakt dat het erg onplezierig is voor managers om te worden achtervolgd
door een videocamera. Daarnaast verstoort een dergelijke vorm van video-observatie de
'normale' werkomgeving. Het volgen van een manager met een videocamera in de hand is
een opvallende, met alledaagse vertoning waar medewerkers in de organisatie graag op
reageren. De hoeveelheid reactiviteit (of gebrek aan representativiteit voor het echte gedrag
in dat soort situaties) is daarmee vermoedelijk te groot (zie paragraaf 4.4.3).
Periodieke gesprekken tussen de rniddenmanager en een of meerdere medewerkers in een
aparte gespreksruimte (bijvoorbee1d een spreekkamer of vergaderruimte), bleken echter zeer
goed te filmen. Deze gesprekken bleken om verschillende redenen goed te registreren met
behulp van een videocamera. Ten eerste voerden de middenrnanagers en medewerkers zeer
intensieve gesprekken. Zodoende hadden ze geen tijd om aan de videocamera te denken.
Deze periodieke gesprekken bleken het voordee1 te hebben dat zowel middenmanagers als
medewerkers volledig in beslag werden genomen door het vele en vaak urgente werk dat dan
moest worden besproken. Mensen richten zich dan voomamelijk op de taak die uitgevoerd
moet worden, omdat hun eigen belangen in die situaties op het spel staan, waardoor ze veel
minder gericht zijn op de videocarnera (Erickson & Schultz, 1982). Collier en Collier (1986)
hebben zelfs tijdens video-observaties in een leslokaal met kinderen geconstateerd dat
(vertrouwde) gedragspatronen van docenten snel weer terugkeerden. Daarentegen blijven
excessen, zoals schreeuwen, huilen en agressie gebruiken vermoedelijk weI eerder
achterwege bij exteme observaties, alhoewel excessen normaliter (d.i. in de dagelijkse
praktijk) ook grote uitzonderingen zijn (Erickson & Schultz, 1982). Dergelijke excessen
kunnen natuurlijk weI een grote impact hebben op betrokkenen zelf.
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De ervaringen opgedaan tijdens de proefopnarnes hebben geleid tot het video-observeren van
periodieke l-op-l gesprekken en afdelingsvergaderingen. Tijdens de video-observaties zijn
minimaal twee l-op-l gesprekken van de middenmanagers met 'direct reports' en rninimaal
een afdelingsvergadering van de 'direct reports' onder leiding van de betreffende
rniddenmanager gefilmd. Zodoende waarborgen we in deze studie dat de verzamelde
videodata onderling vergelijkbaar is. Andere interactiemomenten, bijvoorbeeld informele
settings, zijn ook waardevol voor het inzicht in het observeerbaar gedrag van effectieve
rniddenmanagers. Echter, deze geven veel rninder garantie over de onderlinge
vergelijkbaarheid van zulke settings in diverse grote organisaties. Daarmee is rninder
zekerheid te krijgen over het verzame1en van betrouwbare, bruikbare en vergelijkbare data
over het observeerbare gedrag van effectieve middenmanagers in pubJieke en private
organisaties. Bovendien worden dergelijke interacties niet ingepland door rniddenmanagers
en medewerkers, waardoor onvoorspelbaar is wanneer deze interactiemomenten zich precies
voordoen in organisaties. Onderling vergelijkbare video-observaties zouden dan aIleen al
vanuit praktisch oogpunt veel moeilijker uitvoerbaar zijn.
Daarnaast blijkt uit de literatuur dat leidinggevenden vooral op individueel en op
groepsniveau interacteren met hun medewerkers (Schalk, 2004). Yuki (2002) en Van der
Vlist e.a. (1995) maken hierbij onderscheid tussen intra-individuele, dyadische, groeps- en
organisatieprocessen. De intra-individuele processen spelen zich in de individuele
leidinggevende af en zijn daarmee niet direct observeerbaar in settings met een of meerdere
medewerkers. De processen op organisatieniveau zijn te breed gezien de focus van deze
studie en worden daarom niet meegenomen. Een dyadisch proces betreft directe interactie
tussen een leidinggevende en een medewerker. Bij groepsprocessen gaat het om een
leidinggevende in interactie met meerdere medewerkers. Van de dyadische en
groepsprocessen zijn respectievelijk de periodieke l-op-l gesprekken en
afdelingsvergaderingen representatieve voorbeelden (Schalk 2004). Gesprekspartners in lop-I gesprekken zijn meer op elkaar aangewezen en meer afhankelijk van wederzijds
vertrouwen (Ulrich e.a., 1999). In een groep kan een leider zich makkelijker concentreren op
het genereren en verspreiden van informatie of op het krijgen van informatie uit de groep.
Het is dus een wederzijdse informatie-uitwisseling. Bovendien zijn groepsprocessen
complexer dan l-op-l gesprekken, omdat er meer zenders en ontvangers zijn waardoor
sneller rnisverstanden kunnen optreden in de comrnunicatie (Gramsbergen-Hoogland, 1996).
Gordon (1955) stelt dat leidinggevenden in groepen vooral een belangrijke doorgeeffunctie
hebben. Eerdere leiderschapsstudies hebben zich de afgelopen 60 jaar voomamelijk
geconcentreerd op de relatie van leidinggevende en medewerker en zich dus vooral bezig
gehouden met dyadische processen (Schalk, 2004). In deze studie wilden we allereerst de
praktische uitvoerbaarheid waarborgen. Daarnaast is het vanuit theoretisch oogpunt
waardevol om het observeerbare gedrag van effectieve rniddenmanagers niet in een setting te
observeren, maar in meerdere settings. In de literatuur wordt vee1al aangenomen dat een
verschil in settings leidt tot een andere wijze van comrnuniceren door managers. Deze videoobservatiestudie wil een eerste inzicht verschaffen in het observeerbare gedrag van effectieve
rniddenmanagers in grote organisaties; niet alleen van een bepaalde setting. Daartoe zijn
observaties in rninimaal twee verschillende settings nodig. Zodoende is in deze videoobservatiestudie gekozen voor twee verschillende vormen van periodiek overleg: Een l-op-I
gesprek en een afdelingsvergadering.
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Een uitvoerbare en wetenschappelijk verantwoorde video-observatie hangt, naast de keuze
voor een of meer duidelijk afgebakend type gesprek, ook af van het perspectief van waaruit
wordt gefilmd en van de mate waarin de reactiviteit wordt gereduceerd. De volgende
subparagrafen gaan daar nader op in.

4.4.2

Vannitwelk perspectiefvideofIlmen?

Het is van belang vooraf te bepalen vanuit welk perspectief het videofilmen zal plaatsvinden.
In principe heeft een onderzoeker bij video-observatie twee mogelijkheden. De videocamera
is te gebruiken om een 'etic view' of om meer een 'ernie view' op de sociale context te
krijgen (Ratcliff, 2003). Indien zou worden deelgenomen aan de sociale context (d.i. als
participant) om zodoende van binnenuit te videofilmen dan zou zijn gekozen voor een 'ernie
view'. 'Ernic' richt zich voomamelijk op een algemene onderzoeksorientatie gebaseerd op
waarnerningen van een participant; ook wel 'een informant van de werkelijkheid' genoemd
(Ratcliff, 2003). In deze studie staat een 'etic' type onderzoek centraal, omdat in feite van
buitenaf naar het gedrag van effectieve middenmanagers wordt gekeken. 'Etic' betekent dat
observatoren als buitenstaanders een objectief beeld proberen te vormen van de sociale
context. 'Etic' is in vergelijking met 'ernie' meer een perspectief op afstand. Zodoende wordt
in de wijze van dataverzameling gestreefd naar zoveel mogelijk wetenschappelijke
objectiviteit.
Verder is het belangrijk voor een 'etic' type onderzoek dat de videocamera tijdens de
observaties op een vaste plaats staat en als het ware een vast onderdeel van de achtergrond
vormt (Mead, 1995; Erickson, 1992). Een dergelijke camera-opstelling reduceert namelijk de
mate van 'obtrusiveness' (Kent & Foster, 1977). Daarmee draagt de camera-opstelling bij aan
een zo'n objectief mogelijke videoregistratie. De video-opnames worden dan steeds vanuit
dezelfde camerapositie gemaakt wat de video-observaties onderling beter vergelijkbaar
maken dan wanneer telkens vanuit verschillende opstellingen video-opnames worden
gemaakt. Bovendien heeft de cameraman daardoor rninder bewegingsvrijheid bij het maken
van de video-opnames. De invloed van de cameraman is daarmee beperkt gehouden in deze
studie.
Bij deze comparatieve methode (d.i. een 'eric' type onderzoek) is het essentieel dat exteme
observatoren de gedragingen goed en betrouwbaar analyseren. Het gevaar bestaat namelijk
dat gedragingen worden geinterpreteerd apart van de context waarin ze voorkomen. Dit
gevaar is te voorkomen wanneer in een expliciet gekozen en beheersbare setting videoopnames worden gemaakt (Schaeffer, 1995). Daarmee draagt de expliciete keuze voor l-op-l
gesprekken en afdelingsvergaderingen bij aan het verzamelen van betrouwbare en originele
data. Bovendien wordt in deze studie gebruik gemaakt van een gedragsobservatieschema (zie
paragraaf 4.5.2). Aan de hand van dit gedragsobservatieschema bekijken meerdere
observatoren de videobeelden waarop de gedragingen van 25 effectieve rniddenmanagers
zichtbaar zijn. De mate van intersubjectiviteit tussen deze observatoren wordt met behulp van
geavanceerde computersoftware (The Observer) gemeten (Spiers, 2004; Ratcliff, 1996). Deze
aanpak zorgt voor standaardisatie van de data-verzameling en data-analyse. Een solide
standaardisatie is belangrijk om een betrouwbare comparatieve studie te kunnen uitvoeren.
Tevens dragen de beschreven keuzes bij aan het rninimaliseren van de reactiviteit bij videoobservaties (Ratcliff, 2003, 1996; Collier & Collier, 1986). In de volgende subparagraaf gaan
we daar nader op in.
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4.4.3

Reactiviteit

Wat is reactiviteit eigenlijk precies? Reactiviteit is een fenomeen waar mensen in het
dagelijks leven moeilijk aan kunnen ontsnappen (Roth, 1989). Zodra mensen beseffen dat ze
worden geobserveerd of zodra ze in contact komen met anderen, dan treedt een bepaalde
mate van reactiviteit al op. Mensen gedragen zich in het bijzijn van andere mensen tot op
zekere hoogte anders dan wanneer ze aileen zijn. Zo is ook de sociale waarde van gedrag van
invloed op de mate van reactiviteit (Kazdin, 1982): Gedrag met een negatieve sociale waarde
(bijv. drugsgebruik) komt bijvoorbeeld rninder frequent voor tijdens een observatie. Mensen
hebben namelijk de neiging om zich tijdens een observatie zo goed mogelijk (lees: sociaal
wenselijk) voor te doen. In wetenschappelijk onderzoek treedt reactiviteit ook op.
Bijvoorbeeld wanneer het onderzoekssubject weet dat hij of zij wordt geobserveerd voor een
onderzoek. Het onderzoekssubject kan dan besluiten om specifiek gedrag te vertonen tijdens
de observatieperiode (Weick, 1985; Roth in Kazdin,1982). Zowel bij observaties in
natuurlijke settings als bij laboratoriumexperimenten kan reactiviteit optreden. Het verschil
tussen deze twee observatiesettings uit zich vooral in het feit dat onderzoekssubjecten bij
laboratoriumexperimenten niet worden geobserveerd in een natuurlijke sociale context. Het is
vaak eenvoudiger voor onderzoekssubjecten om aan specifieke experimenten deel te nemen
dan aan relatief langdurige 'live' observaties. Immers, een onderzoekssubject kan de
observatie in het laboratorium eerder afdoen als een experiment; een specifiek gebeuren op
een bepaald (tijds)moment. Zelfs wanneer daarbij geen observatoren aanwezig zijn, dan kan
reactiviteit optreden. Subjecten laten zich dan voomamelijk sturen door hun eigen (sociaalwenselijke) verwachtingen. Kortom, reactiviteit kan bij het gebruik van iedere
observatiemethode voorkomen. Ook in deze video-observatiestudie is het belangrijk om de
mogelijke reactiviteit te minimaliseren.
am reactiviteit te minimaliseren kunnen onderzoekers drie basisstrategieen toepassen (Foster
& Cone, 1980). De eerste strategie is onopvallendheid (,unobtrusiveness'), waarbij de data
zoveel mogelijk onzichtbaar (voor onderzoekssubjecten) wordt verzameld. Bij het toepassen
van deze strategie wordt bijvoorbeeld gebruik gemaakt van 'one-way mirrors' of van
verborgen camera's. Deze strategie is vooral geschikt voor onderzoek in laboratoria, omdat
de onderzoeker dan de mogelijkheid heeft om een of meerdere onzichtbare videocamera's te
installeren. Voor het uitvoeren van video-observaties in meerdere organisaties bij meerdere
leidinggevenden is dat aileen al vanuit praktisch oogpunt zeer lastig uit te voeren.
De tweede strategie is manipulatie. Daarbij wordt de reactiviteit gereduceerd door andere
informatie aan onderzoekssubjecten over het onderzoek te geven dan de werkelijke
informatie, of door zelfs cruciale informatie achterwege te houden. De werkelijke bedoeling
van het onderzoek blijft daarmee voor onderzoekssubjecten onbekend. Vanuit ethisch
oogpunt is het echter van eminent belang dat onderzoekssubjecten, vooral bij videoobservatie, correct worden geinformeerd en behandeld door de onderzoeker (Rosenstein,
2002; Schaeffer, 1995). Onderzoekssubjecten stellen zich bloot aan de videocamera en de
video-opnames komen uit de eerste hand, waardoor deze beelden vaak ongecensureerd zijn.
Deze ongecensureerde videobeelden kunnen indringend zijn, met name voor de
onderzoekssubjecten zelf. De kans dat videobeelden worden rnisbruikt is bovendien groter
dan bij data die is verzameld via andere onderzoeksmethoden (Rosenstein, 2002). Zo zouden
derden deze ongecensureerde videobeelden tegen het onderzoekssubject kunnen gebruiken.
In deze studie is getracht dergelijke risico's tot 'nul' te reduceren. Voorafgaand aan het
onderzoek is het belangrijk om de consequenties van deelname aan een video55

observatiestudie voor onderzoekssubjecten helder uiteen te zetten. Verder beeft de
onderzoeker de plicht om toestemming re vragen aan onderzoekssubjecten voor deelname
aan een video-observatiestudie. Met andere woorden, vanuit ethisch oogpunt is het belangrijk
dat participanten goede uitleg krijgen van de onderzoeker over de doelstellingen en
procedures van de video-observatiestudie. Verder is het waarborgen van de privacy van de
onderzoekssubjecten belangrijk. Zo moeten deelnemers aan het onderzoek de garantie krijgen
dat de videobeelden uitsluitend gebruikt worden voor wetenschappelijk onderzoek. In deze
studie zijn de deelnemende middenmanagers, nadat ze toesternming hadden gegeven voor het
maken van video-opnames, op de hoogte gebracht van de aanpak en over het doel van deze
studie. Verder is ze de garantie gegeven dat de videobeelden aileen voor wetenschappelijke
doeleinden worden gebruikt.
De derde strategie is acclimatisatie. Bij deze strategie wordt pas videodata verzameld vanaf
het moment dat onderzoekssubjecten minder gevoelig zijn voor de aanwezige videocamera.
Deze strategie is grotendeels toegepast in deze video-observatiestudie, zodat op een integere
wijze het natuurlijke habitat van middenmanagers en medewerkers gedurende de videoopnames zoveel mogelijk bleef bestaan. Op de eerste plaats is gezorgd voor een relatief snel
acclirnatiseringsproces onder middenrnanagers en medewerkers. Middenmanagers en
medewerkers zijn voorafgaand aan elke video-observatie op de hoogte gebracht van de
onderzoeksaanpak. Met de rniddenmanagers is afgesproken om op de eerste filmdag
ongeveer een half uur voor aanvang van de eerste video-opnames met elkaar in zijn of haar
kantoor kennis te maken. Dit acclimatiseringsproces beoogde rniddenmanagers te laten
gewennen aan de videocamera. Immers, voor een snelle acclirnatisering en om de reactiviteit
meer te reduceren, blijft het gewenst dat deelnemers even de tijd krijgen om aan de
videocamera te wennen (Bourchard, 1970). Eventuele vragen van de rniddenrnanager zijn
daarin ook uiteraard beantwoord. De middenrnanagers stelden bijvoorbeeld vragen over de
bedoeling van het onderzoek en over het vervolgtraject.
Bovendien moet voor een adequate acclimatisering van middenrnanagers en medewerkers
ook de rol van de onderzoeker helder zijn gedurende de video-observaties (Ratcliff, 1996). In
dit onderzoek is bewust gekozen voor de rol van cameraman. Daarmee werd immers een
concrete taak vervuld tijdens het observeren, hetgeen tevens praktische duidelijkbeid
verschafte aan middenrnanagers en medewerkers. Tegelijkertijd werd de betreffende
middenmanager relatief ongestoord en onopvallend geobserveerd. Het vervullen van deze
concrete taak voorkwam dat middenrnanagers en medewerkers de rol van de onderzoeker
negatief zouden attribueren (Ratcliff, 1996). De rol van onderzoeker is tijdens eerdere
observatiestudies door onderzoekssubjecten namelijk vaak gezien aIs vaag en geheirnzinnig
(Ratcliff, 1996). Daarnaast voorkwam deze rol en opstelling dat middenmanagers en
medewerkers gedurende de video-opnames vragen gingen stellen. Dit is tijdens de videoobservaties dan ook niet gebeurd.
Verder is gezorgd voor minimaaI oponthoud, omdat de videocamera en statief telkens binnen
twee minuten stonden opgesteld. Zodoende is ook gekozen om niet meer dan een
videocamera te gebruiken. Het gebruik van meerdere videocamera's is in veldonderzoek op
verschillende ftlmlocaties veel complexer (Jackson, 1987). Het 'natuurlijke habitat' van
leidinggevenden en medewerkers is zovee1 mogelijk onveranderd gelaten, zodat de
middenrnanagers en medewerkers zich snel vertrouwd voelden met de aanwezigheid van
slechts een cameraman en een videocamera. Daarnaast is de videocamera (met statief) bij
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iedere video-opname op een vaste zichtbare plek opgesteld. Een zichtbare carnera-opstelling
met minimale interventies draagt bij aan een goede vertrouwensrelatie tussen de onderzoeker
en de deelnemers (Schaeffer, 1995). Deze zichtbare opstelling geeft duidelijkheid over de
werkwijze van de onderzoeker, waardoor minder twijfel, onzekerheid en nieuwsgierigheid
bestaat bij de onderzoekssubjecten. Deze zichtbaarheid geeft middenmanagers en
medewerkers een zekere mate van psychologische veiligheid. Dat resulteert vervolgens in
een goede medewerking van middenmanagers en medewerkers. Bovendien zijn dan de
video camera en cameraman veel minder opdringerig voor de middenmanagers en
medewerkers. In een dergelijke relatief veilige psychologische setting is het gebruik van een
videocamera namelijk minstens net zo prettig voor middenmanagers en medewerkers dan
wannneer af en toe aantekeningen zouden worden gemaakt door de onderzoeker gedurende
het observeren (Erickson, 1992). Het gebruik van een videocamera door een onderzoeker is
eigenlijk beter, omdat de onderzoeker dan een duidelijke rol heeft te vervullen als cameraman
(Ratcliff, 1996). Het maken van aantekeningen door de onderzoeker gedurende de
observatieperiode, maakt deelnemers daarentegen meer zenuwachtig en nieuwsgierig.
Bovendien is de videocamera uitsluitend op de middenmanager gericht geweest.
Medewerkers wisten dat zij niet gefilrnd zouden worden en hoefden zich daar dus ook geen
zorgen over te maken. Daarmee is getracht een minimale reactiviteit bij de geselecteerde
middenmanagers en medewerkers te realiseren.
Naast de camera-opstelling kwamen ook andere praktische uitvoeringskwesties met
betrekking tot het videofilmen aan de orde (Ratcliff, 1996). Zo is op minimaal twee
werkdagen binnen een peri ode van twee weken bij elke middenmanager gefilmd. In deze
studie is voor deze tijdsperiode gekozen, zodat de onderzoekssetting weinig aan verandering
onderhevig was. Daarnaast zou de kans op exceptionele veranderingen in die peri ode bij de
betreffende middenmanager en zijn of haar 'direct reports' minimaal zijn. Daarnaast blijven
middenmanagers in die tijdsperiode voldoende bekend met de onderzoeker en vertrouwd met
de videocamera. Verder was het belangrijk om op minimaal twee verschillende werkdagen te
filmen. Dit was nodig om niet afhankelijk te zijn van filmmateriaal dat slechts op een dag
was verzameld. Aan de andere kant bleek meer dan twee werkdagen filmen onverstandig om
praktische en financiele redenen. Zo is voor elk uur video-opname ongeveer een dagdeel
nodig om deze te converteren tot meerdere mpeg-bestanden, Deze mpeg-bestanden konden
worden opgeslagen op de computer en waren nodig voor de data-analyses en dienden als
back-up. In totaal is 124,5 uur videotape verzameld. Deze 124,5 uur videotape heeft
betrekking op 25 middenmanagers. Het gemiddeld aantal uren videotape per middenmanager
is dus 4 uur en 59 minuten. Voor deze studie was het cruciaal dat zowel rniddenmanagers als
medewerkers zich gedurende het videoftlmen op natuurlijke wijze hebben kunnen gedragen.
Daaraan lag de keuze ten grondslag om de werkomgeving van de middenmanager zoveel
mogelijk onveranderd te laten en om voldoende openheid van zaken te geven ten aanzien van
het videoftlmen. Mede daarom wordt gesteld dat de aanwezigheid van een cameraman met
een videocamera geen belemmering is voor een betrouwbare dataverzameling.
Volgens sommige auteurs is de aanwezigheid van een videocamera een positieve catalysator:
"the presence of the camera makes people act in ways truer to their nature than might
otherwise be the case: a revealer of inner truth" (Barnouw, 1970, p. 45). Zo stelt ook
McCarty (1995) dat de aanwezigheid van een videocamera belangrijke persoonskenmerken
van onderzoekssubjecten laat zien. Daarentegen geven anderen de voorkeur aan een
verborgen videocamera (Corsaro, 1985; Dowrick, 1991; Dowrick & Biggs, 1983). Op welke
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manier de videocamera ook staat opgesteld, het gaat voomamelijk om het vertrouwen dat
onderzoekssubjecten hebben in de onderzoeker. Indien middenmanagers en medewerkers
vertrouwen hebben in de opzet van een studie zullen ze zich minder bedreigd voelen en ook
het gevoel hebben de consequenties van onderzoeksdeelname beter te kunnen overzien. Ook
Erickson (1992) stelt dat vertrouwen van de onderzoekssubjecten in de onderzoeker en in het
onderzoek, ervoor zorgt dat een cameraman met een videocamera niet meer opdringerig is
dan wanneer een onderzoeker schriftelijke aantekeningen zou maken. Verder is zeer expliciet
naar middenmanagers en medewerkers toe gecornmuniceerd dat er geen interventies plaats
gingen vinden tijdens het videofilmen. De rol van cameraman gedurende de observaties was
duidelijk en daarmee bleven persoonlijke eigenschappen, kenmerken en gedragingen van de
onderzoeker zoveel mogelijk op de achtergrond. Anders gezegd, door de rol van cameraman
kon de onderzoeker zich op figuurlijke wijze 'verstoppen' achter de videocamera en toch
alles meemaken, hetgeen meer diepgaand inzicht in de data-set heeft opgeleverd, dan
wanneer dit bijvoorbeeld was uitbesteed aan derden. Verder is een digitale videocamera een
weinig opdringerige observator voor onderzoekssubjecten (Spiers, 2004; Rosenstein, 2002).
Naast het kleine formaat en de modeme uitstraling, geeft een digitale videocamera geen
oordeel, directe terugkoppeling of reactie over gedragingen of opmerkingen van subjecten en
lacht niet wanneer een grap wordt gernaakt. Oftewel, de videocamera geeft geen menselijke
reacties. Het hanteren van een videocamera geeft, mits zorgvuldig uitgevoerd, betrouwbare
opnames van continu observeerbaar gedrag: 'The good news is that behavioral observation
procedures in the majority of cases seem to be largely unobtrusive, unaffected by the
expectations of the examiner, and compatible with a variety of recent technical innovations,
such as videotaping (Kent & Foster, 1977, p. 323).
Aan de andere kant blijft het belangrijk om aile mogelijke voorzorgsmaatregelen te nemen,
zodat de 'obtrusiveness' van een videocamera wordt geminimaliseerd: 'The bad news is that
investigators seem to have grossly overestimated the ease with which reliable, replicable, and
valid behavioral recordings can be obtained' (Kent & Foster, 1977, p. 323). In deze studie is
bijvoorbeeld gekozen voor een vaste camera-opstelling met statief, zodat deze een vast
onderdeel van de achtergrond vormt. Daarnaast is voor goede beeldkwaliteit een statief
noodzakelijk (een statief zorgt voor weinig trillingen) wat tevens de cameraman ontlast
(Ratcliff, 1996). Deze heldere aanpak draagt ook bij aan een minimale reactiviteit van
middenrnanagers en medewerkers gedurende de video-opnames (LeCompte & Preissle,
1993). Verder zijn geen belichting, losse microfoons gebruikt of extra aantekeningen
gemaakt, zodat deze het acclirnatiseringsproces van middenmanagers en medewekers niet
onnodig werd geremd (Kent & Foster, 1977; Weick, 1985). De digitale videocamera
beschikte over een ingebouwde microfoon, waardoor geluidsopnames mogelijk waren. Dit is
tijdens de twee proefopnames getest. Verder is in de vertrouwde omgeving van de
betreffende middenmanager en medewerker(s) gefilmd. Ook is voldoende tijd genomen voor
het videofilmen in diverse organisaties. Zo is bij iedere middenmanager twee dagdelen
gefilmd. Het relatief vele videofilmen in een vertrouwde omgeving van onderzoekssubjecten
is ook belangrijk om de reactiviteit te minimaliseren: 'enough time in the field can make the
researcher less visible- and hence non-reactive- in the setting so that the normal flow of
activities can resume' (Goetz & LeComte, 1982, p. 224).
Ondanks alle voorzorgsmaatregelen kunnen videobeelden mensen confronteren en blijven
achtervolgen: 'Its continuous replication of reality makes the present into a past, one forever
retrievable in the future'(Roth, 1989, p. 34). Daarom blijft het belangrijk om gedurende het
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filmen in de gaten te houden of het observeerbaar gedrag van subjecten atypisch,
onregeimatig of afwijkend is. Dat was in deze studie een belangrijke reden om zelf de
videocamera te hanteren tijdens het observeren. Tevens kon dan meteen na afloop van het
videofilmen, zowel de betrokken rniddenmanager als medewerkers, rechtstreeks worden
gevraagd naar de mate van representativiteit van het gesprek (zie TabeI4.4). Na afloop van
de video-opname zijn, zowel de manager als aIle aanwezige medewerkers, door ons gevraagd
wat ze van het gesprek vonden. Er is hun mondeling gevraagd in hoeverre zij het betreffende
gesprek 'normaal' vonden verlopen en representatief vonden voor andere periodieke
gesprekken die zij met elkaar hebben. In private organisaties vonden medewerkers de
afdelingsvergaderingen gerniddeid voor 95,5% representatief (hoogste percentage was hierbij
100% en het laagste 90%) en de l-op-l gesprekken gerniddeld voor 95,9% (hoogste
percentage was hierbij 100% en het laagste 80%). De rniddenrnanagers gaven aan dat de lop-I gesprekken volgens hen gerniddeid 97,1 % representatief waren en de
afdelingsvergaderingen waren gerniddeid 96,4% representatief. In publieke organisaties
vonden medewerkers zowel afdelingsvergaderingen ais l-op-l gesprekken gerniddeid 95,8%
representatief. Middenmanagers uit publieke organisaties vonden afdelingsvergaderingen
voor 96,3% representatief en de l-op-l gesprekken voor 96%.
Gerniddelde
representativiteit
l-op-I gesprekken (%)

Gerniddeide
representativiteit
afdelingsvergadering
(%)
96,4
95,5

Middenmanagers uit private organisaties
Medewerkers uit private organisaties

97,1
95,9

Middenmanagers uit publieke orzanisaties
Medewerkers uit publieke organisaties

96,0
95,8

96,3
95,8

Totaal middenmanagers
Totaal medewerkers
Tabel 4.4 Representativiteit

96,5
95,8

96,3
95,7

van de video-opnames

Bij het geven van deze percentages deden de rniddenmanagers en medewerkers meestal
uitspraken als: 'zo gaat het altijd', 'de vergaderingen verlopen altijd zo', 'dit is precies Jan'
of 'het videofilmen flitst weI door je achterhoofd, maar gewoon zijn wie je bent, zoals je
anders ook doet is toch het beste; andere opties zijn erger, kom je nog vreemder over'.
Kortom, de rniddenmanagers en medewerkers zijn zich blijkbaar toch enigszins bewust van
de videocamera, maar blijken verder zeer weinig last te hebben gehad van de videocamera
tijdens de gefilmde gesprekken. Daarmee is de mate van gefilmde reactiviteit van de
subjecten naar aanvaardbare proporties gebracht. Deze studie heeft unieke videobeelden
verzameld van in totaal124,5 uur. Deze videobeeiden moeten worden omgezet tot
analyseerbare databestanden. Daarover meer in de volgende paragraaf.
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4.5

De data-analyse

4.5.1 Data-analyse: techniek
De verzameling van unieke videobeelden is ongecensureerd gebleven en omgezet tot
bruikbare databestanden. Daartoe zijn deze videobeelden door meerdere observatoren
gecodeerd aan de hand van het gedragsobservatieschema (zie paragraaf 4.5.2). Tijdens het
coderen van de videobeelden was de eenheid van analyse: 'een zin'. Een zin is gedefinieerd
als: 'alles wat een middenmanager aansluitend zegt tegen een medewerker'. Een zin eindigt,
zodra een middenmanager een relatief langdurige pauze neemt. Daarbij was voor de
observatoren de vuistregel dat een dergelijke pauze ontstaat als de zin, indien we een
transcriptie zouden maken, eindigt met een punt of onderbroken wordt met een komma. Een
zin als eenheid van analyse was zeer nuttig, omdat het een kleine en meetbare eenheid van
analyse betreft. Deze eenheid van analyse past uitstekend bij een gedetailleerde
gedragsanalyse. Daarnaast was deze minutieuze analyse ook goed uitvoerbaar, omdat het
softwarepakket 'The Observer,9 werd gebruikt voor deze studie en daarmee veel kostbare tijd
kon worden bespaard. Zo waren bijvoorbeeld geen transcripties van de videobeelden nodig in
deze studie, wat normaliter een zeer arbeidsintensieve taak is (Ratcliff, 1996, Laney 1993).
Figuur 4.1 laat het observatiescherm zijn waarmee de videobeelden zijn gecodeerd door de
observatoren.

9

zie voor meer infonnarie over The Observer: www.noldus.comlproducts.html.
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Figuur 4.1 Het observatiescherm voor het coderen van de videobeelden
'The Observer' maakte het verder mogelijk dat observatoren de videobeelden konden
bekijken en tegelijkertijd met behulp van het gedragsobservatieschema konden coderen. De
coderingen werden meteen vastgelegd in records. Een bundeling van records resulteerde in
een databestand. Zo ontstond van elk l-op-l gesprek en van elke afdelingsvergadering een
apart databestand. Het gehele gecodeerde databestand bestond in totaal uit 15.836 records.
Voor de middenmanagers uit private organisaties was het aantal records 8.684 en voor de
coUega's uit publieke organisaties was het aantal 7.152 records.
Gedragsobservatieschema
Ten aanzien van het gedragsobservatieschema is gezorgd voor een logische indeling van 15
oplopende gedragscategorieen, zodat observatoren ze relatief eenvoudig uit elkaar konden
houden. Bovendien zijn een drietal gedragscategorieen nader gespecificeerd, zodat een
adequate codering was gewaarborgd (zie Appendix 4-D). Elke categorie is op gedragsniveau
beschreven. Verder is het uitgebreide gedragsobservatieschema aan het begin van elke week
geheeJ opnieuw gelezen door de observatoren (zie Appendix 4-D). Daarmee is getracht te
voorkomen dat ze hun eigen idiosyncratische interpretatie gingen geven tijdens het coderen
en reviewen (Goldfried & Linehan, 1977). Het uitgebreide gedragsobservatieschema is
verder als leidraad gebruikt door de observatoren, zowel bij het afzonderlijk coderen als bij
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het reviewen van de videobeelden. Dit gedragsobservatieschema
in de volgende paragraaf.

staat uitvoerig beschreven

Observatoren
In totaal zijn zeven observatoren intensief bezig geweest met het coderen van de verzamelde
videobeelden in de huidige steekproef. Zes studenten van drie verschillende opleidingen
hebben, naast de onderzoeker, videobeelden gecodeerd. Voor twee vrouwelijke studenten
Bestuurskunde was deze opdracht onderdeel van hun afstudeerproject (Brinkman &
Schuurman, 2003). Ben mannelijke student Technische Bedrijfskunde gebruiktte deze
opdracht eveneens voor zijn afstudeerscriptie (Schalk, 2004). Een vrouwelijke studente
Toegepaste Comrnunicatiewetenschappen gebruiktte deze observatie-opdracht alleen als
vertrekpunt voor haar afstudeerscriptie (van Lohuizen, 2004). Voor de overige twee
studenten (een man en een vrouw) Bestuurskunde dienden de observatie-opdracht als
invulling voor een keuzevak. De zes studenten hadden ieder dus hun eigen, persoonlijke
doelstellingen. Deze doelstellingen matchten uitstekend met de doelstellingen van deze
studie, waardoor optimaal is samengewerkt.
Deze matching was belangrijk, zodat studenten goed gemotiveerd bleven gedurende het
gehele coderingstraject. Imrners, het ging om het nauwgezet coderen van een relatief grote
hoeveelheid uren videotape. Aanvankelijk is een video-observatie boeiend voor
geinteresseerde studenten, maar de verwachting was dat studenten op een gegeven moment
de vele uren video kijken eentonig zouden gaan vinden. Daarom was het een belangrijke
voorwaarde dat studenten zelf een goede persoonlijke doelstelling hadden die aansloot bij
deze studie.
Om de studenten verder optimaal te motiveren voor het coderen van de grote hoeveelheid
uren videotape is bij het maken van deze verdeling zoveel mogelijk de opleidingsachtergrond
en interesse van de studenten gematcht met de rniddenmanagers die moesten worden
geobserveerd. Zo zijn de studenten Bestuurskunde veelal rniddenmanagers uit de publieke
organisaties gaan observeren en de student Technische Bedrijfskunde had voomamelijk
interesse in de rniddenmanagers uit de private organisaties. Tabel4.5 laat zien welke
combinaties van observatoren zijn gemaakt en hoeveel rniddenmanagers iedere observator
(student) heeft gecodeerd.
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Observatieteam

1. studente Bestuurskunde 1 en onderzoeker
2. studente Bestuurskunde 2 en onderzoeker
3. studente Bestuurskunde 1 en studente
Bestuurskunde 2
4. student Bedrijfskunde en onderzoeker
5. studente Toegepaste
Communicatiewetenschappen en onderzoeker
6. studente Bestuurskunde 3 en student
Bestuurskunde
Tabel 4.5 Samenstelling van de observatieteams

Aantal
middenmanagers uit
private
organisaties

Totaal
aantal
middenmanager
s

Aantal
middenmanagers uit
publieke
organisaties

1
1
3

-

1

1

-

2
12

-

1
12

5
3

5

-

3

-

Observatietraining
Vervolgens was het van eminent belang om de zes studenten te onderwerpen aan een
gedegen observatietraining (Reid, 1982). De zes studenten moesten in relatief korte tijd leren
werken met The Observer en zich het gedragsobservatieschema met de bijbehorende
handleiding eigen maken. De observatietraining had tot doel de studenten op te Ieiden tot
bekwame observatoren die tot dezelfde coderingen komen van de grote hoeveelbeid uren
'real-life' videotape. Daarvoor is het - uiteraard - belangrijk dat observatoren bet
gedragsobservatieschema op dezelfde wijze gebruiken. De inter-observatorbetrouwbaarheid
is daarvoor een goede indicator (van de Sande, 1986; Goldfried & Linehan, 1977). En
wanneer een observator begrijpt wat de gedragscategorieen precies betekenen, dan presteert
deze observator zeer waarschijnlijk beter dan ongetrainde observatoren bij het bestuderen van
de videobeelden. Een ongetrainde observator heeft namelijk de neiging de eerder gegeven
reacties van participanten te vergelijken en het observatieschema te negeren.
Verder is een observatietraining belangrijk, omdat de beoordelingsbias onder ongetrainde
observatoren veel meer optreedt dan onder getrainde observatoren. Deze bias bestaat uit
twijfeis om de extreme gedragscategorieen te scoren en de snelle neiging om zelf te denken
wat subjecten logisch vinden in plaats van de werkeIijke situatie te observeren. Bovendien
hebben ongetrainde observatoren over het algemeen de neiging om of een positieve houding
of juist een negatieve houding ten opzichte van het onderzoeksobject aan te nemen tijdens het
observeren. Zo zou een ongetrainde observator zichzelf positief kunnen vergelijken met een
middenmanager of zich er juist van willen distantieren, Getrainde observatoren hebben
daarentegen een meer objectievere houding ontwikkeld, aangezien zij zich moeten baseren op
het 3S-model. Een ongetrainde observator zou zo ook bijvoorbeeld een eigen voorkeur voor
een van de 19 gedragscategorieen kunnen hebben. Daarom heb ik gedurende de intensieve
trainingsperiode van minimaal 2,5 week per student (bij full-time aanwezigheid van de
student) gekozen voor het dagelijks met elkaar bespreken van de uitgevoerde observaties op
die dag. Daarbij werd een 'confusion error' matrix (geproduceerd door The Observer)
gebruikt waarin de exacte coderingsverschillen per gedragscategorie staan, om zodoende bet
leereffect van de studenten te verhogen (Reid, 1982).
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De eerste observatietrainingen werden door twee studenten Bestuurskunde gevolgd
(Brinkmau & Schuurman, 2003). Ze oefenden drie weken lang zeer intensief en dagelijks
gemiddeld vijf uur met videobeelden van verschillende middenmanagers die ze later niet
'officieel' gingen coderen. Anders gezegd, voor deze twee studenten waren deze videotapes
slechts oefenmateriaal. Deze videotapes werden later in het traject door andere studenten wei
'officieel' gecodeerd. Gedurende deze eerste training codeerde de onderzoeker dezelfde
videobeelden als de twee studenten Bestuurskunde. Zodoende kon na elke trainingssessie en
met behulp van The Observer de jnter-observatorbetrouwbaarheid
(lOB) worden berekend
tussen de scores van een van de studentes en de scores die de onderzoeker had behaald. Deze
lOB geeft aan op welke wijze de obervatoren onderling overeenstemmen en hoe stabiel de
coderingen zijn (van de Sande, 1986).
Vervolgens werden de coderingsverschillen met de studentes afzonderlijk besproken, zodat
het leereffect in de volgende trainingssessie (meestaI de volgende werkdag) kon worden
meegenomen. Dit proces herhaalde zich iedere werkdag, todat de twee studenten aan het
einde van de derde oefenweek ieder afzonderlijk een lOB met de onderzoeker haalden van
respectievelijk 70 % (student bestuurskunde 1) en 66 % (student bestuurskunde 2). In de
wetenschappelijke literatuur zijn verschillende berekeningen van de lOB te vinden, zoals
corre1atiematen (Pearson-c) en overeenstemmingsmaten. In deze studie is voor een interobservatorbetrouwbaarheid met percentage overeenstemming gekozen, ook wel de 'proportie
overeenstemming' genoemd (van de Sande, 1986, p. 76). Hierbij wordt het aantal gevallen
waarin overeenstemming bestaat, gedeeld door het totaal aantal records. Het voordeel van
een overeenstemmingsmaat is dat niet aIleen naar de totaalscores wordt gekeken (zoals bij
correlatiematen), maar dat elke codering apart wordt vergeleken aan de hand van een
tijdsschaal. De tijdsregistratie in deze studie yond plaats met behulp van The Observer.
Daardoor kon de 'proportie overeenstemming' relatief snel en eenvoudig worden berekend.
Bij de eerste twee studentes Bestuurskunde werd nog niet gebruik gemaakt van zogenaamde
'golden files'. Dit zijn bestanden die het gebele officiele coderings- en reviewtraject goed
hebben doorlopen. Deze bestanden ontstonden, nadat de eerste twee studenten Bestuurskunde
de 'officiele' codering van de eerste videobeelden hadden volbracht. Voor bet coderen van de
eerste videobeelden vormden ze - ieder afzonderlijk - met de onderzoeker een
observatieteam (observatieteam 1 en 2). De twee studenten scoorden dus ieder afzonderlijk
videobeelden van een andere middenmanager. De onderzoeker scoorde beide
middenmanagers. Zodoende werden de scores van de onderzoeker met die van de studentes
vergeleken en de discrepanties konden later worden besproken. Daarmee ontstonden de
eerste 'golden files' van deze studie,
De 'golden files' werden gebruikt bij de trainingssessies van de overige vier studenten. Voor
de observatietraining waren zij ook dagelijks aanwezig op de universiteit, zodat we de
uitgevoerde observaties op die dag, indien nodig, konden bespreken. Deze vier studenten
trainden zelfstandiger dan de eerste twee studentes, omdat bun coderingsresultaten konden
worden vergeleken met de 'golden files'. Na elke trainingssessie (het scoren van een
videofragment van 15 of 30 minuten) werd de lOB van de datafile van de betreffende student
met de bijbehorende 'golden file' gecontroleerd. De lOB is een uitstekende graadmeter om
de trainingsprogressie van studenten mee te bewaken. Daarnaast scbept het telkens checken
van de lOB duidelijkbeid voor de studenten, wat ze op positieve wijze motiveert (Goldfried
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& Linehan (1977). De studenten konden verder zelfstandig hun coderingsverschillen
bestuderen met behulp van hun eigen datafile en de bijbehorende 'golden' file. In de eerste
trainings week codeerden studenten videofragmenten van 15 minuten. Indien een student
gedurende die week voldoende progressie maakte, ging deze ook steeds langere
videofragmenten scoren (tot maxirnaal30 minuten). De progressie uitte zich in een hogere
lOB. Indien de student aan het einde van de tweede week twee of meerdere interobservatorbetrouwbaarheidsscores
haalde van 65 % of hoger dan ging de student(e) dee!
uitmaken van een observatieteam en mocht deze officieel videobeelden gaan coderen.
Ret behalen van de vereiste inter-observatorbetrouwbaarheidsscores
was voor de zes
studenten een zeer zware klus, Ret coderen van de vele uren videotape in deze studie bleek
zeer veel concentratie te vragen van de observatoren. Aangezien op minutieuze wijze het
gedrag van effectieve middenmanagers werd gecodeerd, moesten videofragmenten zeer
nauwkeurig en zelfs meerdere keren worden bekeken. Gemiddeld hadden geoefende
observatoren voor 10 minuten videofilm ruim 50 minuten nodig om te coderen. Anders
gezegd, het betrouwbaar coderen van de videofilm, exclusief de trainingsuren, kostte vijf
keer zoveel tijd als dat de videofilm duurde indien deze op een normaal tempo werd
afgespeeld.
Van de 124,5 uur videotape is uiteindelijk in totaal62,5 uur videotape gecodeerd (d.i. 50,2%
van de 124,5 uur videotape). Aileen het best vergelijkbare videomateriaal is in deze studie
gebruikt. Ret totale aantal gefilmde (l-op-l) gesprekken en afdelingsvergaderiugen
fluctueerde per middenmanager. Deze fluctuatie uitte zich in het aantal l-op-l gesprekken en
in duur van de gesprekken en vergaderingen. Omwille van een goede vergelijkbaarheid
konden niet alle videobeelden in dezelfde analyse worden meegenomen. Vooral de
deelnemende middenmanagers in publieke organisaties beperkten zich tot het alleen toestaan
van de videocamera in de geplande gesprekken, in vergelijking met hetzelfde type
leidinggevenden in private organisaties. Middenmanagers in private organisaties waren vaker
minder strikt, waardoor daar vaak langere tijd gefilmd kon worden. De gecodeerde
videobeelden zijn zorgvuldig gese1ecteerd. Per middenmanager is in totaal 150 minuten (=
2,5 uur) videotape gecodeerd. Ben l-op-l gesprek en een afdelingsvergadering zijn per
middenmanager gecodeerd. Omwille van de vergelijkbaarheid had 60 minuten betrekking op
een l-op-l gesprek en 90 minuten had betrekking op een afdeJingsvergadering. De keuze
voor een l-op-1 gesprek van een bepaalde middenmanager werd gemaakt op basis van
praktische gronden. In deze studie moest worden gekozen tussen minimaal twee en soms
meerdere l-op-l gesprekken per middenmanager. De l-op-l gesprekken per middenmanager
zijn voor deze studie geJijkwaardig. Echter, om kostbare tijd te besparen werd gekeken naar
de snelst codeerbare videotape. Ret l-op-l gesprek dat op het minst aantal videotapes was
vastgelegd werd gecodeerd. Van de afdelingsvergadering en het l-op-l gesprek zijn bij
iedere middenmanager de eerste 90 respectieveJijk 60 minuten gecodeerd. Zodoende konden
we de vergelijkbaarheid waarborgen in deze studie.
Ben observator had gemiddeld ruim 12,5 uur nodig voor het coderen van een middenmanager
(150 minuten videotape). Dit is exclusief de trainingstijd van een observator. De eerste
trainingssessie bleek dan ook niet aileen belangrijk om de eerste twee studenten voor te
bereiden op het officiele coderingswerk, maar zorgde ook voor meer inzicht wat de beste
observatieprocedure zou zijn voor deze studie. Immers, wat in deze studie precies moest
worden gecodeerd was duidelijk, maar hoe het observeren met de inzet van studenten en het
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gebruik van The Observer het meest efficient zou verlopen, kon pas na de eerste
trainingssessies worden bepaald. Zo werd na de eerste trainingssessies pas inzicht in de
hoeveel tijd verkregen die een observator ongeveer nodig had om met het 3S-model de
verzamelde videobeelden betrouwbaar te coderen.
Op basis van de voortschrijdende inzichten uit de eerste trainingssessies is voor het officieel
coderen van de videobeelden gekozen om de volgende observatieprocedure te hanteren: Per
rniddenmanager codeerden twee observatoren afzonderlijk van elkaar dezelfde videobeelden.
Het moment waarop de observatoren deze videobeelden gingen coderen mochten ze naar
eigen inzicht bepalen. Het is voor een goede codering op zeer gedetailleerd gedragsniveau
van het grootste belang dat de observatoren zich niet vervelen of onnodig vermoeid raken.
Oftewel, de motivatie van observatoren speelt een cruciale £01voor een goed resultaat
(Weick, 1985; Reid, 1982).
Vervolgens werd, met behulp van The Observer, de ganvankelijke interobservatorbetrouwbaarheid
(AIOB) van de twee observatoren bepaald. Daarbij was de
rninimumgrens een AIOB van 60%. Deze score was op basis van de ervaringen met de eerste
trainingsessies goed haalbaar en gaf de observatoren een 'gezonde' druk om de videobeelden
serieus te coderen. Ben te hoge AIOB zou studenten snel demotiveren. Vervolgens gingen de
twee observatoren die steeds dezelfde videotape hadden gecodeerd de coderingsverschillen
samen reviewen (Beck & Fisch, 2000; Kent & Foster, 1977). Dit reviewproces was
belangrijk, omdat uit de eerste trainingsessies bleek dat observatoren het inhoudelijk (op
basis van het 3S-model) vaak met elkaar eens waren. De AIOB gaf niet alleen de
inhoudelijke verschillen aan, maar ook de 'technische' verschillen waren hierin
verdisconteerd. Zo kwamen de meeste coderingsverschillen vooral tot stand, doordat zinnen
in eerste instantie verschillend werden verstaan door observatoren, of doordat een observator
videofragementen enkele seconden langer codeerde dan de ander of doordat 'doorwerkende'
effecten optraden bij het scoren van videofragmenten. Ben doorwerkend effect trad op
wanneer de observatoren eigenlijk maar een coderingsverschil hadden, maar toch een hoger
aantal coderingsverschillen kreeg doorberekend in het AIOB-cijfer. Een voorbeeld ter
verduidelijking: stel dat observator 1 voor een videofragment van 20 seconden 'richting
geven - visie' codeert en observator 2 hetzelfde videofragment de eerste vijf seconden
'richting geven - visie' dan twee seconden 'luisteren' en tenslotte de resterende 13 seconden
weer 'richting geven -visie' codeert. In principe is in deze situatie sprake van een
coderingsverschil. Echter, de verschillenanalyse teide twee coderingsverschillen wat
resulteerde in een lagere AIOB dan inhoudelijk gezien het geval was tussen de observatoren.
Daarnaast kwam het regelmatig voor dat een observator in een videofragment gelet heeft op
een bepaald gedrag X, terwijl de andere observator het gedrag Y, wat zeer snel volgde op
gedrag X, had gescoord. Ook hierdoor ontstond een coderingsverschil, terwiji de
observatoren elkaar eigenlijk aanvulden en het achteraf inhoudelijk absoluut met elkaar eens
bleken te zijn.
Het coderen van videobeelden is verder lastig, aangezien zoveel gegevens in een zeer kort
videofragment worden weergegeven (Ratcliff, 1996). Minimale 'technische' verschillen op
het zeer gedetailleerde gedragsniveau hadden een grote impact. Deze impact werd in deze
studie gereduceerd. Het zeer gedetailleerd coderen was goed mogelijk, omdat gebruik werd
gemaakt van The Observer, de nieuwste versie van een van de belangrijkste
softwarepakketten op het gebied van gedragswetenschappelijk onderzoek. Op de eerste plaats
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maaktte The Observer, ondanks de hoge concentratie-eis aan observatoren, het mogelijk om
zeer gedetailleerde gedragsanalyses uit te voeren. Met andere woorden, 'event recording'
bleek in deze video-observatiestudie goed uitvoerbaar, waarbij ook nog eens zeer
gedetailleerde tijdwaarnemiogen werden geregistreerd (van de Sande, 1986). Daarrnee was
het ook praktisch haalbaar om in deze studie 'event recording' toe te passen. In eerdere
observatiestudies was 'event recording' vaak niet mogelijk en waren onderzoekers
gedwongen om voor andere altematieven te kiezen, bijvoorbeeld voor de zogenaamde 'time
sampling' (van de Sande, 1986). Echter, een uitvoerbare 'event recording' geeft toegang tot
de meest gedetailleerde gedragsanalyse. Daarnaast zijn, voorzover bekend, geen studies
voorhanden die hebben aangetoond dat een andere (lees: tijdbesparende) coderingstechniek
minimaal hetzelfde resultaat zou opleveren.
Indien de observatoren een verschil van mening over een coderingsverschil bleven houden,
deden ze geen aanpassingen aan de 'golden file', maar maakten hier een aantekening van.
Indien beide observatoren tot overeenstemming kwamen, werden de 'golden file' en de
AIOB aangepast. De AIOB resulteerde uiteindelijk in een inter-observatorbetrouwbaarheid
(lOB). De lOB gaf uiteindelijk het meest realistische beeld van de coderingen weer.
Daarnaast hadden de observatoren tijdens het reviewen de opdracht om de totale reviewtijd
en de totale discussietijd te noteren. De totale reviewtijd bestond uit de tijd die nodig was om
de videofragmenten op te zoeken, terug te kijken, om de datafile te corrigeren en was
inclusief discussietijd. Anders gezegd, de reviewtijd was de tijd dat observatoren bezig waren
met het gehele reviewproces, vanaf het moment dat een AIOB score van minimaal 60% was
gehaald. De totale discussietijd werd apart door een van de observatoren met behulp van een
stopwatch bijgehouden. Zodra de observatoren een inhoudelijke discussie gingen voeren over
een coderingsverschil werd de stopwatch ingedrukt. Nadat deze discussie was afgelopen
werd de tijd op de stopwatch stilgezet. De geroiddelde lOB per observatieteam staat in Tabel
4.6, evenals de lOB per roiddenmanager. Daarnaast staan ook de review- en discussietijden
vermeld in deze tabel.
De cijfers uit Tabel 4.6 geven aan dat de gemiddelde lOB per observatieteam bij de codering
van de l-op-I gesprekken uiteindelijk schommelde tussen de 97,3% en 100%. Bij de
coderingen van afdelingsvergaderiogen varieerde de lOB van 98,3 tot 100%. Daarbij valt op
dat de lOB van de observatietearns bestaande uit alleen studenten (observatietearns 3 en 6)
geen significant verschil vertoont met de observatieteams waarin de onderzoeker heeft
geparticipeerd (observatieteams 1,2,4 en 5). De lOB bij coderingen van l-op-I gesprekken
verschilt verder ook weinig significant van de lOB bij coderingen van
afdelingsvergaderiogen. Per observatieteam tonen deze gemiddelde lOB's geen significante
afwijkingen, maar is de lOB per observatieteam stabiel te noemen. De verschillen tussen de
observatieteams zijn ten aanzien van de geroiddelde reviewtijden groter, dan ten aanzien van
de lOB's. De observatieteams hebben gemiddeld meer reviewtijd nodig voor de videobeelden
van afdelingsvergaderingen dan bij die van I-op-I gesprekken. Zo heeft bijvoorbeeld
observatieteam 4 gemiddeld 325 minuten nodig voor het reviewen van videobeelden met
afdelingsvergaderiogen en geroiddeld 258 minuten voor videobeelden met I-op-I
gesprekken. Verder valt op in Tabel4.6 dat de discussietijd zowel uitgedrukt in absolute
aantallen als in percentages slechts een zeer klein bestandsdeel is van de totale reviewtijd.
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Observatie- Manager
team

lOB bij
Totale
Totale
lOB bij
review- discussietijd
l-op-I
afdelingsgesprek
tiid
overleg
in%
In min. in min. in% in%
1
Privaat-1
99.5
115
18 15.7
100.0
Gemiddeld
99.5
115
18 15.7
100.0
2
Publiek-1
100.0
80
5
6.3
100.0
Gemiddeld
100.0
80
5
6.3
100.0
3
Publiek- 2
100.0
l35
5
3.7
99.0
Publiek- 3
99.3
140
13
9.3
99.3
Privaat - 2
100.0
180
30 16.7
100.0
Gemiddeld
99.8
152
16
99.4
9.9
4
Privaat - 3
100.0
90
10 11.1
99.0
Privaat - 4
98.0
330
25
7.6
97.0
Privaat - 5
215
97.0
35 16.3
96.0
Privaat - 6
100.0
245
4.1
10
100.0
Privaat -7
98.0
225
15
6.7
99.0
Privaat - 8
99.0
215
20
9.3
99.5
Privaat - 9
100.0
225
35 15.6
99.0
Privaat - 10
100.0
300
30 10.0
100.0
Privaat - 11
96.0
250
30 12.0
100.0
Privaat - 12
100.0
435
30
6.9
97.0
Privaat- 13
97.0
380
65 17.1
98.0
Privaat - 14
100.0
180
15
8.3
100.0
Gemiddeld
98.8
258
27 10.4
98.7
5
Publiek-7
100.0
170
5.9
10
99.0
Publiek - 8
100.0
105
9.5
100.0
10
Publiek- 9
99.0
130
11
8.5
100.0
Publiek-lO
100.0
70
2
2.9
100.0
Publiek-ll
100.0
155
14
9.0
100.0
Gemiddeld
99.8
126
7.2
9
99.8
Publiek-4
6
96.0
150
25 16.7
99.0
Publiek- 5
99.0
285
65 22.8
98.0
Publiek- 6
97.0
240
60 25.0
98.0
Gemiddeld
97.3
225
50 21.5
98.3
Tabel 4.6 Inter-observatorbetrouwbaarheid
en review- en discussietijd
middenmanager
en gemiddeld per observatieteam (de totale reviewtijd
totale discussietijd)

Totale Totale
review- discussietijd
tiid
in min. in min. in%
165
30 18.2
165
30 18.2
210
12
5.7
210
12
5.7
390
55 14.1
285
50 17.5
290
35 12.1
47 14.6
322
190
15
7.9
420
45
10.7
45
335
13.4
325
55 16.9
210
30 14.3
235
22
9.4
240
15
6.3
390
7.7
30
315
25
7.9
345
36 10.4
510
50
9.8
385
48 12.5
325
35 10.6
225
20
8.9
160
6.3
10
160
20 12.5
220
18
8.2
115
8.7
10
176
16
8.9
290
75 25.9
310
50 16.1
290
105 36.2
297
77 26.1
per
is inclusief de

Bij het reviewen van de videobeelden met 1-op-1 gesprekken was de laagste gemiddelde
discussietijd negen minuten en het maakte 7,2% van de gemiddelde totale reviewtijd uit. De
gerniddelde hoogste discussietijd was 50 minuten en maakte 21,5% van de totale reviewtijd
uit. De gemiddelde discussietijd bij de videobeelden van afdelingsvergaderingen had als
laagste gemiddelde discussietijd 12 minuten en in procenten uitgedrukt is dat 5,7%. De
hoogste discussietijd was daarbij gerniddeld 77 rninuten en maakte 26,1 % van de gemiddelde
totale reviewtijd uit. Deze cijfers laten zien dat de observatoren veel tijd hebben moeten
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besteden aan het corrigeren van de technische observatie-effecten en (zowel absoluut als
relatief gezien) weinig tijd hebben hoeven te besteden aan het verdedigen van hun
afzonderlijke coderingen op basis van inhoudelijke argumenten. De minutieuze wijze van
coderen heeft dus geresulteerd in het beperkt houden van de analyse-bias. In de volgende
paragraaf komt het gedragsobservatieschema aan de orde.
4.5.2
Data-analyse: bet 3S-model
In deze studie is in feite gekozen om praktiserende effectieve middenmanagers te observeren
met behulp van een videocamera en een gedragsobservatieschema. Daarmee zijn de
observeerbare gedragingen van deze middenmanagers systematisch te coderen en te
analyseren. Tevens biedt deze exploratie de mogelijkheid om inzicht te verschaffen in
hoeverre video-observaties, in vergelijking met voorgaande leiderschaps-, 'managerial work'
en middenmanagementstudies, nieuwe resultaten opleveren naar de wijze waarop effectieve
middenmanagers zich gedragen in interactie met hun medewerker(s).
Uit de eerste drie hoofdstukken blijkt dat redelijk wat leiderschaps-, 'managerial work' en
middenmanagementstudies zelden het observeerbare gedrag van middenmanagers expliciet
centraal hebben gesteld. Zo blijkt de LBDQ-vragenlijst, die is gebruikt om taak- en
relatiegericht leiderschap te meten, onvoldoende inzicht in de observeerbare gedragingen van
leidinggevenden te geven. Bijbehorende vragenlijst-iterns als 'refuses to explain his actions'
en 'is friendly and approachable' zeggen vooral iets over de manier waarop leidinggevenden
overkomen bij respondenten, maar weinig over het observeerbare gedrag van deze
leidinggevenden (Halphin & Winer, 1957). Een meer recentelijk vragenlijst-item van de
TLQ-dimensie 'integrity & openness to ideas and advice' laat ook zien dat het in zo'n
vragenlijst slechts op indirecte wijze om observeerbaar gedrag van leidinggevenden gaat: 'is
prepared to admit when s/he is wrong or has made a mistake.'(Alimo-Metcalfe & AlbanMetcalfe, 2001). Het merendeel van de vragenlijst-iterns is dus niet direct te transformeren
tot bruikbare items voor een gedragsobservatieschema.
Martinko en Gardner (1985) hebben echter wei aangegeven dat de beschikbare en relevante
leiderschaps- en managementliteratuur waardevol is om vaker te gebruiken bij het uitvoeren
van observaties. Zodoende is in deze studie gekozen om een gedragsobservatieschema te
gebruiken, waarbij relevante leiderschaps-, 'managerial work' en middenmanagentstudies als
belangrijke input dienen. Leiderschapsstudies die als belangrijke input dienen en gebruik
hebben gemaakt van vragenlijsten zijn: Bass en Avolio (2000); Bass (1998); Avolio e.a.
(1999); Alimo-Metcalfe en Alban-Metcalfe (2001, 2000a,b); House e.a. (1999; 1995); Pearce
(2003) en Greenleaf (1977). Daarnaast gelden de bestaande en relevante observatieschema's
in de literatuur eveneens als relevante input voor de ontwikkeling van het
gedragsobservatieschema in deze studie. Dit zijn de studies van Bales (1950), Borgatta
(1962) en Nauta (1996). Relevante 'Managerial Work' studies in dit kader zijn: Yuki (1994);
Quinn (1988); Boyatzis (1982) en Luthans & Lockwood (1984). Vanuit de
middenmanagementliteratuur is de input van Shipper (1991); Shipper en White (1999);
Shipper en Davy (2002) en Balogun (2003) geincorporeerd in het gedragsobservatieschema
van deze video-observatiestudie. Alvorens dit gedragsobservatieschema verder te bespreken,
gaan we eerst in op de bestaande gedragsobservatieschema' s.
Gezien het feit dat het op basis van recente leiderschaps-, 'managerial work' en
middenrnanagementstudies lastig is om observeerbare gedragingen van middenmanagers te
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distilleren, is gezocht naar eerder toegepaste en relevante gedragsobservatieschema's als
vertrekpunt voor het 3S-model. Zo blijkt in de groepsdynarnica met name het werk van Bales
en zijn collega's gerespecteerd (Bales, 1950; Borgatta, 1962; Borgatta, Bales & Couch,
1954). Vooral de 'Interaction Erocess Aualysis'(IPA) van Bales (1950) is een
observatieschema dat veelvuldig is toegepast. De IPA is vooral gebruikt bij 'face-to-face'
communicatie in kleine groepen. Het gedrag van leidinggevenden, zoals geformuleerd in de
IP A, is uitgesplitst in taakgerichte en sociaal-emotionele gedragingen. De taakgerichte
gedragingen bestaan uit twee gedragsklassen: 'antwoorden geven' en 'vragen stellen'. De
sociaal-emotionele gedragingen bestaan ook uit twee gedragsklassen: 'positieve reacties
geven' en 'negatieve reacties geven'. De bijbehorende gedragscategorieen staan in TabeI4.7.
Gedragstypen
Taakgericht

Gedragsklassen
Antwoorden geven

Gedragscategorlei!n
1. suggesties geven
2. mening geven
3. informatie geven

Taakgericht

Vragen stellen

4.
5.
6.

informatie vragen
mening vragen
suggestie vragen

Sociaal -emotioneel

Positieve reacties geven

7.
8.
9.

solidariteit tonen
ontspannen zijn
instemmen

Sociaal-emotioneel

Negatieve reacties
geven

10. oneens zijn

Tabel4.7

11. gespannen zijn
12. vijandigheid tonen

IPA

Bales (1950) heeft aangeven dat de IPA verder ontwikkeld dient te worden (Butler &
Cureton, 1973; Allen, Comerford & Ruhe, 1989). Hier gaf Borgatta (1962; 1964) gehoor aan
door de Interaction Process S.cores (IPS) te ontwikkelen. Borgatta heeft zoveel mogelijk
aansluiting gezocht bij de IPA, zodat vergelijking met eerdere relevante onderzoeken
mogeJijk blijft. De IPS bestaat uit 18 gedragscategorieen, Deze staan vermeld in TabeI4.8.
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Taakgericht

Gedra!!sklassen
Antwoorden geven

Taakgericht

Vragen stellen

Sociaal-emotioneel

Positieve reacties
geven

Sociaal-emotioneel

Negatieve reacties
geven

Gedrasstvnen

Gedra2scate2orieen
1. procedurele suggesties doen
oplossingen aandragen
2.
evalueren
3.
zelf analyses uitvoeren
4.
informatie geven
5.
aandacht vragen
6.
evaluatie vragen
7.
oneens zijn
8.
ontevreden ziin
9.
10. sociale routinematigheid tonen
11. solidariteit tonen
12. lachen
13. begrip tonen
14. instemmen
15. boosheid over de buitenwereld tonen
16. gespannen zijn
17. vijandigheid tonen
18. eizen positie verdedigen

Tabel 4.8 IPS
Wat de studies van Bales en Borgatta mede waardevol maken, is hun categorisering van
observeerbaar gedrag, de onderzoekssetting en de systematische en methodologische aanpak.
Zo hebben Bales en Borgatta hoofdzakelijk directe observaties van interactieprocessen tussen
leidinggevenden en medewerkers in kleine groepen uitgevoerd. Dergelijke observaties zijn
belangrijk, omdat deze het gemeenschappelijke vertrekpunt blijven in de sociale
wetenschappen, ongeacht het vraagstuk dat wordt bestudeerd (Bales, 1950; Borgatta, Bales &
Couch, 1954).
Alhoewel op basis van statistische analyses geen eenduidigbeid in de bevindingen van Bales
en zijn collega's is te constateren, is de IPA zeer frequent gebruikt in wetenschappelijke
studies (Allen, Comerford & Ruhe, 1989; Bednar & Curington, 1983; Capon, 1975; Waxler
& Mishler, 1966; Sydiaha, 1961; Philp & Dunphy, 1959). Ook recentelijk is de IPA nog
toegepast in een studie naar besluitvorming in groepen (Beck & Fisch, 2000). De IPA
beschikt over een gedegen 'face validity' (Allen e.a. 1989; Bednar & Curington, 1983;
Waxler & Mishler, 1966; Philp & Dunphy, 1959). Verder richt de kritiek zich voomamelijk
op de wijze waarop de gedragscategorieen van de IPA tot stand zijn gekomen en op het
structureringsproces van de afzonderlijke gedragscategorieen. De onderverdeling van de IPA
in 12 categorieen in vier gedragsklassen is namelijk gebaseerd op logisch redeneren, terwijl
een meer statistisch vertrouwde aanpak werd verwacht door collega onderzoekers (Allen e.a.
1989; Bednar & Curington, 1983; Waxler & Mishler, 1966; Philp & Dunphy, 1959). Uit een
studie van Butler en Cureton (1973) blijkt dat op basis van factoranalyse vooral de twee
gedragsklassen: 'antwoord geven' (taakgericht) en 'negatieve reacties geven' (sociaalemotioneel) generaliseerbare dimensies voor leiderschapsgedrag zijn. De andere twee
klassen, namelijk 'vragen stellen' en 'positieve reacties geven', zijn dat slechts gedeeltelijk.
Ook in de studie van Allen, Comerford en Ruhe (1989) is de factorstructuur van de IP A
slechts gedeeltelijk in de resultaten terug te vinden. Vooral de sociaal-emotionele categorie
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'negatieve reacties geven' van Bales werd geincorporeerd, De andere gedragscategorieen
werden bij Allen en zijn collega's onderverdeeld in 'decisive people oriented', 'reflection and
assessment' en 'non-directive people centered'.
Bales en Borgatta hebben met directe observaties van leidinggevenden in ldeine groepen een
start gemaakt om meer inzicht te krijgen in het gedrag van leidinggevenden in interactie met
medewerkers. Een specifieker gedragsobservatie-schema waarbij ook de bevindingen uit de
recente leiderschapsliteratuur en 'managerial work' studies worden geincorporeerd, zou een
waardevolle aanvulling kunnen zijn op het werk van Bales en zijn collega's. Verder zijn de
toegepaste observatieschema's te weinig specifiek gericht op rniddenmanagers. Tevens zijn
de IPA en IPS redelijk gedateerd. Een ander bestaand observatiescherna, dat een vertrekpunt
vormt voor het gedragsobservatieschema in deze studie, is het schema van Nauta (1996). Het
schema van Nauta is bruikbaar, omdat dit schema minder gedateerd is en eveneens beschikt
over beschrijvingen van observeerbare gedragingen. Het schema van Nauta is echter niet
expliciet gericht op het gedrag van leidinggevenden in organisaties, maar bevat wel
interessante dimensies van observeerbare gedragingen (Zie Appendix 4-D). In deze studie
worden relevante bevindingen uit de recente leiderschaps-, 'managerial work' en
middenmanagementliteratuur
geintegreerd met interessante aspecten uit de genoemde
observatieschema's.
Het nieuwe gedragsobservatieschema noemen we in deze studie het 3S-model, aangezien het
model bestaat uit de drie gedragsldassen '~upporting' (medewerkers motiveren), '.s.teering'
(richting bepalen) en '.s.elf-defending' (eigen belang verdedigen). Elke gedragsklasse bevat
vijf specifieke, elkaar uitsluitende gedragscategorieen die zijn gerangschikt naar de mate
waarin een leidinggevende persoonlijke interesse toont in een of meerdere medewerkers. Zo
begint paragraaf 4.S.3 met de gedragscategorie 'persoonlijke interesse tonen' en wordt in
paragraaf 4.S.S als laatste de gedragscategorie 'ongeinteresseerd zijn' beschreven. Elke
beschrijving van een gedragsldasse en -categorie begint met een ornschrijving van de
betreffende klasse of categorie. Vervolgens wordt de theoretische fundering van elke
gedragscategorie beschreven. In Appendix 4-C staat een overzicht van de IS
gedragscategorieen met daarbij aangegeven de meest direct relevante referenties uit de
leiderschaps-, 'managerial work' en rniddenmanagementliteratuur per gedragscategorie.

4.5.3

Degedragsklasse'supporting'

Deze gedragsklasse bevat gedragingen van leidinggevenden waarmee zij hun medewerkers
op positieve wijze ondersteunen door ze verder te helpen en te motiveren. Deze vorm van
helpen bestaat vooral uit emotionele ondersteuning, zoals het positief stimuleren van
medewerkers en hen belonen voor taken die goed worden uitgevoerd, of door oprechte
interesse in medewerkers te tonen. Echter, het kan ook voorkomen dat de betreffende
leidinggevende, min of meer vrijwillig, ren of meerdere medewerkers assisteert. Dit betekent
dat de leidinggevende daadwerkelijk en op concrete wijze hulpvaardig is. De leidinggevende
voorziet de medewerker in wat deze voor het uitvoeren van de taken nodig heeft.
De gedragsklasse 'supporting' vindt voomamelijk aansluiting bij de literatuur van
transformationeelleiderschap
(Bass, 1985). Zo zijn elementen van de interpersoonlijke
leiderschapsdimensies, als 'inspirationele motivatie' en 'individueel aandacht geven', in deze
gedragsklasse terug te vinden. (Authentieke) transformationele leidinggevenden zijn veelal
sociale leidinggevenden die een groot verantwoordelijkheidsgevoel hebben voor het welzijn
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van medewerkers (Bass & Steidlmeier, 1999; Bass, 1998). Deze leidinggevenden zijn
dienstverlenend ingesteld, ondersteunen medewerkers waar nodig en bezitten de capaciteit
om medewerkers meer bewust te maken van wat goed, belangrijk en juist is. De
gedragsklasse 'supporting' is uitgesplitst in vijf gedragscategorieen: 'interesse tonen',
'aanmoedigen', 'luisteren', 'positief belonen' en 'vriendelijk zijn'.
In deze gedragsklasse is tevens het 'positief belonen' element van transactioneel leiderschap
geincorporeerd. Immers, ook transactionele leiderschapsgedragingen worden door
(effectieve) leidinggevenden vertoond in organisaties. Dit geldt ook voor middenmanagers
gezien hun relatief zware rol als 'limited change agents' (van der Weide & Wilderorn, 2004).
In de volgende vijf subparagrafen worden de genoernde, individuele gedragscategorieen die
bij de gedragsklasse 'supporting' horen, inclusief het theoretisch kader, beschreven. Een
uitgebreide beschrijving van aIle gedragscategorieen, inclusief voorbeelden, staat in
Appendix 4- D.
Persoonlijke interesse tonen
Wanneer leidinggevenden belangstelling laten blijken voor een of meerdere medewerkers of
zij tonen empathie, dan is in dit model sprake van 'persoonlijke interesse tonen'. Volgens
Nauta (1996) is het onderscheidend kenmerk van 'interesse tonen' dat het zich meestal uit in
de vorm van vragen stellen. 'Persoonlijke interesse tonen', zoals uit de gegeven omschrijving
al blijkt, gaat in dit model verder dan alleen maar vragen stellen. Het betreft ook het
benoemen van andermans gevoelens. 'Interesse tonen' gaat in dit model dus nadrukkelijk om
het tonen van belangstelling voor het persoonlijke welzijn van een of meerdere medewerkers.
Ook Bales (1950) categoriseert beide elementen in een en dezelfde categorie. Bales spreekt
over het tonen van solidariteit, waaronder ook het uitdrukken van andermans gevoelens.
Verder sluit 'persoonlijke interesse tonen' theoretisch aan bij de transformationele
leiderschapsdimensie 'individueel aandacht geven' (Bass & Avolio, 2000; Bass, 1985; 1998;
Avolio e.a., 1999). Onder 'individueel aandacht geven' verstaan Bass en Avolio (2000):
'focuses on understanding the needs of each follower and works continuously to get them to
develop their full potential' (p. 29). Het eerste gedeelte van deze ornschrijving (,focuses on
understanding the needs of each follower') sluit aan bij deze gedragscategorie. Het benadrukt
irnmers, dat leidinggevenden belangstelling zouden moeten tonen voor de persoonlijke
leefwereld van hun medewerkers. Het tweede gedeelte gaat over het ontwikkelen en benutten
van de sterke kanten van medewerkers, en sluit daarom nauw aan bij de gedragscategorie
'aanmoedigen'. Verder maken vier van de in totaal negen vragenlijst-items van de MLQdimensie 'individualized consideration' duidelijk dat 'interesse tonen' een relevante
gedragscategorie is: 'treats me as an individual rather than just a member of a group', 'spends
time teaching and coaching me', 'treats each of us as individuals with different needs,
abilities, and aspirations' en 'gives personal attention to members who seem neglected'. Ook
de TLQ-dimensie 'genuine concern for others well being & their development' (AlbanMetcalfe & Alimo-Metcalfe, 2000" b; Alimo-Metcalfe & Alban-Metcalfe, 2001) verstevigt de
theoretische fundering en relevantie van 'interesse tonen' als gedragscategorie in het 3Smodel. Immers, de omschrijving van deze TLQ-dimensie, namelijk dat leidinggevenden
oprechte interesse hebben in medewerkers als individuen, komt overeen met belangstelling
laten blijken voor het persoonlijke welzijn van een of meerdere medewerkers. Relevante
items van deze dirnensie maken dit ook duidelijk: 'is sensitive to my needs/aspirations';
'sustains my efforts by demonstrating a genuine interest in me and what I do'; 'makes time
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for me to discuss problems and issues, despite having a busy schedule' en 'displays a strong
sense of loyalty and commitment to me'. House en zijn collega's omschrijven het aandacht
hebben voor het persoonlijke welzijn van medewerkers ook als 'genereus', 'Ioyaal',
'broederlijk' en 'rneelevend' (House e.a., 1999, 1995). De 'managerial work' studies spreken
ook over het aandacht geven aan een of meerdere medewerkers, maar dan nadrukkelijk
gericht op de persoonlijke loopbaan van deze medewerker(s). Ze spreken dan ook over de
mentor-rol van leidinggevenden (Yukl e.a., 1990; Quinn, 1988). Kortom, de incorporatie van
de gedragscategorie 'persoonlijke interesse tonen' in het 3S-model is terug te vinden, zowel
in de recente als oudere leiderschapsliteratuur.
Aanmoedigen
'Aanmoedigen' betreft het gedrag van leidinggevenden waarmee ze een of meerdere
medewerkers positief stimuleren. Deze gedragscategorie is opgesplitst in twee
subcategorieen, namelijk 'enthousiasmeren' en 'samenwerken'. Bij 'enthousiasmeren' gaat
het om de gedragingen van leidinggevenden, waarbij ze een of meerdere medewerkers
inspireren, stimuleren of de sterke kanten van een of meerdere medewerkers benadrukken.
Daarnaast gaat het in deze subcategorie om blije, enthousiaste uitingen van een
leidinggevende. Bij de subcategorie 'samenwerken' gaat het om het gedrag van een
leidinggevende waaruit blijkt dat deze gezamenlijk met medewerkers resultaten wil realiseren
of een of meerdere medewerkers daadwerkelijk ondersteunt bij de werkzaarnheden.
Rationale voor het incorporeren van de subcategorie 'enthousiasmeren' in het 3S-model is
uitvoerig terug te vinden bij de IPA en IPS. Zo is de tweede categorie van de IPA getiteld
'shows tension release, jokes, laughs, shows satisfaction' (Bales, 1950, p.179). Ook Borgatta
(1962) spreekt over 'shows tension release, laughs'. Gedragingen die onder deze categorie
vallen zijn bijvoorbeeld 'ontspannen zijn', 'blijschap tonen' en 'opgewekt zijn'. Oat ook
humor in de subcategorie 'enthousiasmeren' voorkomt is, naast Bales (1950), ook gebaseerd
op Nauta (1996) en Borgatta (1962). Zo omschrijven Nauta (1996) en Borgatta (1962) humor
als lachen en maken van grappen, maar wijst Borgatta (1962) terecht op het feit dat
leidinggevenden grappen kunnen maken of lachen om verschillende redenen. Hiermee
kunnen leidinggevenden de groep enthousiasmeren, maar het is ook mogelijk dat ze een of
meerdere medewerkers op indirecte wijze iets duidelijk willen maken. In het laatste geval
betekent dat veelal een vorm van machtsvertoon van leidinggevenden naar een of meerdere
medewerkers toe (en dat valt buiten deze gedragscategorie). In de subcategorie
'enthousiasmeren' gaat het om vriendelijke grappen maken (Bales, 1950). Verder blijkt dat
humor vaak wordt geassocieerd met leiderschap en wordt gezien als middel voor
leidinggevenden om veranderingen bij medewerkers te bewerkstelligen. Humor kan dienen
als een uiting van vertrouwen in een stressvolle situatie of als rniddel om een groep aan te
moedigen, zodat een vervelende, routinematige taak toch wordt uitgevoerd. Uit een
empirische studie van Avolio en zijn coUega's blijkt humor positiefte correleren met
transforrnationeel en transactioneelleiderschap
(Avolio, Howell & Sosik, 1999).
In andere literatuur over transforrnationeel en transactioneelleiderschap
zijn ook
aanknopingspunten voor de subcategorie 'enthousiasmeren' te vinden. 'Ontspannen zijn' en
'vertrouwen tonen' bijvoorbeeld worden indirect genoemd in de MLQ (Bass & Avolio,
2000). Met name bij de MLQ-dimensies 'inspirational motivation' en 'idealized influence' is
dat terug te zien bij diverse vragenlijst-items: 'remains calm during crisis situations',
'provides reassurance that we will overcome obstacles', 'expresses his/her confidence that we
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will achieve our goals', 'provides continuous encouragement', 'talks enthusiastically about
what needs to be accomplished'. Bovendien gaat het in deze subcategorie ook om het
aanmoedigen van medewerkers, zodat zij hun sterke kanten verder ontwikkelen. En dat sluit
theoretisch gezien aan bij de MLQ-dimensie 'individualized consideration': 'focuses me on
developing my strenghts' (Bass & Avolio, 2000). Ook in het werk van Pearce en zijn
collega's is aansluiting te vinden: 'communicating high expectations and confidence in
subordinates (Pearce e.a., 2003). Het enthousiasmeren is verspreid terug te vinden over
verschillende transformationele leiderschapsdimensies. In dit nieuwe
gedragsobservatieschema is expliciet onderscheid gemaakt tussen het uiten van een visie en
enthousiast zijn. Ook in het GLOBE project van House (1999) heeft het aanmoedigen van
medewerkers een prominente, eigen plaats gekregen. Daarin worden begrippen als
'encouraging', 'positive', 'dynamic', 'confidence-builder' en 'motive arouser' gebruikt
(House e.a., 1999, 1995).
De subcategorie 'sarnenwerken' sluit theoretisch gezien vooral aan bij de concrete
gedragsbeschrijvingen van Bales (1950). Zo heeft Bales het over 'hulp aan een ander geven',
'vertrouwen uiten', een 'wij-gevoel' creeeren of kenbaar maken dat je wilt samenwerken met
de ander. Ook Borgatta (1962) spreekt over 'the creation oftogetherness' (p. 272) waarmee
het gezamenlijk werken aan taken en het assisteren van anderen wordt bedoe\d. YukI en zijn
collega's (1990) spreken over 'supporting' waarin ze ook het assisteren van anderen
benadrukken. Daarnaast gaat het in deze subcategorie om het kwetsbaar opstellen van
leidinggevenden naar medewerkers toe. In de IPS wordt het kwetsbaar opstellen gezien als
een vorm van zelf-analyse: 'I wish I could do that but I'm not good enough' (Borgatta, 1962,
p.274). Nauta (1996) spreekt meer over verontschuldigingen uiten, eigenfouten aangeven en
spijt betuigen. Ook in de MLQ neemt het samenwerken met anderen een belangrijke plaats
in. Daarbij wordt het vooral gecontrasteerd met de eigen belangen van leidinggevenden:
'makes personal sacrifices for the benefit of others'; 'goes beyond his/her own self-interest
for the good of our group' en 'talks about how trusting each other can help us to overcome
our difficulties'. Andere begrippen uit de leiderschaps- en 'managerial work' literatuur die
hierbij aansluiten zijn 'team-builder' (House, 1999; Quinn, 1988) of 'encourages teamwork'
(Pearce e.a., 2003) of 'tearnmember' (Boyatzis, 1982). Zo benadrukt Boyatzis (1982) dat een
leidinggevende medewerkers vooral stirnuleert in hun ontwikkeling door ze daadwerkelijk te
helpen met het goed uitvoeren van hun werkzaamheden. Tevens is in de MPS (YukI e.a,
1990) ook de nodige aandacht voor samenwerken te zien: 'supporting the group before
superiors and others, backing a subordinate' en 'helping subordinate with personal
development plans'. Verder heeft de 'managerial work' literatuur volop aandacht voor het
verhelpen van conflicten tussen een of meerdere medewerkers, wat in dit
gedragsobservatieschema valt onder de subcategorie 'samenwerken' (YukI e.a., 1990; Quinn,
1988; Luthans & Lockwood, 1984). Ook House spreekt over de bemiddelaarsrol van
leidinggevenden en daarnaast heeft hij het over het meewerken van en het integreren van
plannen en activiteiten door leidinggevenden (House e.a., 1999; 1995). Daarnaast laat de
middenmanagementliteratuur eveneens zien dat samenwerken belangrijk is. Zo spreekt
Balogun (2003) over 'helping others through change' en heeft Shipper het over 'facilitating
the work of others'(Shipper 1999; Shipper & Davy, 2002). 'Facilitating the work of others'
betekent dat leidinggevenden ervoor zorgen dat medewerkers beschikken over de middelen
die zij nodig hebben om hun werk uit te voeren. Kortom, het theoretisch fundament voor de
gedragscategorie 'aanmoedigen' is vanuit een breed spectrum uit de wetenschappelijke
literatuur aanwezig. De leiderschapsliteratuur biedt steun aan beide subcategorieen en de
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'managerial work' en middenmanagement
van 'samenwerken' in het 3S-model.

studies bieden vooral steun voor de incorporatie

Luisteren
Leidinggevenden luisteren, wanneer ze laten blijken dat ze een of meerdere medewerkers
volgen ofbegrijpen. In de IPA van Bales (1950) wordt gesproken over passieve acceptatie,
begrijpen wat een ander zegt en het respecteren van en aandacht hebben voor je
gesprekspartner bijvoorbeeld door deze te laten uitpraten. Ook Borgatta (1962) heeft het over
je gesprekspartner begrijpen en benadrukt tegelijkertijd dat het begrijpen van je
gesprekspartner ongelijk is aan het eens zijn met de bewering van je gesprekspartner.
Vandaar dat in dit gedragsobservatieschema een onderscheid is gemaakt tussen 'luisteren' en
'insternmen'. In paragraaf 4.5.4 komt de gedragscategorie 'insternmen' aan de orde. In de
MLQ vinden we eveneens aanwijzingen dat luisteren belangrijk is voor leidinggevenden. Het
komt eenmaal op itern-niveau expliciet aan de orde: 'listens attentively to my concerns' (Bass
& Avolio, 2000). Ook Quinn (1988) heeft het in zijn studie over aandachtig luisteren en
daarbij vooral over reflectief luisteren: een leidinggevende maakt het de gesprekspartner
gemakkelijker om zich uit te drukken. Daarbij gaat het Diet om het beoordelen, adviseren of
evalueren van een medewerker, maar om de medewerker de ruimte te geven iets te vertellen.
Dus wanneer de bewering van de gesprekspartner feitelijk onjuist is, wijst de leidinggevende
Diet onmiddelijk op deze onjuistheid, maar laat de medewerker uitpraten. Sayles (1979)
benadrukt expliciet de essen tie voor leidinggevenden om goed te luisteren, zodat ze de
verschillende perspectieven van verschillende medewerkers beter gaan begrijpen. Goed
luisteren is voor rniddenmanagers zelf ook belangrijk; het maakt het vooral mogelijk om
waardevolle informatie van eerstelijnsmanagers te ontvangen. Eerstelijnsmanagers weten de
potentiele praktische gevolgen van nieuwe plannen over het algemeen goed in te schatten
(Shipper & Davy, 2002). Kortom, vanuit diverse theoretische bronnen zijn er behoorlijk wat
redenen gevonden om de gedragscategorie 'luisteren' op te nemen in het
gedragsobservatieschema.
Positief belonen
Het gedrag van leidinggevenden waarmee zij een of meerdere medewerkers positief
beoordelen of belonen hoort thuis bij de gedragscategorie 'positief belonen'. Dit gebeurt
bijvoorbeeld wanneer een leidinggevende een of meerdere medewerkers een compliment
geeft (Nauta, 1996). Bales (1950) en Borgatta (1962) spreken dan over het verhogen van de
status van een of meerdere medewerkers. Deze gedragscategorie sluit theoretisch gezien ook
aan bij de recente leiderschapsliteratuur. Zo sluit deze gedragscategorie binnen het model van
transformationeel en transactioneelleiderschap
aan bij de MLQ-dirnensie 'contingente
beloning' (Bass, 1985; Bass & Avolio, 2000). Items van deze MLQ-dimensie die een vorm
van 'positief belonen' illustreren, zijn: 'expresses his/her satisfaction when I do a good job',
'I earn credit with him/her by doing my job well' en 'makes clear what I can expect to
recei ve, if my performance meets designated standards'. Ook Luthans en Lockwood (1984)
hebben het in hun observatieschema, de LOS, over 'giving positive performance feedback'.
Yuki en zijn collega's (1990) spreken over 'recognizing', waarbij het gaat om complimenten
geven en positieve waardering uitspreken over uitgevoerde werkzaamheden. In de
rniddenmanagementliteratuur
heeft met name Shipper aandacht be steed aan positief belonen
en heeft dit 'recognizing and rewarding good performance' genoemd (Shipper & Davy,
2002). Kortom, voor de gedragscategorie 'positief belonen' geldt dat er redelijk wat
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argumenten in de 'managerial work' studies, leiderschaps- en midden-managernentliteratuur
bestaan om deze categorie in het 3S-model op te nemen.
Vriendelijk zijn
In het 3S-model is sprake van 'vriendelijk zijn' wanneer leidinggevenden sympathie tonen
naar een of meerdere medewerkers. Daarbij gaat het om routinematige, vriendelijke
handelingen van leidinggevenden. Bales erkent 'vriendelijk zijn' ook als gedraging maar
schaart deze onder 'shows solidarity'. Daarentegen heeft Borgatta (1962) besloten
'vriendelijk zijn' als aparte gedragscategorie te formuleren. Hij heeft deze categorie gelabeld
als 'common social acknowledgment'. Het gaat om vriendelijke en oppervlakkige
gedragingen van leidinggevenden, zoals bijvoorbeeld de gesprekspartner groeten of zwaaien
naar de gesprekspartner. In navolging van Borgatta (1962) is in het 3S-model de
gedragscategorie 'vriendelijk zijn' ook apart opgenomen. Imrners, het gaat in deze
gedragscategorie om oppervlakkige en soms routinematige gedragingen die de sympathie van
de leidinggevende voor de gesprekspartner uitdrukken. Daarmee onderscheidt deze
gedragscategorie zich van gedragingen die horen bij de andere gedragscategorieen
'aanmoedigen' en 'interesse tonen'. Naast het feit dat 'vriendelijk zijn' gebruikt is in
bestaande observatieschema's, is deze gedragscategorie ook in het 3S-model geincorporeerd
om de mate van min of meer 'oppervlakkige' belangstelling voor een of meerdere
medewerkers van leidinggevenden inzichtelijker te maken.
4.5.4
De gedragsklasse 'steering'
Deze gedragsklasse bevat gedragingen die leidinggevenden tonen wanneer ze aan
medewerkers vertellen wat er qua werkzaarnheden gedaan moet worden. Daarbij gaat het om
zaken als het aangeven welke taak prioriteit heeft en wat per se gedaan moet worden in de
komende (tijds)periode. Oftewel, leidinggevenden zetten de koers uit en bepalen de richting
voor een of meerdere medewerkers. Daarnaast kunnen leidinggevenden speelruimte geven
aan medewerkers om eigen initiatieven te ontplooien of om ideeen aan te dragen. Daarnaast
kan het in deze gedragsklasse ook gaan om adviserende of delegerende gedragingen van
leidinggevenden. De vijf gedragscategorieen die bij deze gedragsklasse horen zijn:
'instemmen', 'ideeen vragen', 'richting geven', 'gesprek sturen' en 'opleggen'.
Instemmen
Een leidinggevende stemt in wanneer deze het eens is met wat de medewerker zegt, akkoord
gaat met een of meerdere medewerkers, ofvolgzaam gedrag vertoont. Volgzaam zijn
betekent dat een leidinggevende zich door een of meerdere medewerkers laat leiden,
concessies doet of toegeeft aan de mening of bevel van een of meerdere medewerkers (Nauta,
1996). Nauta wijst erop dat een of meerdere medewerkers volgen nogal een onderdanige
houding van de leidinggevende benadrukt en heeft het daarbij voomamelijk over 'permissie
vragen'. Akkoord gaan met een voorstel oogt vriendelijker en minder onderdanig.
Oaarentegen spreken Bales (1950) en Borgatta (1962) in dezelfde gedragscategorie zowel
over instemmen als ook over het bescheiden of teruggetrokken opstellen van leidinggevenden
naar een of meerdere medewerkers toe. Oit 'instemmende' gedrag resulteert namelijk in
hetzelfde concrete en observeerbare gedrag. In recente leiderschaps-, 'managerial work' en
middenmanagement studies komen we deze gedragscategorie weinig expliciet tegen.
Kortom, 'instemmen' is in het 3S-model voomamelijk gefundeerd op reeds bestaande
observatieschema's. Daaruit blijkt dat 'instemmen' zich in observeerbare gedragstermen
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onderscheid van andere gedragscategorieen
Borgatta, 1962).

zoals, 'luisteren' en 'aanmoedigen'

(Bales, 1950;

Naar Ideeen vragen
Deze gedragscategorie heeft in het 3S-model de volgende omscbrijving: leidinggevenden
stirnuleren hun medewerkers om mee te denken. Leidinggevenden vragen naar de mening
van een of meerdere medewerkers of vragen ze mee te denken over een oplossing voor een
specifiek probleem. Anders gezegd, leidinggevenden vragen expliciet om het oordeel van een
of meerdere medewerkers. Zo spreken Bales (1950) en Borgatta (1962) over 'asks for
opinion, evaluation and analysis'. Deze categorie sluit theoretisch gezien ook aan bij enkele
recente leiderschapsstudies. Verder sluit de categorie met name aan bij de MLQ-dimensie
'intellectueel stimuleren'. Bij deze MLQ-dimensie horen vragenlijst-items als: 'gets
followers to question the tried and true ways of solving problems', 'encourages me to express
my ideas and opinions', 'encourages us to rethink ideas which had never been questioned
before', 'encourages them to question the methods they use to improve upon them', 'gets me
to look at problems from many different angles' (Bass & Avolio, 2000, p. 29). Deze MLQdimensie besteedt behoorlijk wat aandacht aan het genereren van ideeen en aan de
probleemoplossende inbreng van medewerkers. Ook Alban-Metcalfe en Alimo-Metcalfe
(2000··b) hebben het over 'encourages questioning and critical & strategic thinking'. Het
stirnuleren van medewerkers om nieuwe oplossingen te bedenken voor bestaande problemen
maakt daar ook onderdeel vanuit. Enkele vragenlijst-items van deze TLQ-dimensie ter
illustratie: 'encourages me to think how I can improve the department', 'encourages me to
think of wholly new solutions to problems' en 'encourages me to think strategically rather
than in the short term'.
Pearce en zijn collega's (2003) spreken in dit verb and over 'encouraging opportunity
thinking'. Het door leidinggevenden om advies vragen aan een of meerdere medewerkers is
ook terug te zien in andere de leiderschaps- en 'managerial work' literatuur (YukI e.a., 1990;
House, e.a. 1999, 1995). Luthans en Lockwood (1984) vinden het vragen om inbreng door
leidinggevenden belangrijk voor de motivatie van medewerkers. Zij hebben hun LOS-item
gelabeld als 'asking for input, participation'.
In de middenmanagementliteratuur
zijn aanknopingspunten te vinden bij het werk van
Shipper en zijn collega's. Zo gebruiken Shipper en Davy (2002) het woord 'participation'.
Echter, Shipper en Davy gebruiken dit woord in combinatie met 'encouraging upward
communication'. Immers, hoe hoger de inbreng van medewerkers, hoe hoger de kans dat
leidinggevenden meer invloed kunnen uitoefenen in de organisatie en 'managerial success'
hebben (Shipper & Davy, 2002). Kortom, zowel de leiderschaps- en
middenrnanagementliteratuur
als enkele 'managerial work' studies geven aan dat de
gedragscategorie 'naar ideeen vragen' belangrijk is voor leidinggevenden. Dat maakt de
incorporatie van deze gedragscategorie in het 3S-model tot een keuze op basis van een
redelijk breed theoretisch fundament.
Riehting geven
Wanneer leidinggevenden de koers bepalen voor een of meerdere medewerkers, of hun eigen
mening geven, dan vallen deze gedragingen in de gedragscategorie 'richting geven' . am het
overzicht te kunnen bewaren, is in deze studie ervoor gekozen om deze gedragscategorie
onder te verdelen in drie subcategorieen: visie, delegeren en informatie geven.
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De subcategorie 'visie' is allereerst gebaseerd op de studies van Bales (1950) en Borgatta
(1962). Bales heeft het expliciet over richting en suggesties geven aan de gesprekspartner.
Bijvoorbeeld een oplossing geven voor een probleem of advies geven aan de gesprekspartner
hoe een nieuwe taak uit te voeren. In een andere gedragscategorie heeft Bales het met name
over 'de eigen mening geven'. Ook Borgatta (1962) spreekt over 'het geven van oplossingen'
en in een andere categorie over 'het geven van een eigen mening'. In het 3S-model vallen
beide items in dezelfde subcategorie, omdat het in beide gevallen een uiting is van hoe de
leidinggevende aankijkt tegen een bepaalde materie. Borgatta (1962) maakt duidelijk dat het
in zijn IPS-categorie 'suggests solutions' ook gaat om uitingen van leidinggevenden die
beginnen met 'ik denk dat .... .'. Terwijl het in een andere categorie van Borgatta gaat over
uitingen die beginnen met bijvoorbeeld 'ik wil graag
' en 'ik hoop dat
', maar ook 'ik
denk dat. ..... '. Op deze wijze kan verwarring ontstaan voor codeerders, omdat het zeer
moeilijk is eenzelfde type uitspraak van een leidinggevende te interpreteren indien deze bij
meerdere categorieen thuis zou kunnen horen. In het 3S-model is getracht uitspraken van
leidinggevenden zoveel mogelijk op eenduidige wijze te interpreteren. Daarom is ervoor
gekozen om de genoemde uitingen, zoals bijvoorbeeld Borgatta en Bales laten zien, samen in
deze subcategorie te laten vallen. Het 3S-model tracht bovendien te waarborgen dat
gedragscategorieen elkaar uitsluiten.
Oat effectieve leidinggevenden moeten beschikken over een gedegen visie, is vooral de
laatste twee decennia uit verschillende leiderschapsstudies naar voren gekomen (o.a. Pearce
e.a., 2003; Bass & Avolio, 2000; House e.a.,1999). Zo is deze subcategorie met name op
basis van transformationeelleiderschap
in het 3S-model geincorporeerd. Immers,
transformationeelleiderschap
heeft met name het positieve leiderschapseffect van een
heldere visie benadrukt (Bass & Avolio, 2000). De omschrijving van de MLQ-dimensie
'inspirationele motivatie' maakt het belang van een visie concreet: 'provides followers with a
clear sense of purpose that is energizing; a role model for ethical conduct which builds
identification with the leader and hislher articulated vision' (Bass & Avolio, 2000, p. 29).
Verder lijkt 'het hebben van een heldere visie' belangrijk voor effectief leidinggeven blijkens
de vragenlijst-items, zoals die in de MLQ zijn gebruikt: 'articulates a compelling vision of
the future', 'specifies the importance of having a strong sense of purpose', clarifies the
central purpose underlying our actions', 'emphasizes the importance of having a collective
sense of mission' en 'arouses awareness on what is essential to consider'.
Zo komen in de TLQ van Alban-Metcalfe en Alimo-Metcalfe ook diverse vragenlijst-items
voor - verspreid over verschillende TLQ-dimensies- die verwijzen naar het hebben van een
visie (Alimo-Metcalfe & Alban-Metcalfe, 2001; Alban-Metcalfe & Alimo-Metcalfe, 2000a,b):
'has a clear vision of what the organisation is aiming for', 'is strategic in hislher thinking',
'priorities the critical goals of the organisation', 'is committed to bringing others with
himlher in pursuit of organisational goals', 'clarifies priorities that I need to focus on', 'is
able to articulate a vision for the organization in a way that I can identify with'. 'gives clear
direction about long-term corporate goals' en 'communicates to me a clear strategic plan'.
Verder spreekt Greenleaf (1977) ook nadrukkelijk over het belang van het hebben van een
visie voor effectiefleiderschap. Hij gebruikt begrippen als 'knowing the unknowable' en
'pointing the direction' en 'foresight'. Oit laatste begrip is ook terug te vinden bij House en
zijn collega's (1999, 1995) die het verder hebben over 'besluitvaardig zijn' en 'vooruit
plannen'. 'Direction', 'assigned goals' en 'articulation of ideological goals' zijn termen die
Pearce en zijn collega's (2003) hebben gebruikt om het belang van een visie voor effectief
leidinggeven aan te duiden. Naast diverse leiderschapsstudies blijken ook diverse
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'managerial work' studies het waardevol te vinden dat leidinggevenden beschikken over een
duidelijke visie. In 'managerial work' studies is dat vertaald in belangrijke dimensies als
'doelen stellen', 'besluiten nemen' en 'plannen maken' (Yuki e.a., 1990; Quinn, 1988;
Luthans & Lockwood, 1984; Boyatzis, 1982).
Het beschikken over een gedegen visie, is eveneens voor leidinggevenden werkzaam op het
middenmanagementniveau in organisaties relevant (Shipper & Davy, 2002; Shipper & White,
1999; Shipper, 1991). Immers, wanneer middenmanagers in organisaties een gedegen visie
hebben, kan dat fungeren als een kompas voor eerstelijnsmanagers in onzekere tijden (Beatty
& Lee, 1992). Zo spreken Shipper en Davy (2002) over 'planning' en 'time emphasis'.
'Planning' wordt gedefinieerd als 'het voorbereiden en onderhouden van
afdelingswerkzaamheden'.
'Time emphasis' heeft te maken met het stellen van deadlines
waarop bepaalde doelstellingen behaald moeten worden. In eerdere studies van Shipper
wordt concreter gesproken over de essentie van het hebben van een visie, zoals blijkt uit de
dimensies: 'making goals clear and important' en 'setting appropriate deadlines' (in plaats
van 'time emphasis') (Shipper & White, 1999; Shipper, 1991). Verder is de relevantie van
een visie voor middenmanagers in een veranderende organisatie, ook wel aangeduid met het
begrip 'keeping the business going' (Balogun, 2003). Kortom, in de literatuur zijn voldoende
theoretische aanknopingspunten gevonden om deze subcategorie in het 3S-model te
incorporeren.
De tweede subcategorie is gelabeld 'delegeren'. In het 3S-model betekent delegeren dat een
leidinggevende een of meerdere taken geeft aan een of meerdere medewerkers die deze
medewerkers vervolgens hebben uit te voeren. Zo omschrijft Borgatta (1962) delegeren als
'het toekennen van verantwoordelijkheden aan een of meerdere medewerkers', oftwel
'dividing responsibilities' (p. 273). In de leiderschaps- en managementliteratuur komt
'delegeren' als leiderschapsdimensie ook regelmatig voor. Zo is bij transforrnationeel
leiderschap 'delegeren' een belangrijk onderdeel van 'individualized consideration' (Bass,
1985). 'Delegeren' is volgens Bass vooral belangrijk om medewerkers meer
verantwoordelijkheid en uitdaging in het werk te geven. Echter, binnen de MLQ-dimensie
'individualized consideration' zijn geen vragenlijst-items die specifiek gericht zijn op
'delegeren'. De vragenlijst-items zijn meer gericht op het ontwikkelen van en persoonlijk
aandacht geven aan medewerkers.
In een van de TLQ-dimensies is delegeren wei expliciet genoemd: 'empowers, delegates,
develops potential' (Alimo-Metcalfe & Alban-Metcalfe, 2001). Tevens zijn bij deze TLQdimensie, in tegenstelling tot de MLQ, wel specifieke vragenlijst-items gericht op
'delegeren': 'delegates effectively because slbe has knowledge of my competence or
potential' en 'allows me to lead when the situation requires'. Ook House en zijn collega's
(1999; 1995) en Shipper (1991) maken geen expliciet onderscheid tussen medewerkers
vrijheid geven om actie te ondernemen en delegeren. Delegeren is omschreven als 'the ability
to allow appropriate freedom of action toward the accomplishment of goals' (Shipper &
Dillard, 2000 p. 333) of als onderdeel van participatief leiderschap (House, 1999). In de
'managerial work' studies vinden we delegeren vooral terug bij Yuki en zijn collega's
(1990), Quinn (1988) en Luthans en Lockwood (1984). Zo omschrijven Yuki en zijn
collega's (1990) delegeren als 'delegating authority and responsibility' (p. 3). Daarbij legt
Yuki minder de nadruk op het ontwikkelen van medewerkers. Luthans en Lockwood spreken
ook over 'delegating responsibility and authority' (Luthans & Lockwood, 1984), maar zien
delegeren daarbij meer als onderdeel van de LOS-categorie 'motivating / reinforcing'.
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Kortom, in de recente leiderschaps-, middenmanagementliteratuur en in diverse 'managerial
work' studies zijn verschillende theoretische aanknopingspunten om deze subcategorie te
incorporeren in het 3S-model.
De laatste subcategorie is 'informatie geven'. In het 3S-model is sprake van 'informatie
geven' wanneer leidinggevenden een of meerdere medewerkers van zakelijke, feitelijke
informatie voorzien. Daarbij komt de informatie van een aanwijsbare exteme informatiebron
en niet rechtstreeks van de leidinggevende zelf, 'Informatie geven' is in de IPS en IPA
eveneens een aparte gedragscategorie (Bales, 1950; Borgatta, 1962). Daarin is Borgatta het
meest expliciet, omdat hij een specifieke categorie voor het doorgeven van 'objectieve'
informatie heeft gemaakt. Met andere woorden, het gaat bij Borgatta, evenals in het 3Smodel van deze studie, om zakelijke, feitelijke informatie die leidinggevenden doorgeven aan
een of meerdere medewerkers. Binnen transformationeeIleiderschap
wordt ook gesproken
over 'fulfilling the individual subordinate's desire for information' (Bass, 1985, p. 88).
Informatie geven is onderdeel van de MLQ-dimensie 'individualized consideration', omdat
het in essen tie gaat om medewerkers volledig te informeren over wat er is gebeurd en in de
nabije toekomst zal gaan gebeuren. Echter, specifieke vragenIijst-items gericht op deze
feitelijke informatievoorziening voor medewerkers ontbreken in de MLQ. In het werk van
Luthans komt 'informatie geven' weI meer expliciet aan de orde. Een LOS-dimensie is zelfs
gelabeld als 'exchanging information' (Luthans & Lockwood, 1984). Daar maakt het geven
van feitelijke informatie door leidinggevenden wezenlijk onderdeel van uit. Ook Yuki (1991)
heeft het expliciet over het informeren van medewerkers: 'promptly informs you about a
decision that affects your work', 'passes on relevant information obtained in conversations
with other people' en 'passes on relevant memos, reports, and other written materials that you
would otherwise not receive' (p. 2). Kortom, vanuit diverse theoretische bronnen is steun
gevonden om deze subcategorie in het 3S-model te incorporeren.
Gesprek sturen
'Gesprek sturen' is in het 3S-model ornschreven als de taak van leidinggevenden om het
gesprek -op structurele wijze- vorm te geven. Verder bestaat deze gedragscategorie uit twee
subcategorieen, nameli jk 'vormgeven' en 'interrumperen'.
Allereerst de subcategorie 'vormgeven'. Nauta (1996) spreekt over een min of meer abstracte
dimensie 'leiden' wat zij vervolgens concreet omschrijft als 'gesprek structureren'. Daamaast
hoort 'een ander onderwerp aansnijden' ook tot de subcategorie 'vormgeven' (Nauta, 1996).
Oftewel, een gesprek op structurele wijze vormgeven betekent dat zulke gesprekken niet
alleen inhoudelijk, maar ook procedureel goed verlopen. Borgatta (1962) heeft het in de
categorie 'draws attention, repeats, clarifies' ook over het gesprek in goede banen leiden (p.
275). In de IPS-categorie van Borgatta gaat het voomarnelijk om aandacht vragen voor een
bepaald vraagstuk dat in het gesprek besproken moet worden. Ook de dimensies 'orderly
workplanning' en 'time emphasis' laten zien dat het belangrijk is voor effectief leidinggeven
om zaken op tijd en gestructureerd af te werken (Shipper & Dillard, 2000). Het is meestal
inefficient wanneer gesprekken onnodig uit de hand lopen en te lang duren. Zodoende hebben
House en zijn collega's (1995) het in hun leiderschapsstudie over 'orderlijk en voorbereid
zijn'.
De tweede subcategorie 'interrumperen' is in het 3S-model gemcorporeerd op basis van
aanwijzingen in de bestaande observatiescherna's van Bales (1950), Borgatta (1962) en
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Nauta (1996). Zo heeft Nauta expliciet een categorie gemaakt die gericht is op het
onderbreken van de gesprekspartner. Aangezien deze subcategorie een duidelijke
specificering van de gedragscategorie 'gesprek sturen' oplevert, is ervoor gekozen om de
subcategorie 'interrumperen' apart in het 3S-model te incorporeren.

Opleggen
Opleggen is in het 3S-model gedefmieerd als gedrag van leidinggevenden waarmee ze een of
meerdere medewerkers gebieden iets (of niets) te doen, een of meerdere medewerkers voor
een voldongen feit te stellen of tot de orde te roepen (Nauta, 1996). Anders gezegd, het gaat
in deze gedragscategorie om 'autocratic control' (Bales, 1950) . Verder is deze
gedragscategorie ook terug te vinden bij het werk van Pearce en zijn coUega's (2003),
Schriesheim en zijn collega's (1976) en House en zijn collega's (1999,1995). Schriesheim
spreekt over 'autocratic and punitive behavior' en House heeft het over leidinggevenden die
zich gedragen als dictators; ze zijn bazig, tiranniek, autocratisch of erg formeel. Pearce en
zijn collega's (2003) duiden 'directive leadership' aan met begrippen als 'command',
'intimidation', 'coercive power' en 'reprimand' (p. 276).
In de 'managerial work' studies is voornamelijk bij Luthans expliciet aansluiting te vinden
voor een zeer directieve opstelling van leidinggevenden. Luthans heeft namelijk in de LOS
het handhaven van regels, afspraken en beleid geincorporeerd (d.i, 'enforcing rules and
policies'; Luthans & Lockwood, 1984). Verder vinden we ook aansluiting bij de dimensie
'active management-by-exception'
van transactioneelleiderschap:
'enforces rules to avoid
mistakes' (Bass & Avolio, 2000). Ook daar gaat het om autoritair gedrag en iemand voor een
voldongen feit stellen. Alhoewel uit de populaire rnanagementliteratuur een beeld heerst dat
een directieve opstelling niet meer wordt vertoond door leidinggevenden, zal het
vermoedelijk zo nu en dan toch voor kunnen komen (Pearce e.a., 2003). Zodoende is gekozen
om deze gedragscategorie in het 3S-model te incorporeren. Het 3S-model tracht een volledig
en algemeen gedragsobservatieschema te zijn gericht op het observeerbare gedrag van
rniddenmanagers.

4.5.5

Degedragsklasse'self-defending'

Leidinggevenden hebben te maken met beperkte tijd en middelen om doelstellingen te
bereiken en kunnen bijvoorbeeld niet altijd vriendelijk en 'supportive' zijn naar medewerkers
toe. Vanwege de beperkte tijd zijn leidinggevenden soms ook selectief in het bespreken van
bepaalde werkgerelateerde onderwerpen. Daarnaast moeten leidinggevenden natuurlijk
regelmatig 'nee' zeggen of een of meerdere medewerkers tegenspreken, om toch de gestelde
doelstellingen te bereiken. Deze leidinggevenden hebben dan ook regelmatig hun eigen
positie te beschermen. Pavett en Lau (1983) spreken van 'self-serving behaviors' die
voomamelijk voor rniddenmanagers belangrijk zijn. Effectieve leidinggevenden kunnen dan
ook af en toe gekarateriseerd worden als 'persistent mavericks' die hun formele positie, status
en politieke vaardigheden gebruiken om hun doelstellingen te bereiken, met name in een
omgeving die voomamelijk weerstand biedt (Beatty & Lee, 1992, p. 962). Kortom, omwille
van een volledig gedragsobservatieschema is het eveneens belangrijk de rninder 'positieve'
gedragingen op te nemen in het 3S-model. Daarnaast bestaat transformationeelleiderschap
voomamelijk uit 'feel-good behaviors' en kunnen slechts binnen transactioneel leiderschap
enkele 'negatieve' gedragingen gevonden worden. Tevens kan het waardevol zijn om meer
aandacht te besteden aan minder populaire gedragingen zoals 'punishment' (Sims, 1980;
Arvey & Ivancevich, 1980; Podsakoff, Todor & Skov, 1982) en 'self-interest' (Fenton82

O'creevy, 1998, 1996). Zo gaat het in deze gedragsklasse ook om gedragingen van
leidinggevenden waarrnee zij hun eigen belangen verdedigen. Leidinggevenden kunnen
bijvoorbeeld vanuit deze belangen kritisch reageren op wat medewerkers zeggen of (willen
gaan) doen. Maar het is ook mogelijk dat leidinggevenden opkomen voor zakeJijke belangen
waar ze formeel eindverantwoordelijk voor zijn. Daarnaast kan het in deze gedragsklasse ook
gaan om gedrag waarbij leidinggevenden expJiciet laten blijken dat zij degene zijn die figuurlijk gesproken- de touwtjes in handen hebben. Ook hoort bij deze klassse het gedrag
waaraan af te lezen is dat leidinggevenden geen moeite doen om een bepaald voorstel goed te
keuren of daar juist negatief over zijn of geen belangstelling tonen voor dat voorstel. Anders
gezegd, leidinggevenden laten dan geen ruirnte voor een of meerdere medewerkers om
andere kanten van een bepaald vraagstuk te bekijken of het voorstel te modificeren.
Zodoende bestaat deze gedragsklasse uit de gedragscategorieen: 'verifieren', 'tegenspreken',
'negatieve feedback geven', 'eigen positie beschermen' en 'ongetnteresseerd zijn'.

Verifieren
Wanneer leidinggevenden de stand van zaken bij een of meerdere medewerkers checken of
verduidelijking vragen dan is in het 3S-model sprake van 'verifieren'. Deze categorie
vertoont grote gelijkenissen met de IPA- en IPS-categorie 'asking for information,
clarification' (Borgatta, 1962; Bales, 1950). In de leiderschapsstudies, met name bij
transactioneelleiderschap,
is aansluiting te vinden om 'verifieren' in het 3S-model te
incorporeren. Hiervoor is de omschrijving van de MLQ-dimensie 'active management-byexception' (Bass & Avolio, 2000) illustratief: 'focuses on monitoring task execution for any
problems that might arise and correcting those problems to maintain current performance
levels' (p. 29). Ook de MLQ-dimensie 'active management-by-exception, met bijvoorbeeld
de vragenlijst-item: 'closely monitors my performance for errors', is een concrete
ondersteuning voor de incorporatie van deze gedragscategorie in het 3S-model.
Daarnaast komt 'verifieren' expJiciet aan de orde in verschillende 'managerial work' studies
(Yukl e.a., 1990; Quinn, 1988; Luthans & Lockwood, 1984). Zo worden bij de MPSdimensie 'monitoring' volgende relevante vragenlijst-items: 'follows up after making a
request to verify that it was done', 'checks on the quality of the work' en 'check work
progress against plans to see if it is on target' (Yuki e.a., 1990 p. 3). 'Verifieren' wordt in
andere 'managerial work' studies omschreven als 'controlling' (Luthans & Lockwood, 1984;
Quinn, 1988). 'Controlling' betreft dan activiteiten als het werk inspecteren, regulier en
preventief onderhoud plegen en de resultaten in de gaten houden. De omschrijving van
'controlling' verse hilt dus nauwelijks met de vragenlijst-items bij de MPS-dimensie
'monitoring'. In de rniddenmanagementliteratuur wordt 'verifieren' eveneens getypeerd als
expliciet controle uitoefenen. Zo spreekt Shipper nameJijk over 'control for details' en 'goal
pressure' (Shipper & Dillard, 2000). Kortom, in de 'managerial work' studies en
middenmanagementliteratuur is zeer expliciet aandacht voor 'verifieren'. Het blijkt een
belangrijke managementactiviteit te zijn. Daarentegen staat in de meeste leiderschapsstudies
'verifieren' verhoudingsgewijs meer op de achtergrond, wat een reden temeer is om
'verifieren' als zelfstandige gedragscategorie op te nemen in het 3S-model.
Tegenspreken
Wanneer leidinggevenden een of meerdere medewerkers ongelijk geven of zich verzetten
tegen een of meerdere medewerkers, dan is in het 3S-model sprake van 'tegenspreken'. Deze
gedragscategorie is in andere observatieschema's een veel voorkomende gedragscategorie
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(Bales, 1950; Borgatta, 1962; Nauta, 1996). Ook in deze schema's is 'tegenspreken' als
gedrag van leidinggevenden omschreven als deze het oneens is met een of meerdere
medewerkers. In de leiderschaps-, 'managerial work' en middenmanagementstudies zijn geen
expliciete theoretische aanknopingspunten voor deze gedragscategorie. Daarentegen is
'tegenspreken' in diverse observatieschema's terug te vinden als een goed observeerbare
gedragscategorie. Dat heeft geleid tot het feit dat 'tegenspreken' in bet 3S-model is
opgenomen.
Negatieve feedback geven
Wanneer leidinggevenden kritiek uiten of het gedrag van een of meerdere medewerkers
negatief beoordelen dan is in het 3S-model sprake van 'negatieve feedback geven'. Deze
gedragscategorie is gebaseerd op diverse categorieen van Nauta (1996), zoals 'negatief
waarderen', 'dreigen', 'sarcastisch zijn', 'verwijten en scbelden'. Deze specifieke
gedragingen zijn in deze gedragscategorie geclusterd, zodat gedragscategorieen elkaar in het
3S-model zoveel mogelijk uitsluiten. Het onderscbeidend vermogen tussen deze gedragingen
is moeilijk op eenduidige wijze te bepalen door exteme observatoren. Immers, wanneer een
leidinggevende zegt dat de medewerker in bet uitvoeren van een bepaalde taak
tekortgescboten is (d.i. het werk van de medewerker negatief beoordelen) dan is de kans
groot dat deze medewerker tegelijkertijd ook een verwijt wordt gernaakt. Andere gedragingen
die om dezelfde reden beboren bij deze gedragscategorie, zijn: 'frustratie uiten', 'een
standpunt afdoen als onbelangrijk', 'extra alert zijn', 'agressie of vijandigheid tonen' en
'twijfelen' (Bales, 1950; Borgatta, 1962, Nauta, 1996).
Ook in recente leiderscbapsstudies, met name binnen transactioneelleiderscbap,
zijn
dimensies te vinden die boren bij de gedragscategorie 'negatieve feedback geven'. Zoals
bijvoorbeeld: 'criticizing poor work', 'intimidation' (Pearce, 2003), 'meedogenloos',
'provocateur', 'prikkelbaar', 'afkerig van risico', 'wraakzuchtig' (House e.a., 1999, 1995),
'contingent penalization', 'negative feedback' en 'disciplinary action' (Bass, 1985). Bij de
MLQ -dimensie 'active management-by-exception'
zijn eveneens vragenlijst-items die
passen bij 'negatieve feedback geven': 'focuses attention on irregularities, mistakes,
exceptions, and deviations from standards', 'spends hislher time looking to 'put out fires" ,
'keeps track of my mistakes', 'directs hislher attention toward failure to meet standards' en
'searches for mistakes before commenting on my performance'(Bass & Avolio, 2000). Deze
vragenlijst-iterns steunen deze gedragscategorie in bet 3S-model, omdat ze namelijk gericht
zijn op een negatieve, kritische en sombere houding van leidinggevenden.
In bet werk van Luthans en zijn collega's (Luthans & Lockwood, 1984) blijkt uit de LOScategorie 'disciplining/punishing' dat leidinggevenden soms kritisch, streng en negatief
kunnen zijn. Ook op middenmanagementniveau is bet geven van feedback belangrijk
(Shipper & Dillard, 2000), maar er is in die studie geen onderscheid gemaakt tussen positieve
en negatieve feedback. Dit onderscbeid is echter weI belangrijk, omdat een dergelijk
onderscheid meer inzicbt kan gaan geven in de wijze waarop leidinggevenden feedback
geven aan bun medewerkers. Vandaar dat negatieve feedback geven als zelfstandige
gedragscategorie is gemcorporeerd in bet 3S-model.
Eigen positie beschermen
Wanneer een leidinggevende zijn of haar eigen standpunt verdedigt of beschermt, dan is in
bet 3S-model sprake van 'eigen positie beschermen' (Nauta, 1996). Ook in de IPA en IPS
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wordt nadrukkelijk gewezen op het verhogen van de eigen status en op het verlagen van de
status van een of meerdere gesprekspartners (Bales, 1950; Borgatta, 1962). 'Eigen positie
beschermen' is dus nadrukkelijk beschreven in andere observatieschema's. Daarnaast
ondersteunen een aantal recente Ieiderschapsstudies ook de keuze voor deze gedragscategorie
in het 3S-model. Zo hebben House en zijn collega's (1999, 1995) het over leidinggevenden
die 'op hun eigen belang gericht zijn', 'concurrent binnen de groep zijn', 'geheimhoudend
zijn', 'arrogant zijn ' en 'egocentrisch zijn'. Verder wijzen Pearce en zijn collega's (2003) en
Quinn (1988) nadrukkelijk op de machtspositie van leidinggevenden en spreken Luthans en
Lockwood (1984) over 'politicking', wat ook verwijst naar een machtspositie verwerven en
'self-serving' gedrag (Pavett & Lau, 1983). Echter, in het werk van Luthans en Lockwood
komt 'eigen positie beschermen' minder expliciet naar voren als bijvoorbeeld bij Bales
(1950) en Pearce en zijn collega's (2003). Desalniettemin is gekozen, gezien de
aanwezigheid van redelijk wat theoretische ondersteuning in de leiderschapsliteratuur, om
deze gedragscategorie in het 3S-model te incorporeren.
Ongeinteresseerd zijn
Deze vijftiende en laatste gedragscategorie is omschreven als 'het afstand bewaren van
leidinggevenden tot een of meerdere medewerkers'. Ook 'het geen belangstelling tonen voor
medewerkers' of 'geen actie ondememen van leidinggevenden' hoort in het 3S-model bij
'ongeinteresseerd zijn'. Deze gedragscategorie blijkt op basis van bestaande
observatieschema's goed observeerbaar. Zo is desinteresse expliciet terug te vinden in de
observatieschema's van Bales (1950) en Borgatta (1962). Daarin wordt gesproken over
'withdrawal behavior' (Borgatta, 1962, p. 277; Bales, 1950 p. 190), waarmee
leidinggevenden zowel verbaal als non-verbaal geen belangstelling tonen voor een of
meerdere medewerkers, zich vervelen en aan het dagdromen zijn. 'Ongeinteresseerd zijn' is
ook in enkele leiderschapsstudies terug te vinden. Zo zijn in de MLQ enkele vragenlijst-iterns
opgenomen die verwijzen naar ongeinteresseerd gedrag van leidinggevenden: 'fails to
intervene until problems become serious', 'shows (s)he is a firm believer in 'if it ain't broke,
don't fix it', 'avoids getting involved when important issues arise', 'takes no action even
when problems become chronic'. Deze items horen bij de MLQ-dimensies 'passive
management-by-exception' en 'laissez-faire' (Bass & Avolio, 2000). House en zijn collega's
hebben het eveneens over de leidinggevende die zich terughoudend opstelt naar een of
meerdere medewerkers (House e.a.,1999, \995). De vraag is uiteraard weI in hoeverre deze
gedragscategorie daadwerkelijk voorkomt bij effectieve middenmanagers. Deze vraag is
natuurlijk voor aIle gedragscategorieen in het 3S-model relevant, maar in het bijzonder voor
de gedragscategorie 'ongeinteresseerd zijn' (Bass & Avolio, 2000; den Hartog e.a., 1997).
Immers, deze gedragscategorie sluit goed aan bij een 'Iaissez-faire' leiderschapsstijl en die
stijl is ineffectief (den Hartog e.a.,1994; 1997). Daarmee zou deze gedragscategorie minder
vaak voor kunnen komen onder effectieve middenmanagers. Omwille van volledigheid is
deze categorie geincorporeerd in het 3S-model. Over dit laatste volgt meer in de volgende
paragraaf.
4.5.6
Een compleet en uitputtend gedragsobservatieschema?
Een belangrijke vraag ten aanzien van het ontwikkelde 3S-mode1 is of dit gedragsschema
uitputtend en compleet is. Het korte antwoord is eenvoudig en vanzelfsprekend: 'nee'. Het
3S-model is immers met een specifiek onderzoeksdoel ontwikkeld. Het is gericht op het
specifieke gebruik in deze exploratieve video-observatiestudie. Dat wil zeggen het 3S-model
is opgesteld om het observeerbare gedrag van effectieve middenmanagers te bestuderen,
85

terwijl deze leidinggevenden in interactie zijn met een of meerdere medewerkers. Aan de
andere kant is, gegeven het onderzoeksdoel van deze studie, getracht met behulp van
gerenommeerde gedragsclassificaties uit de leiderschaps-, middenmanagementliteratuur en
'managerial work' studies zo uitputtend en compleet mogelijk te zijn. De classificaties zijn,
voorzover dit mogelijk was, gebruikt om een theoretisch fundament onder het 3S-model te
leggen. Zo maken bijvoorbeeld de categorieen uit de bestaande observatieschema's die zijn
gebruikt in deze studie, allemaal onderdeel uit van het theoretisch kader van het 3S-model
(Bales, 1950; Borgatta, 1962; Nauta, 1996).
Daarentegen zijn leiderschapsdimensies die geen observeerbaar gedrag bevatten niet in het
3S-model geincorporeerd, Zo zijn bijvoorbeeld de GLOBE-dimensies 'diplomatiek',
'gevoelig' en 'rechtvaardig' buiten beschouwing gelaten (House e.a., 1995). Bij dergelijke
dimensies is het oordeel namelijk volledig afhankelijk van de respondent. Om dezelfde reden
zijn vele vragenlijst-items uit de MLQ en TLQ weggelaten. Enkele voorbeelden uit de MLQ
(Bass & Avolio, 2000) ter verduidelijking: 'instills pride in being associated with himlher',
'displays extraordinary talent and competence in whatever he/she undertakes', 'acts in ways
that build my respect', 'behaves in a way that is consistent with his/her expressed values',
'sets high standards', 'treats each of us as individuals with different needs, abilities, and
aspirations', 'gives me what 1 want in exchange for my support', 'Iearn credit with himlher
by doing my job well'. Dergelijke vragenlijst-items vragen om een mening van medewerkers
over de manier waarop leidinggevenden functioneren en zijn niet gericht op de
waarneembare gedragingen van leidinggevenden. In dat kader heeft de TLQ hetzelfde euvel
als de MLQ, waardoor vele vragenlijst-items en dimensies niet gebruikt kunnen worden
binnen het 3S-model. Zo is bijvoorbeeld 'risk-taking' buiten dit model gebleven, omdat het
risicogehalte van een beslissing of bepaalde actie van leidinggevenden moeilijk is in te
schatten en waar te nemen door exteme observatoren die leidinggevenden in werkoverlegsituaties observeren. Ter illustratie enkele vragenlijst-items uit de TLQ: 'shows determination
to make things happen', 'has a high degree of charisma', 'has exceptional communication
skills' en 'prefers to manage people rather than systems' (Alirno-Metcalfe & Alban-Metcalfe,
2001).
Het 3S-model is dus gericht op bestudering van het observeerbaar gedrag van
middenmanagers in interactie met een of meerdere medewerkers. Deze setting betekent dat
dimensies die gericht zijn op 'niet-rnedewerker gerelateerde' managementactiviteiten van
leidinggevenden in het 3S-model buiten beschouwing kunnen worden gelaten. Om die reden
zijn bijvoorbeeld ook drie LOS-dimensies, namelijk 'staffing', 'handling paperwork',
'interacting with others' buiten het 3S-model gelaten. De overige negen LOS-dimensies zijn
weI terug te vinden in het theoretisch kader van het 3S-model (Luthans & Lockwood. 1984).
Zo is eveneens de MPS-dimensie 'networking' buiten beschouwing gelaten en zijn de
overige 13 MPS-dimensies terug te vinden in het theoretisch kader van het 3S-model (Yuki
e.a., 1990). Van de 11 dimensies die Shipper en zijn collega's in hun studies hebben gebruikt
passen 10 dimensies binnen ons 3S-model. Alleen 'organizational expertise' is buiten het 3Smodel gelaten. Deze dimensie is vergelijkbaar met de MPS-dimensie 'networking' van Yuki.
Het gaat bij 'organizational expertise' ook om kennis hebben van de (exteme) omgeving en
dien ten gevolge goed kunnen anticiperen op ontwikkelingen in deze omgeving. Ten aanzien
van de acht managementrollen van Quinn (1988) is vast te stellen dat deze, op de innovatorrol na, eveneens terug te vinden zijn in het 3S-model. Kortom, de verschillende empirische
leiderschaps-, 'managerial work' en middenmanagement studies zijn, voor wat betreft hun
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gedragscomponenten, vertegenwoordigd in bet tbeoretiscb kader van het 3S-model. AIleen
de niet-observeerbare en niet-gedragsgerelateerde dimensies zijn buiten dit model gelaten.
Verder is getracbt de gedragscategorieen in het 3S-model zodanig te ontwikkelen dat ze
elkaar zoveel mogelijk uitsluiten en dat ze zo weinig mogelijk overlap vertonen.
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5. Resultaten5.1

InIeiding

Welke observeerbare gedragingen vertonen effectieve middenmanagers tijdens hun
werkoverleggen met hun eigen medewerkers? In deze studie gaat het allereerst om een
exploratie van de video-observatiemethode voor leiderschapstudies. Daarbij hoort uiteraard
ook een rapportage van de inhoudelijke gedragsresultaten van de studie. Het eerste deel van
deze inhoudelijke resultaten rapportage richt zich op een beschrijving van de gedragingen die
effectieve rniddenmanagers in grote organisaties (zowel publieke als private sector
organisaties) "etaleren" (paragraaf 5.1.2). Het tweede deel van dit hoofdstuk beschrijft de
gedragingen die effectieve middenmanagers in private organisaties laten zien (paragraaf
5.1.3). In het derde gedeelte staan de gedragingen van effectieve middenmanagers in
publieke organisaties centraal (paragraaf 5.1.4). In paragraaf 5.1.5 wordt een eerste
verkenning uitgevoerd voor de exteme validatie van deze studie. Alvorens de resultaten in dit
hoofdstuk te presenteren, leggen we allereerst uit de wijze waarop de gedragsanalyses zijn
uitgevoerd.
5.1.1 Gedragsanalyses
Na het coderen van de video-datafiles is Appendix 5-A opgesteld. Deze appendix bevat een
overzicht van de gestandaardiseerde tijd, de gestandaardiseerde frequentie, de absolute tijd en
de absolute frequentie per gedragscategorie en per gedragskJasse. De absolute frequentie en
absolute tijd zijn gerniddeld per middenmanager weergegeven. De tijd en de frequentie zijn
uitgedrukt in gerniddelde percentages per middenmanager. De tijd geeft dezelfde verhouding
van de gedragscategorieen weer a1s de absolute tijd. Deze verhouding is in beide gevallen
hetzelfde, omdat zowel de tijd als de absolute tijd uitgaan van dezelfde totale observatietijd
per middenmanager. Verhoudingen uitgedrukt in percentages geven veelal een sneller en
beter inzicht dan een vergelijking op basis van absolute cijfers. De absolute tijd zal dan ook
verder buiten beschouwing worden gelaten in dit hoofdstuk.
De frequentie is in deze studie de belangrijkste indicator. Deze verschaft namelijk het beste
inzicht in de onderlinge verhoudingen tussen de gedragscategorieen (zie Appendix 5-A). De
percentages van de frequentie konden we aileen berekenen indien voorafgaand aan het
coderen van de video-datafiles de totaIe observatietijd per middenmanager werd vastgesteld.
Voorafgaand aan het coderen van de video-datafiles is de totale observatietijd voor een l-op1 gesprek vastgesteld op 3600 seconden. Voor een afdelingsvergadering is de totale
observatietijd vastgesteld op 4800 seconden. De totale observatietijd per middenmanager
komt daarmee op 8400 seconden (= twee uur en 20 minuten).

10 Dit hoofdstuk
is inrniddels al deels gepubliceerd in: Weide, J.G. van der en C.P.M. Wilderom (2006). Gedrag van
effectieve rniddenmanagers in grote Nederlandse organisaties: Een video-observatiestudie. M&O, Tijdschrift voor
Management & Organisatie, nummer 5, september/oktober, 35-54. De kern van <lit hoofdstuk is eveneens at
gepresenteerd op de Academy of Management Meetings (Hawai, 2005) en op een 2006 EGOS meeting in Mykonos
(GriekenJand) als Van der Weide, J.G. en C.P.M. Wilderom (2005). Systematically Video-observed: Behaviors of
Effective Middle Managers.

88

De verhouding op basis van de absolute frequentie is anders dan de verhouding op basis van
de frequentie. De frequentie is namelijk gebaseerd op het totale aantal keren dat de
gedragingen van alle deelnemende middenmanagers in deze studie zijn getoond, terwijl de
absolute gedragsfrequentie (per middenmanager) geen specifiek maximum (lees: eindtotaal)
heeft. Het aantal keren dat een bepaalde gedrag kan worden getoond door een
middenmanager heeft in principe een onbeperkt bereik. Om toch inzicht te krijgen in de
verhoudingen van de gedragscategorieen op basis van het aantal keren dat middenmanagers
bepaald gedrag vertonen is het totale aantal gedragsfrequenties van alle deelnemende
middenmanagers op 100 % gesteld.
Een gedragsanalyse op basis van de frequentie sluit het beste aan bij eerdere leiderschaps- en
'managerial work' studies, waarbij ook overwegend gevraagd is naar het aantal keren dat een
bepaalde activiteit of gedraging voorkomt (o.a. Yukl e.a., 1990). De meeste
gedragscategorieen worden relatief gezien vaak gecodeerd (hoge frequentie) en komen
gemeten in tijd weinig voor (korte tijdsduur). Een analyse enkel op basis van de tijd zou een
te beperkt inzicht geven. Gedragscategorieen blijven min of meer onzichtbaar indien de
analyses alleen gebaseerd zouden zijn op tijdsduur. De percentages op basis van de frequentie
zijn dus het meest van belang in deze studie.
Het is ook mogelijk dat een gedragscategorie, hoe wel de kans geringer is, een lager
percentage heeft op basis van de frequentie dan op basis van de tijd. De percentages op basis
van de tijd zijn vooral relevant om inzicht te krijgen in het type gedrag van effectieve
middenmanagers waaraan veel tijd wordt besteed.
Samengevat, een antwoord op de vraag welke gedragingen effectieve midden managers tonen,
wordt vooral gegeven wanneer we meten hoe vaak een bepaalde gedraging door deze
Ieidinggevenden wordt getoond. In deze studie verschaffen we dat inzicht met behulp van de
frequentie. Van secundair belang is het antwoord op de vraag hoe lang een effectieve
middenmanager een bepaalde gedraging ten toon spreidt. Voor een goede interpretatie
hiervan gebruiken we de uitkomsten uitgedrukt in tijd.
5.1.2 Gedragingen van effectieve middenmanagers
Op basis van de frequentie ziet het geobserveerde gedrag van effectieve middenmanagers in
grote organisaties er als voIgt uit: 'Iuisteren' blijkt het meest voor te komen bij deze
managers (35,55%: zie Appendix 5-A). Op ruime afstand van 'luisteren' volgt 'richting
geven - visie' (16,85%). Effectieve middenmanagers besteden dus in periodieke gesprekken
met hun medewerkers bijna een vijfde deel van de gespreksduur aan het geven van richting.
'Richting geven - visie' bezet daarmee de tweede plaats op de ranglijst van meest
voorkomende gedragingen bij effectieve middenmanagers in grote organisaties. Appendix 5A geeft verder aan dat 'verifleren' op de derde plaats staat (9,30%). Effectieve
middenmanagers vertonen in de regel dus ook behoorlijk wat controlerend gedrag. Bijna tien
procent van de tijd in hun periodieke gesprekken met hun 'direct reports' wordt hieraan
gemiddeld besteed.
Uit Appendix 5-A blijkt verder dat de gedragingen uit de gedragsklasse 'supporting' door
deze middenmanagers in de gefilmde settings slechts zeer sporadisch worden getoond (d.i.
exclusief 'luisteren'). Dit wil zeggen dat deze middenmanagers hun 'direct reports' relatief
weinig persoonlijke aandacht geven tijdens periodieke gesprekken. De gedragscategorieen,
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zoals 'aanmoedigen', 'positief belonen' en 'persoonlijke interesse tonen' kwamen slechts
sporadisch voor (zie Appendix 5-A).
De gedragingen die behoren bij de gedragsklasse 'self-defending' zijn in totaal ongeveer voor
een vijfde deel van de tijd gecodeerd (zie Appendix 5-A). Hierbij kon het gaan om het
tegenspreken van een medewerker tot het zwaar beledigen of uitvoeren van een sanctie aan
betrokkenen (= 'negatieve feedback geven'). De resultaten lijken erop te wijzen dat
effectieve middenmanagers meesters zijn in het verdedigen van hun eigen positie en
belangen.
Effectieve middenmanagers blijken veel tijd te besteden aan het bepalen van de richting voor
hun medewerkers. In sommige gevallen werden er verplichtingen door de middenmanagers
opge1egd (0,41 %, zie Appendix 5-A). In totaal was de gedragsklasse 'richting bepalen'
ongeveer een derde van de tijd zichtbaar bij effectieve leidinggevenden in geplande
werkoverleggen met medewerkers. Sturend gedrag plus 'self-defending' gedrag blijkt in de
gefilmde settings dominant (57%) bij effectieve middenmanagers.
5.1.3 Gedrag van effectieve middenmanagers in private organisaties
Appendix 5-B laat zien dat 'Iuisteren' het meest voorkomt bij effectieve midden managers in
private organisaties. Dat blijkt vooral uit het feit dat deze gedragscategorie het hoogste
percentage heeft, zowel op basis van frequentie (35,27%), als op basis van de tijd (55,16%).
Op ruime afstand van luisteren voigt 'richting geven - visie'. Effectieve middenmanagers in
private organisaties besteden hieraan bijna een vijfde deel van totale gespreksduur. Het
percentage voor de frequentie is namelijk 15,45% en voor de tijd 17,17%. In beide gevallen
is dat goed voor een tweede plaats op de ranglijst van meest voorkomende gedragingen. Ook
op basis van de absolute frequentie bezet de gedragscategorie 'richting geven - visie' nog
steeds de tweede plaats.
De ranglijsten gebaseerd op de frequentie en gebaseerd op de absolute frequentie geven aan
dat 'verifieren' op de derde plaats staat. Bij de frequentie is het percentage voor deze
gedragscategorie 9,77%. Op basis van de tijd wordt de derde plaats ingenomen door
'richting geven - informatie geven'. Echter, op de vierde plek volgt direct weer 'verifieren'.
Effectieve middenmanagers in private organisaties vertonen in de regel dus meer 'verifieren'
dan dat ze bezig zijn met 'richting geven - informatie geven' . Het verschil is vermoedelijk
ontstaan, omdat 'verifieren' als gedraging relatief weinig tijd vraagt. Immers, een vraag om
bijvoorbeeld naar uitgevoerde werkzaamheden te vragen is relatief snel gesteld in
tegenstelling tot het geven van feitelijke informatie.
Wanneer we kijken naar de minst voorkomende gedragscategorieen bij effectieve
middenmanagers in private organisaties dan is het volgende beeld te zien: Op basis van de
frequentie en op basis van de tijd staat de gedragscategorie 'vriendeUjk zijn' op de laatste
plaats. Ook op basis van de absolute frequentie komt 'vriendelijk zijn' het minst voor bij
middenmanagers. De gedragscategorie 'persoonlijke interesse tonen' hoort ook bij het rijtje
minst voorkomende gedragingen, want deze neemt bij alle drie de ranglijsten de op een na
laatste plaats in (d.i. de ISde plaats).
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In deze studie stell en we vast dat de gedragscategorieen 'luisteren', 'richting geven - visie'
en 'verifieren' het meest worden gebruikt door effectieve middenmanagers in private
organisaties (zie Appendix 5-B). Samen zijn de gedragscategorieen goed voor een percentage
van ruim 60% gebaseerd op de frequentie. Op basis van de tijd ligt het percentage voor deze
gedragscategorieen (inclusief 'richting geven - informatie geven') zelfs op ruim 80%. Daama
volgen op de ranglijst (op basis van de frequentie) 11 gedragscategorieen die elk een
percentage halen tussen de 1% en 6% (incl. 'richting-geven - informatie geven'; zie
Appendix 5-B). Verder bestaat de ranglijst op basis van de frequentie nog uit vijf
gedragscategorieen die allen een percentage kleiner dan 1% hebben (zie Appendix 5-B). De
ranglijst die is gebaseerd op de tijd laat zien dat zes gedragscategorieen een percentage tussen
de 1% en 4% hebben en dat negen gedragscategorieen een percentage kleiner dan 1% hebben
(zie Appendix 5-B). In de volgende paragraaf worden de rangordes van de effectieve
middenmanagers in publieke organisaties beschreven.
5.1.4
Gedrag van etTectieve middenmanagers in pubJieke organisaties
Welk gedrag effectieve middenmanagers in publieke organisaties laten zien staat in
Appendix 5-C. Deze appendix heeft eenzelfde structuur als Appendix 5-B. Zo blijkt uit
Appendix 5-C dat 'luisteren' het meeste voorkornt bij effectieve middenmanagers in
pubJieke organisaties. Daama volgt 'richting geven - visie'. 'Verifieren' kornt (op basis van
de frequentie en op basis van de absolute frequentie) op de derde plaats. Bij de tijd wordt de
derde plaats ingenomen door de gedragscategorie 'richting geven - informatie geven'. De
vierde plek is voor 'verifieren'. De rangorde bij effectieve rniddenmanagers in publieke
organisaties komt dus overeen met de uitkomsten, zoals die bij hun collega's in private
organisaties naar voren zijn gekomen (zie Appendix 5-C). Het gezarnenlijke percentage van
deze drie gedragscategorieen bij effectieve middenmanagers in publieke organisaties ligt op
ruim 60% op basis van de frequentie en op ruim 80% (inclusief 'richting geven - informatie
geven') op basis van de tijd.
Van aile gedragscategorieen komen 'vriendelijk zijn' en 'persoonJijke interesse tonen' het
minst voor bij de effectieve middenrnanagers in publieke organisaties. Dit resultaat is
eveneens vergelijkbaar met de uitkornsten bij dezelfde type leidinggevenden in private
organisaties. Verder blijken bij de effectieve middenmanagers in publieke organisaties negen
gedragscategorieen een percentage tussen de 1% en 7% op basis van de frequentie te hebben.
In dezelfde ranglijst hebben zeven gedragscategorieen een percentage kleiner dan 1%. De
ranglijst gebaseerd op de tijd laat zien dat vier gedragscategorieen een percentage tussen 1%
en 3,5% hebben en dat elf gedragscategorieen een percentage kleiner dan 1% hebben.
We kunnen concluderen dat effectieve middenmanagers in publieke als private organisaties
min of meer dezelfde gedragingen het meest en het minst vertonen (o.b.v. frequentie).
Effectieve middenmanagers in publieke organisaties vertonen dus in termen van
observeerbaar gedrag grote overeenkornsten met hun collega's in private organisaties. De top
drie van rneest voorkornende gedragingen, bij effectieve middenmanagers uit zowel publieke
als private organisaties, bestaat uit: 'luisteren', 'richting geven - visie' en 'verifieren': De
gedragingen blijken, met uitzondering van 'luisteren', in tijd gemeten veel minder vaak voor
te komen, dan op basis van het aantal keren dat ze zijn vertoond (d.i. frequentie).
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5.1.5 Validatie: Reo eerste verkenniog
In de vorige paragraaf zijn de resuitaten van de video-observatiestudie gerapporteerd. Het
lijkt waardevol om, zover als mogelijk binnen deze exploratieve studie, te kijken naar de
interne en externe validiteit van deze resultaten. Allereerst de interne validatie: In hoeverre is
het door ODS geobserveerde gedrag van de 25 Ieidinggevenden - tijdens werkoverleg met hun
medewerkers - reflectief voor het werkeIijke gedrag van effectieve middenmanagers? Het
'werkelijke gedrag' is hier dan het vertoonde gedrag in dezeIfde soort situatie indien we dit
gedrag niet met behuip van de videocamera hadden opgenomen. Er zijn een aantal
verschillende (en niet goed met elkaar verbonden) "ingangen" om dit "werkelijke gedrag" te
analyseren. De meest gebruilcte methode in Ieiderschapstudie is de zelfrapportage van
managers en 'perceived behavioral scores' van medewerkers. Aangezien we in deze studie
aIleen hebben gefilmd en geen vragenlijsten konden voorleggen aan onze "subjecten" noch
hun medewerkers is het moeilijk met zekerheid te stellen dat het geregistreerde en
gecodeerde gedrag van de managers ook hun "werkelijke gedrag" is. Hier is vergeIijkend
vervolgonderzoek voor nodig. Als voorschot hierop hebben we enkele aanvullende analyses
uitgevoerd.
Zo bestudeerden we in hoeverre het geobserveerde gedrag van effectieve middenmanagers
samenhangt met de "perceived effectiveness" van hun medewerkers (direct reports). Een van
de selectiecriteria is gebaseerd op de 'perceived effectiveness' van de direct reports van de
effectieve middenmanagers. Met die gegevens is het mogeJijk een clusteranalyse uit te
voeren waarbij de groep van effectieve middenmanagers is onder te verdelen in twee
groepen. De eerste groep scoort relatieflaag op 'perceived effectiveness' en de andere groep
scoort relatief hoog. Dan is vervolgens de vraag of in de scores tussen de eerste en tweede
groep variatie zit en dan zodanig dat de middenmanagers binnen deze groepen medewerkers
een significant verschil in observeerbaar gedrag Iaten zien. Uit een aanvullende, exploratieve
analyse blijkt dat er op basis van de gegevens in deze studie twee groepen zijn te maken,
waarbij wordt opgemerkt dat het verschil tussen deze twee groepen gering is. De meetschaal
waarop het onderscheid is gemaakt tussen de "perceived effectiveness ratings" van "direct
reports" loopt van 1 tot 5 en om aan dit onderzoek mee te kunnen doen moest er rninimaal
een gerniddelde 'perceived effectiveness rating' van 3,5 behaald worden. (Alle
middenmanagers wiens gedrag we in deze studie hebben gecodeerd behaalden deze
ondergrens van 3,5). De eerste groep van 102 medewerkers (of direct reports) scoorden hun
middenmanager gemiddeid tussen de 3,6 en 3,9. In de andere groep van 112 medewerkers
lagen de scores tussen de 4,0 en 4,2. Tussen deze twee clusters zijn geen significante
verschillen in termen van het geobserveerde gedrag van de middenmanagers gevonden.
Vermoedelijk komt dit door een 'restriction ofrange' aangezien het gemiddelde onderscheid
op 'perceived effectiveness' tussen de twee groepen medewerkers gering is. In
vervolgonderzoek zou hier meer aandacht aan besteed moeten worden. Dan lijkt het ook
nuttig om aanvullende 'perceived behavior' scores te verkrijgen van de direct reports en
deeinemende managers; in aanvulling op het videomateriaal van het gedrag van de
Ieidinggevende. Wat dan precies de werkelijke gedragsscore is: de video-score (gebaseerd op
externe coderingen) of de "perceived" score van medewerkers c.q. Ieiddinggevenden zeIf, is
dan een interessant discussiepunt. In een studie van Evers, de Dreu, e.a. (2001) is gekeken
naar de wijze waarop met conflicten wordt omgegaan. Er bleek een redelijke convergentie te
bestaan tussen zelf-evaluaties en het observeren van het gedrag van de manager om conflictmanagementstrategieen betrouwbaar te beoordelen. Gedrag dat is geregistreerd door rniddel
van de videocamera vertoont mogelijk overeenkomsten met 'self-reports' en/of de percepties
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van anderen. 'Self-reports' als validatie-instrument blijkt volgens sommige onderzoekers
goed werkbaar in empirische studies (Dusza e.a., 2005; Sanhu, 2004; Labus e.a., 2002). De
studie van De Reuver (2003) waarbij 'self-reports' onder middenmanagers zijn uitgevoerd
laat zien dat de persoonlijkheid en de conflictstijl invloed hebben op de wijze waarop
conflicten worden opgelost tussen bijvoorbeeld manager en medewerker. Vervolgonderzoek
waarbij zorgvuldig uitgevoerde videoanalyses worden toegevoegd aan de meer bekende
onderzoeksmethoden - in leiderschapsstudies - biedt een unieke en interessante kans om
bevindingen verkregen via 'self-reports' van de geobserveerden te valideren en/of te
vergelijken.
Een geheel andersoortige poging tot validatie is een poging tot exteme validatie van onze
resultaten. Deze validatie beslaat een door ons uitgevoerde aanvullende studie. We hebben
het gedragsobservatieschema voorgelegd aan verschillende groepen toehoorders die we
onderhielden op het gebied van leiderschap (i.v.v. een 'college') (n=216; zie Appendix 5-0).
Bij alle steekproeven, zoals vermeld in Appendix 5-0 is telkens dezelfde vraag gesteld:
'Welk gedrag vertonen effectieve middenmanagers, volgens u, tijdens periodieke gesprekken
met hun medewerkers? am deze vraag te beantwoorden vroegen we onze toehoorders steeds
15 percentages in te vuIlen op een pagina (en zij moesten hun in te vullen percentages ook
zelf laten optellen tot 100%). Hun taak was dus te komen tot een lijst met 15 percentages,
optellend tot 100%. Eerst diende een ieder na te gaan wat voor specifiek gedrag zij
vermoeden bij effectieve midden managers in werkoverleg met medewerkers. Na de
invuloefening werden ze in de gelegenheid gesteld om de gedragsresultaten verkregen op
basis van deze video-observatiestudie te vergelijken met hun eigen percentages. Dit leidden
bij de meesten tot verbazing. Een uitgebreide ornschrijving van de gedragscategorieen was in
deze korte oefening met toegevoegd, aangezien het om de perceptie van de respondenten
ging over het gedrag van effectieve middenmanagers op basis van de gegeven 15
gedragscategorieen (zie Appendix 5-0). En dat bleek voor de respondenten voldoende
helder. De zo verkregen "naieve verwachtingen" van studenten, directeuren uit het
bedrijfsleven en managers werkzaam in publieke organisaties zijn door ons vergeleken met
de gedragsresultaten uit deze video-observatiestudie. Daarmee kregen we inzicht wat deze
respondenten inschattenderwijs zouden verwachten van effectieve middenmanagers in
periodieke gesprekken met een of meerdere medewerkers, in termen van observeerbaar
gedrag.
De respondenten verwachtten, naast 'luisteren', 'richting geven' en 'verifieren', dat ook 'naar
ideeen vragen', 'positief belonen', 'aanmoedigen' eo 'persoonlijke interesse tonen' frequent
zou voorkomen bij effectieve midden managers. De descriptieve resultaten van de videoobservatiestudie laten zien dat 'naar ideeen vragen', 'positief belonen', 'aanmoedigen' en
'persoonlijke interesse tonen' zeer weinig voorkomen bij effectieve midden managers in
werkoverleg met een of meerdere medewerkers. Het is dus de vraag of het door deze
respondenten weergegeven bee\d van effectieve middenmanagers in een werkoverlegsituatie
gecorrigeerd dient te worden. Het aItematief is dat het door ons verkregen patroon van
geobserveerd en gecodeerd gedrag - middels video-observaties - met geheel overeenkomt
met het aan de medewerker vertoonde gedrag indien we dat niet hadden gefilmd. Omdat we
hieromtrent geen aanvullende data verzameld hadden (het was irnmers revolutionair genoeg
om hun gedrag te filmen; laat staan hen hierover te bevragen: dat had "te dicht op de huid"
van menig leidinggevende gezeten), is deze vraag binnen deze studie met afdoende te
beantwoorden. Toch is het wenselijk om hierop vervolgonderzoek uit te voeren.
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Een andere poging tot validatie hebben we gericht op het gedragsobservatieschema zelf
waarmee we de gefilrude beelden hebben gecodeerd.Dat het gedragsobservatieschema
theoretisch goed is gefundeerd, blijkt onder andere uit de resultaten van een van de
vervolgstudies waarin dit schema op een meer traditionele manier is ingezet. In een
longitudinale studie hebben we het gedragsobservatieschema dat we ontwikkelde ten behoeve
van de video-observatiestudie omgezet tot een vragenlijst: de zogenoemde Balanced
Leadersbip Questionnaire (BLQ) (Wilderom, Wouters & van Brussel, 2006). De 15
gedragscategorieen, zoals opgenomen in de BLQ, blijken gezamenlijk een significante
voorspeller te zijn van de relatieve medewerkertevredenheid met de kritische performance
indicatoren van hun team (Wilderom, e.a. 2006). Medewerkers blijken een zeer positieve
houding te hebben voor de performance indicatoren van hun werkteam indien hun
leidinggevende hoog scoort op 'Balanced Leader Behavior'. Uit dezelfde studie blijkt
eveneens dat de schalen van de !;!alanced 1eadership Questionnaire (BLQ) sterk correleren
met de MLQ schalen. Dit geldt op aIle drie de tijdstippen waarop e.a. is gemeten. De
Cronbach's Alpha voor de BLQ op tijdstip 2 = 0,93; op tijdstip 3 = 0,95 en op tijdstip 4 =
0,95. De items van het gedragobservatieschema blijken ook nog eens met elkaar samen te
hangen. Dit betekent dat het 3S-model bestaat uit een redelijke consistente set van
gedragingen. Een aanvullende exploratieve factoranalyse (n=42) levert ook een eenduidige
factor op. Interessant vanuit deze aanvullende, longitudinale studie is ook dat we hoge
intercorrelaties vonden tussen de driemaal gehanteerde BLQ en de driemaal gehanteerde (ook
in die studie betrouwbare) MLQ. We hebben eerder aangegeven dat het
gedragsobservatieschema (=de basis van de BLQ) grotendeels is gebaseerd op de vigerende
leiderschapstheorie van transforrnationeel en transactioneelleiderschap.
In de longitudinale
vervolgstudie blijken we meer te kunnen verklaren met de BLQ dan met de traditionele,
minder gedragsspecifieke MLQ. Hiermee is tevens een eerste indicatie gevonden dat onze
specificering van het observeerbare gedrag waardevol is voor leiderschapsstudies, ondanks
dat deze studie exploratief van aard is. Deze beperkte interne en externe valideringspogingen
bij elkaar genomen lijken uitgebreider vervolgonderzoek met de video-observatiemethode
absoluut waard.
In de volgende paragraaf rapporteren we de resultaten van nog meer aanvullende analyses
van het gedrag van onze middenmanagers. Allereerst kijken we of er significante
gedragsverschillen zijn tussen effectieve rniddenmanagers in publieke versus private
organisaties. Daarna analyseren we de mogelijke gedragsverscbillen van effectieve
middenmanagers in l-op-1 gesprekken versus afdelingsvergaderingen. Tevens gaan we in de
volgende paragraaf nog nader in op de volgens ons onderzoek belangrijkste gedragscategorie
'luisteren' .

S.2 Nadere exploraties van de resultaten
5.2.1
Exploratieve verscbillenanalyses
Alvorens een verschillenanalyse van de gedragscategorieen tussen effectieve
middenmanagers uit private en publieke organisaties uit te voeren, hebben we allereerst
bepaald op welke manier we deze verschillen willen vaststellen. Om de significantie van de
gedragsverschillen tussen effectieve middenmanagers in publieke versus private organisaties
te bepalen zijn twee statistische analyses uitgevoerd (zie Appendix 5-E). De eerste
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uitgevoerde statistische analyse in deze studie is de t-test voor twee onafhankelijke
steekproeven. De t-test resultaten staan in Appendix 5-F. De tweede statistische analyse is
met behulp van de Qeneral Linear Model (GLM) uitgevoerd ter verfijning van de t-test. De
uitkomsten van de GLM staan in Appendix 5-G.
De t-test voor twee onafhankelijke steekproeven behoort tot de meest voorkomende
statistische methoden. De t-procedures voor twee onafhankelijke steekproeven zijn robuuster
dan de enkelvoudige steekproefmethoden (Moore & McCabe, 1994). Alvorens de t-test te
gebruiken, hebben we op scheefheid of uitschieters in de data-set gecontroleerd. Alhoewel
een dergelijke controle voomamelijk belangrijk is bij een steekproef kleiner dan 15, is voor
de zekerheid deze controle in deze studie uitgevoerd. Met behulp van het normaal-kwantieldiagram is gekeken of de metingen bij iedere gedragscategorie normaal zijn verdeeld. Daaruit
is gebleken dat de metingen bij iedere gedragscategorie bij benadering normaal zijn verdeeld.
Anders gezegd, uitschieters zijn in deze studie uitgesloten. En daarmee is de robuustheid van
de t-test gewaarborgd (Moore & McCabe, 1994). Verder is de t-test voor twee onafhankelijke
steekproeven in deze studie uitgevoerd met SPSS versie 11. De t-test resultaten geven een
beschrijving van de data-set met onder andere het gemiddelde, de standaardafwijking en de
homogeniteit van de varian tie.
Het gaat bij de t-test voomamelijk om de vraag of een gedragscategorie significant
verschillend voorkomt bij effectieve middenmanagers in publieke organisaties, tegenover
dezelfde type leidinggevenden in private organisaties. Daarbij houdt de t-test echter geen
rekening met de onderlinge samenhang tussen aIle afhankelijke variabelen (dat zijn de
gedragscategorieen) in een steekproef. Deze onderlinge samenhang is wei relevant, omdat
daarmee de sterkte van de relatie tussen de afhankelijke en onafhankelijke variabelen
(effectieve middenmanagers in publieke versus private organisaties) meer inzichtelijk wordt.
Vandaar dat in deze studie is gekozen om tevens een multivariate analyse uit te voeren met
het Qeneral Linear Model (GLM). Bij de GLM wordt gecorrigeerd voor de interrelatie van de
afhankelijke variabelen. Verder is deze test, evenals de t-test, een regelmatig toegepaste
statistische techniek. De GLM staat vooral bekend om de mogelijkheid tegelijkertijd
meerdere afhankelijke variabelen gegeven een of meer onafhankelijke variabelen te
analyseren. De onafhankelijke variabelen worden gebruikt om de steekproef onder te
verdelen. Kortom, de GLM houdt bij het analyseren van de gedragsverschillen rekening met
de onderlinge samenhang van de gedragscategorieen. Om de robuustheid van de uitkomsten
te bepalen, zijn zowel de GLM als de t-test van belang. Indien een mogelijke significantie op
basis van beide statistische analyses is bepaald, is het resultaat het meest robuust. Wanneer
een uitkomst aIleen op basis van de t-test of GLM significant is, dan is de uitkomst minder
robuust te noemen. In de volgende paragraaf bespreken we de t-test resultaten en de
uitkomsten van de GLM in deze studie.
5.2.2
Gedrag van effectieve rniddenmanagers in private versus publieke organisaties
In deze paragraaf vermelden we de significante uitkornsten van de exploratieve
gedragsanalyses tussen effectieve middenmanagers in private versus publieke organisaties.
Om te beginnen blijkt dat 'ongeinteresseerd zijn' (op basis van frequentie) bij effectieve
middenmanagers in private organisaties significant vaker voorkomt dan bij collega's in
publieke organisaties [t(21,537)=2,134, p<O,05; Appendix 5-F] op basis van de t-test. De
GLM laat geen significante resultaten zien voor deze bevinding.
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Verder levert de gedragscategorie 'richting geven - visie' een bijna significant resultaat op,
zo blijkt uit de t-test op basis van tijdsduur [t(21,488)=2,054, p = 0,053, verdeling 1;
Appendix 5-F] en uit de GLM op basis van tijdsduur (p = 0,052; Appendix 5-G). Dat wil
zeggen, 'richting geven - visie' komt iets meer voor bij effectieve middenmanagers in
publieke organisaties dan bij dezelfde type leidinggevenden in private organisaties. Het
resultaat is echter niet significant. In het licht van de statistisch gezien kleine steekproef is dit
effect wel als waardevol resultaat aan te merken. De steekproefomvang heeft namelijk een
grote invloed op de overschrijdingskans van een toets (d.i. de significantie). Een effect dat in
een kleine steekproef bij een gespecificeerd niveau u net niet significant is, kan in een grotere
steekproef weI significant zijn.
Een clustering van 'richting geven - visie' en 'richting geven - informatie geven' leverde het
volgende resultaat op: Deze gedragscategorieen blijken sarnen, uit de t-test, significant meer
voor te komen bij effectieve rniddenmanagers in publieke organisaties dan bij dezelfde type
leidinggevenden in private organisaties [t(21,488)=2,107, p<0,05, (tijd); t(17,457)=2,175,
p<0,05, (frequentie); Appendix 5-F). De GLM laat hiervoor echter geen significante
verschillen zien.
Effectieve middenmanagers in private organisaties scoren significant hoger in de
gedragscategorie 'opleggen' dan hun collega's in de publieke organisaties [t(20,734)=2,105 ,
p< 0,05 (t-test op basis van tijd; Appendix 5-F)). De t-test op basis van absolute frequentie
geeft eveneens aan dat de gedragscategorie 'opleggen' significant meer voorkomt bij
effectieve middenmanagers in private organisaties dan bij collega's in publieke organisaties
[t(22,728)=2,16, p<O,05; t(22,466)=2,071, p<0,05 (absolute frequentie); Appendix 5-F]. De
GLM (op basis van frequentie) laat ook hetzelfde significante resultaat zien: 'Opleggen'
komt meer voor bij effectieve rniddenmanagers in private organisaties dan bij dezelfde type
leidinggevenden in publieke organisaties (p=0,045); Appendix 5-G).
Verder blijkt, zowel uit de t-testen als uit de GLM (op basis van de frequentie) dat de
gedragscategorie 'gesprek sturen - interrumperen' significant meer voorkomt bij effectieve
rniddenmanagers in publieke organisaties dan bij de collega's in private organisaties
[t(15,647)=2,414, p<0,05 (tijd); t(18,225)=2,505, p<0,05 (absolute frequentie); Appendix 5F] (p= 0,016; Appendix 5-G).
Op basis van de resultaten uit de t-testen en GLM blijken effectieve rniddenmanagers uit
private organisaties vaker medewerkers aan te moedigen (= 'aanmoedigenenthousiasmeren') en persoonlijke interesse te tonen (='persoonlijke interesse tonen') dan
hun collega's in publieke organisaties. Dat blijkt voor 'aanmoedigen - enthousiasmeren'
zowel op basis van de GLM (p=0,017 (frequentie) en p=0,014 (tijd); Appendix 5-G), als op
basis van de t-testen [t(21,984)=2,256, p<0,05 (tijd); t(22,759)=2,650, p<0,05 (frequentie);
t(22,375)=2,71O, p<0,05 (absolute frequentie); Appendix 5-F]. Evenzo voor 'persoonlijke
interesse tonen', want zowel op basis van de GLM (p=0,038 (frequentie); Appendix 5-G) als
op basis van de t-testen [t(23,000)=2,188, p<0,05, (frequentie); t(22,990)=2,259, p<0,05,
(absolute frequentie); Appendix 5-F] blijkt deze gedragscategorie vaker voor te komen bij
effectieve middenmanagers in private organisaties dan bij hun collega's in publieke
organisaties.
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Verder maken effectieve middenmanagers in publieke organisaties niet significant meer
gebruik van de gedragscategorieen 'naar ideeen vragen', 'verifieren', 'negatieve feedback
geven', 'gesprek sturen - vormgeven', 'eigen positie beschermen', 'aanmoedigensamenwerken', 'richting geven - delegeren', , tegenspreken', 'positief belonen' en
'instemmen' dan effectieve middenmanagers uit private organisaties. De t-testen en GLM
laten geen significante verscbillen zien van deze gedragscategorieen tussen effectieve
middenmanagers in private en publieke organisaties.
In deze paragraaf hebben we verslag gedaan van de resultaten uit de exploratieve
verscbillenanalyses van het observeerbare gedrag van effectieve middenmanagers in publieke
versus private organisaties. De meest robuste resultaten uit deze exploratieve studie laten het
volgende zien: Effectieve middenmanagers in publieke organisaties blijken vaker te
interrumperen dan hun collega's in private organisaties. Daarnaast blijken effectieve
middenmanagers in private organisaties medewerkers vaker taken op te leggen dan dezelfde
type leidinggevenden in publieke organisaties. Tevens moedigen effectieve middenmanagers
in private organisaties medewerkers meer aan en tonen ze vaker interesse in het persoonlijke
leven van deze medewerkers dan hun collega' s in publieke organisaties.
In aanvulling op deze bevindingen diepen we de reeds uitgevoerde verschillenanalyse tussen
effectieve middenmanagers in private en publieke organisaties verder uit. Daartoe
onderzoeken we of gedragingen van effectieve middenmanagers in private organisaties
tijdens afdelingsvergaderingen significant anders zijn dan tijdens periodieke 1-op-1
gesprekken. Anderzijds, onderzoeken we of de gedragingen van effectieve middenmanagers
in publieke organisaties tijdens afdelingsvergaderingen significant anders zijn dan tijdens lop-I gesprekken. In paragraaf 5.3 gaan we bier nader op in.

5.3

Gedrag van effectieve middenmanagers in l-op-l gesprekken
versus afdelingsvergaderingen

De explorerende vraag die we in deze paragraaf stell en is: "Vertonen effectieve
middenmanagers in private en publieke organisaties andere gedragingen in l-op-l
gesprekken dan in afdelingsvergaderingen?" Komen gedragscategorieen even vaak voor in
beide gespreksvormen of komen bepaalde gedragscategorieen significant vaker voor bij de
ene dan bij de andere gespreksvorm? Een exploratieve verscbillenanalyse naar de
gedragingen van effectieve rniddenmanagers in private en publieke organisaties tijdens l-op1 gesprekken en afdelingsvergaderingen kan hier meer inzicht in geven. Voor een solide
gedragsvergelijking is de observatietijd van afdelingsvergaderingen gelijk gesteld met de
observatietijd van l-op-l gesprekken. De observatietijd van l-op-l gesprekken (3600
seconden) is korter dan de observatietijd van afdelingsvergaderingen (4800 seconden). Deze
korste observatietijd (d.i. 3600 seconden) is in deze gedragsvergelijking voor be ide
gespreksvormen per rniddenmanager aangehouden.
Voor deze verscbillenanalyse is de t-test voor twee onafhankelijke steekproeven uitgevoerd.
De t-test resultaten laten het volgende beeld zien: Bij effectieve rniddenmanagers, uit zowel
publieke als private organisaties, komt 'verifieren' significant meer voor bij l-op-l
gesprekken dan bij afdelingsvergaderingen. Voor effectieve middenmanagers in private
organisaties zijn de resultaten, zowel op basis van de tijd [t(l 8,308)=3, 176, p<0,05] als op
basis van de absolute frequentie, significant [t(23,666)=2,940, p<0,05] (Zie Appendix 5-H en
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Appendix 5-J. Bij dezelfde type leidinggevenden in publieke organisaties laat de t-test op
basis van de tijd ook een significant resultaat zien [t(16,663)=2,199, p<0,05]. Zie biervoor
Appendix 5-1 en Appendix 5-J. Verder komt 'persoonlijke interesse tonen' bij effectieve
rniddenmanagers in private organisaties significant meer voor tijdens l-op-l gesprekken dan
tijdens afdelingsvergaderingen. Hierbij laten alle t-testen een significant resultaat zien
[t(20,416)=2,875, p<0,05; t(14,187)=3,749, p<0,05; t(14,206)=3,936, p<0,05; Appendix 5-H
en 5-J]. Bij effectieve rniddenmanagers in private organisaties komt 'gesprek sturen'
significant meer voor bij afdelingsvergaderingen dan bij l-op-I gesprekken [t(23,966)=3,076,
p<0,05 (tijd); t(25,823)=3,768, p<0,05 (frequentie); Appendix 5-H en 5-1]. Ook 'gesprek
sturen - vormgeven' komt bij effectieve rniddenmanagers in private organisaties significant
meer voor bij afdelingsvergaderingen dan bij l-op-l gesprekken [t(23,408)=3,067, p<0,05
(tijd); t(25,453)=3,486, p<0,05 (frequentie); Appendix 5-H en 5-J]. Verder komt 'luisteren'
bij effectieve middenmanagers in private organisaties significant meer voor tijdens l-op-l
gesprekken dan tijdens afdelingsvergaderingen. Hiervoor laat de t-test op basis van absolute
frequentie een significant verschil zien [t(25,949)=3,238, p<0,05; Appendix 5-H en 5-J].
Uit deze exploratieve verschillenanalyse blijkt dat effectieve rniddenmanagers in private
organisaties vaker 'verifieren', 'luisteren' en 'persoonlijke interesse tonen' in l-op-1
gesprekken dan in afdeliugsvergaderingen. En tijdens afdelingsvergaderingen sturen ze het
gesprek meer dan tijdens l-op-l gesprekken. Bij dezelfde type leidinggevenden in publieke
organisaties zijn er geen belangrijke significante verscbillen naar voren gekomen. Hoewel
'vriendelijk zijn' feitelijk significant was, werd deze gedragscategorie maar zeer sporadisch
gecodeerd (zie Appendix 5-C). Het gedragsverschil van effectieve rniddenmanagers in l-op-I
gesprekken versus afdelingsvergaderingen is in private organisaties nog enigszins aanwezig
voor wat betreft 'verifieren'. Voor effectieve rniddenmanagers in publieke organisaties is dit
geenszins het geval.
Daarnaast laten de gedragsklassen significante verschillen zien tussen l-op-l gesprekken en
afdeliugsvergaderingen bij de effectieve rniddenmanagers uit private organisaties. Zo blijkt
de gedragsklasse 'self-defending' significant meer voor te komen bij l-op-l gesprekken dan
bij afdelingsvergaderingen [t(25,698)=2,528, p<0,05 (tijd); t(25,502=3,051, p<0,05 (absolute
frequentie); Appendix 5-J]. Verder komt de gedragsklasse 'supporting' significant meer voor
bij l-op-l gesprekken dan bij afdeliugsvergaderingen [t(25,349)=3,022, p<0,05 (absolute
frequentie); Appendix 5-1]. Bij de effectieve rniddenmanagers in publieke organisaties zijn
voor alle drie de gedragsklassen geen significante verschillen gevonden tussen l-op-l
gesprekken en afdelingsvergaderingen.
Verder rapporteren we de resultaten van een verdiepende analyse van de gedragscategorie
'luisteren'. De reden hiervan is dat 'Iuisteren' zeer vaak voorkomt bij effectieve
rniddenmanagers uit zowel private als publieke organisaties (zie Appendix 5-B,5-C, en 5-D).
We trachten met een nadere exploratieve analyse een antwoord te geven op de vraag wanneer
of waarnaar deze managers luisteren. In paragraaf 5.4 gaan we hier nader op in.

5.4

'Luisteren' vertoond door effectieve middenmanagers

We gebruiken een nadere analyse naar de gedragscategorie 'luisteren' om een beter inzicht te
verschaffen wanneer of waar effectieve rniddenmanagers naar luisteren. Effectieve
middenmanagers kunnen naar verschillende onderwerpen luisteren wanneer ze in gesprek
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zijn met een of meerdere medewerkers. Bijvoorbeeld nadat ze een vraag met betrekking tot
het persoonlijke leven van een medewerker hebben gesteld. Dit impliceert zeer waarschijnlijk
dat ze luisteren naar een persoonlijk verhaal van een medewerker. Het is ook mogelijk dat
middenmanagers luisteren naar een medewerker, nadat ze een werkgerelaterende en I of
verifierende vraag hebben gesteld. Het is waarschijnlijk dat effectieve middenmanagers dan
meer naar zakelijk relevante informatie luisteren. Kortom, wanneer meer bekend is welke
gedragscategorieen vooraf gaan aan 'luisteren' ontstaat een beter beeld van de momenten in
een periodiek gesprek waarop en waar effectieve middenmanagers precies naar luisteren.
Voor meer inzicht in de gedragingen die vooraf gaan aan 'luisteren' is een lag-sequentiele
analyse uitgevoerd. Bij lag-sequentiele analyses worden de sequenties van gedragingen
genoteerd in een matrix. In deze matrix is duidelijk zichtbaar hoe vaak gedragingen worden
opgevolgd door andere gedragingen (Nauta, 1996). De bijbehorende voorwaardelijke kansen
dat gedragingen vooraf gaan aan luisteren staan in TabeI5.1, 5.2 en 5.3 (bij een state lag -1).
In Tabel 5.1 staat de top vijf van gedragingen die de grootste kansen hebben vooraf te gaan
aan 'luisteren' bij effectieve middenmanagers in grote organisaties (uitgedrukt in
percentages). De kans is kleiner dan 0,01 dat 'luisteren' vooraf gaat door een van de andere
gedrags-categorieen zoals 'vriendelijk zijn', 'persoonlijke interesse tonen', 'positief belonen'
of 'ongemteresseerd zijn'. In Tabel5.2 staat de top vijf van gedragingen die de grootste
kansen hebben vooraf te gaan aan 'luisteren' bij effectieve middenmanagers in private
organisaties (uitgedrukt in percentages). In Tabel 5.3 staat een dergelijk overzicht van de
collega's in publieke organisaties (uitgedrukt in percentages).

Gedraascatezorie
Richting ~even - visie
Verifieren
Gesprek sturen
4 Richting ~even - informatie ~even
5 Aanmoedigen
Tabel 5.1 Wat gaat vooraf aan 'Iwsteren'
middenmanagers
in grote organisaties?

Percentage
29%
21%
9%
8%
7%

1
2
3

Gedragscategorie
1 Richtina e:even - visie
2 Verifieren
3 Aanmoedizen
4 Gesprek sturen
5 Richtinz ~even - informatie ~even
Tabel 5.2 Wat gaat vooraf aan 'Iuisteren'
middenmanagers
in private organisaties?

bi] effectieve

Percentage
25%
21%
10%
9%
7%
bij effectieve

99

Percentage
Gedragscategorle
33%
1 Richtina 2even - visie
20%
2 Verifieren
10%
3 Gesprek sturen
9%
4 Richtinz geven - informatie geven
7%
5 Aanmoedigen
Tabel5.3 Wat gaat vooraf aan 'luisteren' bij effectieve
middenmanagers
in pubJieke organisaties?
Tabe15.11aat zien dat effectieve middenmanagers voorafgaand aan 'luisteren' vooral
'richting geven - visie' taten zien en 'verifieren'. Uit Tabel 5.2 blijkt 'luisteren' bij effectieve
middenmanagers in private organisaties het meest vooraf gegaan te worden door 'richting
geven - visie' (25%) en verifieren (21 %). Het beeld in Tabel5.3 is ongeveer gelijk aan het
beeld in TabeI5.2. Immers, uit Tabe15.3 blijkt 'luisteren' voomamelijk vooraf gegaan door
'richting geven - visie' (33%) en 'verifieren' (20%). De kans dat 'luisteren' vooraf wordt
gegaan door bijvoorbeeld 'tegenspreken', 'delegeren' of 'positief belonen' is kleiner dan
0,01. Daarentegen is de kans groter dat 'aanmoedigen' vooraf gaat aan 'luisteren' bij
effectieve middenmanagers in private organisaties (10%) dan in publieke organisaties (7%).
Bij effectieve rniddenmanagers in publieke organisaties is de kans dat 'richting geven informatie geven' of 'gesprek sturen' vooraf gaat aan 'luisteren' groter dan bij de collega's in
private organisaties. Met andere woorden, de uitkomst van deze lag-sequentiele analyse doet
vermoeden dat effectieve middenmanagers in private en publieke organisaties vooral
luisteren naar antwoorden op verifierende vragen of naar reacties van medewerkers, nadat de
middenmanagers zelf hebben aangegeven wat belangrijk is of wat bijvoorbeeld hun eigen
mening over een bepaalde kwestie is (= 'richting geven - visie'). Het verschil in type
organisatie blijkt weinig van invloed te zijn op de zaken waar rniddenmanagers, zowel in
private als publieke organisaties, naar luisteren in gesprek met hun medewerkers.
Om een completer beeld te krijgen van 'luisteren' is ook gekeken naar de top vijf van
gedragingen die effectieve rniddenmanagers in publieke en private organisaties tonen nadat
ze hebben geluisterd. Daarvoor is een lag-sequentiele analyse uitgevoerd met een 'state lag'
van + 1. De uitkomsten staan in Tabel 5.4, 5.5 en 5.6.

Gedraescateaorie
1 Richtina eeven - visie
2 Verifleren
3 Gesprek sturen
4 Richting geven - informatie geven
5 Aanmoedizen
Tabel5.4 Wat komt na 'luisteren' bij effectieve
middenmanagers
in grote organisaties?

Percentage
25%
18%
15%
10%
8%

100

Gedraascateeorle
1 Richtma 2even - visie
2 Verifleren
3 Oesprek sturen
4 Aanmoedizen
5 Richting geven - informatie geven
Tabel5.5 Wat komt na 'luisteren' bij effectieve
middenmanagers
in private organisaties?

Gedrazscatezorle
1
2
3

Richtina 2even - visie

Verifieren

Gesnrek storen
Richtinz geven - informatie geven
5 Aanmoedigen
Tabel5.6 Wat komt na 'luisteren' bij effectieve
middenmanagers
in publieke organisaties?
4

I

Percentaae
22%
19%
12%
10%
8%

Percentage
28%
16%
16%
9%
7%

De top drie, zoals weergegeven in TabeI 5.4, bestaat uit 'richting geven - visie', 'verifieren'
en 'gesprek sturen'. Effectieve middenmanagers in grote organisaties blijken deze
gedragingen na 'luisteren' het meest te vertonen. De lag-sequentiele analyse onder effectieve
middenmanagers in private organisaties geeft aan dat 'luisteren' met een kans van 0,22 wordt
gevolgd door 'richting geven - visie'. 'Verifieren' volgt op de voet met een kans van 0,19.
Verder completeren 'gesprek sturen', 'aanmoedigen' en 'richting geven - informatie geven'
de top vijf van gedragingen, die de grootste kans hebben om direct te volgen na 'luisteren'
(zie Tabel 5.5).
Eenzelfde lag-sequentiele analyse onder effectieve middenmanagers in publieke organisaties
geeft dezelfde top drie als bij de collega's in private organisaties (zie TabeI5.6). Bij
effectieve middenmanagers in publieke organisaties is wel de kans groter dat 'gesprek sturen'
volgt na 'luisteren' dan bij de collega's uit de private organisaties.
De gedragscategorieen die vooraf gaan aan 'luisteren' blijken weinig te verschillen van de
gedragscategorieen die direct volgen na 'luisteren'. 'Luisteren' blijkt, zowel bij effectieve
middenmanagers in private als publieke organisaties, vooraf gegaan en opgevolgd te worden
door met name 'richting geven - visie' en 'verifieren'; 'gesprek sturen' is bij effectieve
middenmanagers in publieke organisaties een uitzondering. De kans dat deze
gedragscategorie direct volgt na 'luisteren' (16%) is groter dan de kans dat 'gesprek sturen'
vooraf gaat aan 'luisteren' (10%). Verder zijn de onderlinge verschillen met betrekking tot de
uitkomsten van de lag-sequentiele analyses tussen effectieve middenmanagers in publieke
versus private organisaties gering. De belangrijkste conclusie van de lag-sequentiele analyses
is dat effectieve middenmanagers in zowel publieke als in private organisaties vooral
'Iuisteren' naar zaken die betrekking hebben op te stellen of gestelde doelen of uit te voeren
taken (d.i. 'richting geven - visie') en op het controleren van werkzaamheden wat natuurlijk
tot realisatie van doelen moet leiden (='verifieren').
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In hoofdstuk 6 gaan we nader in op de resultaten zoals in dit hoofdstuk gerapporteerd.
Daarbij kijken we nadrukkelijk naar de belangrijke implicaties van deze resultaten voor
vervolgonderzoek en voor de managementpraktijk.
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6. Conclusies, discussie en aanbevelingen
6.1

InIeiding

In dit boek doen we verslag van een exploratieve video-observatiestudie naar het
observeerbare gedrag van effectieve middenrnanagers in grote organisaties in Nederland. Het
gaat daarbij om een eerste antwoord op de vraag naar het observeerbare gedrag van effectieve
middenmanagers tijdens periodieke gesprekken met hun medewerkers in grote private en
publieke organisaties. De uitkornsten van deze exploratieve studie zijn verkregen met behulp
van video-observaties. Voor leiderschapsstudies is het uitvoeren van video-observatie relatief
nieuw. De resultaten in deze studie zijn dan ook indicatief en nog niet te generaliseren. In dit
hoofdstuk volgt allereerst een overzicht van de belangrijkste onderzoeksresultaten (paragraaf
6.2). Daarna schetsen we enkele methodologische en theoretische kanttekeningen van deze
studie. Vervolgens gaan we in op de betekenis van de onderzoeksresultaten voor bestaande
theorievorrning op de gebieden 'leiderschap' en 'managerial work'. In dit hoofdstuk vindt er
dus reflectie plaats op het uitgevoerde onderzoek en de resultaten. Het hoofdstuk sluiten we
af met aanbevelingen voor zowel vervolgonderzoek als voar de managementpraktijk.

6.2

Overzicht van de belangrijkste inhoudeJijke onderzoeksresultaten

6.2.1

Het observeerbare gedrag van effectieve middenmanagers in grote publieke en
private organisaties
Deze video-observatiestudie laat zien dat effectieve middenmanagers in periodieke
gesprekken met hun medewerkers vooralluisteren, richting geven en verifieren, Deze
gedragingen bleken zowel door effectieve rniddenmanagers in private als in publieke
organisaties het meest vertoond (zie Appendix 5-B en 5-C). Verder blijkt uit deze studie dat
effectieve middenmanagers (in zowel private als publieke organisaties) luisteren naar
medewerkers, nadat ze hun visie hebben uitgesproken of een verifierende vraag hebben
gesteld (zie Tabe15.1 tot en met 5.6). Wanneer effectieve rniddenmanagers, bijvoorbeeld hun
mening hebben gecommuniceerd of prioriteiten hebben gesteld, geven ze hun medewerkers
de ruimte om op de geschetste zakelijke ontwikkelingen te reageren. Luisteren komt zelden
voor nadat er persoonlijke interesse is getoond (zie Tabel 5.1 tot en met 5.6). Deze
middenmanagers toonden in periodieke gesprekken met hun medewerkers zelden interesse in
niet-werkgerelateerde zaken, zoals in het persoonlijke welzijn van medewerkers (=
'persoonlijke interesse tonen'). Daarnaast complimenteren effectieve rniddenmanagers
medewerkers in de periodieke gesprekken slechts zeer sporadisch (= 'positiefbelonen') (zie
Appendix 5-B). Samengevat, effectieve rniddenmanagers (in private en publieke
organisaties) communiceren tijdens periodieke gesprekken met medewerkers vooral over
werkgerelateerde vraagstukken waar ze primair eindverantwoordelijk voor zijn. Daarbij kan
in het bijzonder worden gedacht aan het uitdragen van hun visie, het stellen van prioriteiten
of het informeren naar de status van een bepaald project. Anders gezegd, deze gesprekken
voeren effectieve rniddenmanagers voomamelijk om te waarborgen dat urgente en in hun
ogen belangrijke taken goed worden uitgevoerd door medewerkers.
Het verschil tussen de bevindingen uit deze video-observatiestudie en het beeld dat de
populaire leiderschapsliteratuur oproept, blijkt dus behoorlijk groot. Uit de resultaten van
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deze studie blijkt dat effectieve middenmanagers, uit zowel private als publieke organisaties,
in periodieke gesprekken met medewerkers veel minder tijd spenderen aan het motiveren van
hun medewerkers (= 'supporting') dan op basis van de recente leiderschapsliteratuur zou
worden verwacht (zie bijvoorbeeld Bass, 1985; Yuki, 2002). Immers, de gedragingen
behorend bij de gedragsklasse 'supporting' komen, met uitzondering van 'luisteren', zeer
sporadisch voor bij effectieve midden managers in interactie met hun medewerkers. Op basis
van studies naar transformationeelleiderschap
mag worden verwacht dat de 'supporting'
gedragscategorieen, zoals ' persoonlijke interesse tonen', 'aanrnoedigen' en 'positief
belonen' veel vaker zouden zijn gecodeerd. Deze video-observatiestudie laat echter zien dat
de 'self-defending' gedragingen, zoals 'eigen positie verdedigen' en 'negatieve feedback
geven', vaker voorkomen bij deze middenrnanagers dan de overige gedragingen uit de
gedragsklasse 'supporting' (d.i. excIusief 'luisteren'; zie Appendix 5-A, 5-B en 5-C).
Verschillenanalyses van effectieve middenmanagers in publieke organisaties versus hun
collega's in private organisaties hebben geresulteerd in een aantal aanvullende bevindingen.
Zo zijn effectieve middenrnanagers in publieke organisaties significant vaker bezig met
richting geven. Dit blijkt uit het feit dat ze significant vaker hun visie communiceren (=
'richting geven - visie') en significant vaker feitelijke informatie geven (= 'richting geveninformatie geven') aan medewerkers dan dezelfde type leidinggevenden in private
organisaties (zie Appendix 5-E). Deze feitelijke inforrnatie kan bijvoorbeeld uitleg over een
procedure of besluitvorming van het top management betreffen. Daarentegen moedigen
effectieve middenmanagers in private organisaties medewerkers vaker aan en tonen ze vaker
hun enthousiasrne voor bijvoorbeeld taken die moeten worden uitgevoerd in vergelijking met
dezelfde type leidinggevenden in publieke organisaties. Tevens tonen deze middenmanagers
vaker interesse in het persoonlijke leven van medewerkers in vergelijking met de collega's in
publieke organisaties. Aan de andere kant blijken effectieve middenrnanagers in private
organisaties vaker desinteresse te tonen tijdens gesprekken met medewerkers. Bovendien
leggen deze leidinggevenden vaker taken op aan hun medewerkers in vergelijking met
dezelfde type leidinggevenden in publieke organisaties (zie Appendix 5-E). Kortom,
effectieve middenrnanagers in private organisaties gebruiken een meer controversieel en
breder gedragsrepertoire dan hun coIlega's in publieke organisaties.
In eerdere leiderschaps- en managementstudies is vooral benadrukt dat effectieve
leidinggevenden een breed gedragsrepertoire gebruiken (Quinn, 1988; Yukl, 1991; Bass &
Avolio; 2000; Luthans, 1988). Voor effectieve middenmanagers in private organisaties zien
we dit dus terug in de resultaten van deze video-observatiestudie, Wanneer we naar het
gedragsrepertoire van effectieve middenrnanagers in publieke organisaties kijken, zoals dat in
deze exploratieve video-observatiestudie naar voren is gekomen, dan blijken deze weinig
overeen te komen met de bevindingen uit eerdere leiderschaps- en 'managerial work' studies.
Effectieve middenrnanagers in publieke organisaties blijken (ten opzichte van hun coIlega's
in private organisaties) een minder divers gedragsrepertoire te gebruiken. De effectieve
middenmanagers uit publieke organisaties blijken tijdens gesprekken met medewerkers
significant langer en vaker bezig met het bepalen van de koers (= 'richting geven - visie') en
het geven van zakelijke informatie (= 'richting geven - informatie geven') (zie Appendix 5A). Deze uitkomst past bij het universeel geaccepteerde idee dat publieke organisaties vagere,
meerdere, tegenstrijdige en moeilijk te meten doelstellingen hebben in vergelijking met
private organisaties (Rainey & Bozeman, 2000; Boland & Fowler, 2000; Ranson & Stewart,
1989; Whorton & Worthley, 1981).
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6.2.2 J-cp-I gesprek versus afdelingsvergadering
De video-data bevatte zowel l-op-l gesprelcken als afdelingsvergaderingen. Dit situationele
verschil is in deze stu die expliciet meegenomen als mogelijke bron van variatie in het
resulterende gedrag van effectieve middenmanagers. Zo blijkt dat effectieve middenmanagers
in private organisaties, significant vaker verifieren tijdens l-op-l gesprekken dan tijdens
afdelingsvergaderingen (zie Appendix 5-H). Verder blijken effectieve middenmanagers in
publieke organisaties significant vaker een routinematige vriendelijkheid te tonen tijdens
afdelingsvergaderiogen dan tijdens l-op-l gesprelcken (zie Appendix 5-1). Deze laatste
gedragscategorie 'vriendelijk zijn' is echter, in absolute zin, slechts sporadisch gecodeerd.
Verder luisteren effectieve middenmanagers in private organisaties significant meer tijdens lop-I gesprelcken dan tijdens afdelingsvergaderingen. Ook tonen deze leidinggevenden tijdens
l-op-l gesprelcken siginificant vaker interesse in het persoonlijke leven van medewerkers.
Bovendien zijn deze middenmanagers in private organisaties significant vaker bezig om het
gesprek te sturen in afdelingsvergaderingen dan tijdens l-op-l gesprelcken met medewerkers
(zie Appendix 5-H). Deze bevinding contrasteert met de uitkomst van de Michigan Studies.
In deze Amerikaanse studies stellen onderzoekers namelijk dat effectieve leidinggevenden
vooral in groepsgesprelcken de werkzaamheden van hun medewerkers controleren. Dit
hebben ze 'collectieve supervisie' genoemd (Katz e.a., 1950).

6.3

Kanttekeningen bij deze studie

6.3.1 Steekproefomvang
Voor een zeer gedetailleerde video-observatie gericht op effectieve leidinggevenden in
natuurlijke settings is een steekproefomvang van 25 zorgvuldig geselecteerde effectieve
middenmanagers een respectabele score. Bovendien komt daarbij in totaal ruim 62,5 uur
gecodeerd en geanalyseerd videomateriaal. Echter, de steekproefomvang van deze videoobservatiestudie is voor statistische analyses relatief klein (N=25). Aangezien het gebruik van
een relatief kleine steekproef een kenmerkend probleem is voor observatiestudies
(Noordegraaf, 1997) zou een grotere steekproef wenselijk zijn geweest. Echter, voor een
exploratieve video-observatiestudie, gebaseerd op 62,5 uur videomateriaal, vormt de
steekproef van 25 effectieve middenmanagers een respectabele omvang.
6.3.2 Videotaping
Videotaping heeft de eigenschap dat het verzamelde videomateriaal fragmentarisch is. Dit
mogelijke probleem hebben we voorkomen door ons te richten op het periodiek gesprek
tussen middenmanager en een of meerdere medewerkers. Het verzamelde videomateriaal is
een tweedimensionale weergave van de werkelijkheid. Daarentegen nemen mensen hun
omgeving op ten minste driedimensionale wijze waar (van der Sande, 1986). Wij hebben ons
mede daarom beperkt tot observeerbaar gedrag. In deze studie zijn meerdere menselijke ogen
gebruikt en veel uren videotape. Dat heeft geresulteerd in een minutieuze en
onbevooroordeelde gedragsanalyse van effectieve middenmanagers in grote Nederlandse
organisaties. Een videocamera is een onafhankelijke autoriteit. Daarmee is een duidelijke,
objectieve en ook natuurlijke scheiding aangebracht tussen het registreren van de beelden en
het coderen van de videobeelden aan de hand van het 3S-model.
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Verder is de video-observatie in een relatief korte tijd uitgevoerd (d.i. video-observaties van
twee verschillende dagdelen per middenmanager) en alleen periodieke gesprekken met
medewerkers zijn gefilmd. Daardoor is een klein gedeelte van de werkelijkheid met de
videocamera geregistreerd. Dat beperkt de generaliseerbaarheid van de verkregen resultaten.
Tevens bestaat de kans dat specifieke gedragingen in de geobserveerde periode zelden
voorkomen, terwijl deze gedragingen in andere situaties vaker aanwezig kunnen zijn
(Noordegraaf, 1997). Aan de andere kant heeft de door ons gehanteerde relatief korte
observatieperiode een groot voordeel: De kans dat een eenmaal geobserveerde
middenmanager plotseling een andere functie zou gaan bekleden haast uitgesloten.
Belangrijk ook is dat het filmen van dezelfde type gesprekken een belangrijke
randvoorwaarde voor een systematisch vergelijkbare video-observatiestudie naar het gedrag
van effectieve rniddenmanagers in publieke en private organisaties is. Op deze wijze is
inzichtelijk gemaakt hoe effectieve middenmanagers, in zowel private als publieke
organisaties, zich in een duidelijk omschreven, natuurlijke werksituatie daadwerkelijk
gedragen.
Een andere mogelijke beperking van video-observatie is de onzekerheid over de mate van
reactiviteit bij onderzoekssubjecten. Hoewel in deze studie de reactiviteit op verschillende
manieren is geminimaliseerd, kan geen volledige zekerheid worden gegeven over de
werkelijke mate van reactiviteit. Vooral de wijze waarop de videocamera is gehanteerd, zoals
gerapporteerd in hoofdstuk 4, heeft gezorgd voor een minimale reactiviteit. Ook vonden de
deelnemende rniddenmanagers en medewerkers de video-opnames zeer representatief (zie
TabeI4.4). Daarnaast zijn aileen video-opnames gemaakt van gesprekken, waarbij zowel de
betreffende middenmanager als een of meerdere medewerkers bezig waren met het voeren
van een periodiek overleg. Zodoende hadden deze mensen, in hun vertrouwde werkomgeving,
nauwelijks tijd om aan de videocamera te denken. Bovendien was de uitvoerende rol als
cameraman helder, rustig en niet afleidend voor middenmanagers en medewerkers. Indien
schriftelijke aantekeningen zouden zijn gemaakt door de onderzoeker, dan zou dat
vermoedelijk meer vragen bij middenmanagers en medewerkers hebben opgeroepen. Deze
mensen zijn dan eerder afgeleid en meer nieuwsgierig naar de notities van de onderzoeker
(Reid, 1982). Met andere woorden, dan zouden de onderzoekssubjecten zich gedurende zulke
observaties vaker gaan afvragen wat de onderzoeker noteert.
De resultaten van deze studie wijzen op een beperkte omvang van de reactiviteit. Uit de
resultaten blijkt dat effectieve middenmanagers zich geenszins sociaal wenselijk hebben
opgesteld. Zo komen de 'self-defending' gedragscategorieen, zoals 'eigen positie verdedigen'
en 'negatieve feedback geven', vaker voor dan de 'supporting' gedragscategorieen, zoals
'persoonlijke interesse tonen' en 'aanmoedigen - samenwerken' (zie hiervoor ook Appendix
5-A). Tevens hebben zowel de manager als de betrokken medewerkers aangegeven de
gefilmde gesprekken representatief te vinden (zie TabeI4.4). Indien de deelnemende
middenmanagers zich sociaal wenselijk hadden willen opstellen of hadden opgesteld dan was
de gestandaardiseerde frequentie en de gestandaardiseerde tijd van het aantal gecodeerde
gedragingen behorende bij de gedragsklasse 'supporting' (excIusief 'luisteren') vermoedelijk
veel hoger geweest.
Verder zijn rniddenmanagers in hun natuurlijke werksituaties relatief lang achter elkaar
gefilmd, waardoor ze relatief weinig tijd en ruimte hadden om zich te richten op de videoobservatiesetting. Het positieve effect is dat zowel rniddenmanagers als medewerkers weinig
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tijd hadden om over andere zaken, zoals de aanwezigheid van de videocamera, na te denken.
Hele gesprekken zijn gefilmd, waardoor relatief 'moeilijke.' boodschappen door de
betreffende middenmanager niet konden worden achtergehouden. Bovendien bleven
medewerkers tijdens de video-opnames buiten het zicht van de cameralens. Daardoor hadden
ze geen extra 'observatiedruk' van de videocamera. Het gevolg was dat ze zelden hun
middenmanager memoreerden aan het feit dat er video-opnames plaatsvonden. Kortom,
tijdens de video-opnames hadden zowel de medewerkers als de midden managers zelden
noemenswaardige aandacht voor de videocamera en cameraman; mede dankzij de
preventieve maatregelen om reactiviteit in deze studie te minimaliseren. Zodoende hebben de
video-observaties geresulteerd in een redelijk representatief beeld van het observeerbare
gedrag van effectieve middenrnanagers in periodieke gesprekken met hun medewerkers.
6.3.3 Het 3S-model
Voor het uitvoeren van deze video-observatiestudie is een nieuw gedragsobservatieschema
ontwikkeld. Dat was nodig teneinde op gedetailleerde en systematische wijze het
observeerbare gedrag van effectieve middenmanagers te kunnen bestuderen. Het ontwikkelen
van dit 3S-model was waardevol, hoewel het gebruik van een nieuw schema het vergelijken
van de resultaten in deze studie met voorgaande, gerelateerde studies lastiger maakt. Bij het
ontwikkelen van het 3S-model waren de bestaande gedragsobservatieschema's een zeer
nuttig en praktisch vertrekpunt (zie ook van der Weide & Wilderom, 2004). Deze schema's
beschrijven observeerbaar menselijk gedrag wat nauwelijks is terug te vinden in de relatief
veel gebruikte vragenlijsten in leiderschapsstudies. Zo zijn de volgende vijf
gedragscategorieen 'instemrnen', 'tegenspreken', 'vriendelijk zijn', 'gesprek sturen vormgeven' en 'gesprek sturen - interrumperen' geincorporeerd in het 3S-model op basis van
de bestaande observatieschema's van Bales (1950), Borgatta (1962) en Nauta (1996). Het 3Smodel onderscheidt zich nadrukkelijk van leiderschapsvragenlijsten (zie ook Appendix 4-C),
waarin meestal meer 'attributen' dan gedragingen zijn opgenomen. Daarnaast zijn in het 3Smodel de relevante gedragingen die besloten liggen in recente leiderschapstheorie, de
relevante bevindingen uit de 'managerial work' studies en de middenmanagementliteratuur
geintegreerd. Hiermee onderscheidt het 3S-model zich van de bestaande
gedragsobservatieschema's
van Bales, Borgatta en Nauta. Het 3S-model waarborgt een
scberpere beschrijving van de gedragscategorieen, inclusief meer 'mutually exclusiveness'
van deze categorieen,
Het theoretisch integratieproces van recente leiderschapstheorieen met bestaande
observatieschema's heeft geleid tot de ontwikkeling van interessante gedragscategorieen.
Tevens heeft dit geleid tot waardevolle specificaties van sommige gedragscategorieen. Zo is
bijvoorbeeld de gedragscategorie 'aanmoedigen' onderverdeeld in 'samenwerken' en
'enthousiasmeren' (zie Appendix 4-D). Uit diverse literatuurbronnen blijkt het aanmoedigen
van medewerkers een belangrijke taak voor leidinggevenden in organisaties (zie Appendix 4C). Op basis van dezelfde literatuur is uitsplitsing van deze gedragscategorie weinig expliciet
gemaakt. Uitzondering is de MPS (Yukl e.a., 1990), waarbij de categorieen 'supporting' en
'managing conflict' meer gericht zijn op samenwerken en de categorie 'motivating and
inspiring' meer gericht is op het tonen van enthousiasme. Dit onderscheid is bij de MLQ
minder goed te maken (Bass & Avolio, 2000). Zowel 'sarnenwerken' als 'enthousiasrne
tonen' is min of meer terug te zien bij de MLQ-dimensies 'inspirational motivation' en
'individualized consideration' (Bass & Avolio, 2000). Het is in deze literatuur onduidelijk
wat een leidinggevende, indien deze bijvoorbeeld hoog scoort op een van deze MLQ107

dimensies, daadwerkelijk doet, inzake het positief stimuleren van een of meerdere
medewerkers.
De uitsplitsing op basis van de bestaande observatieschema's (Bales. 1950; Borgatta, 1962;
Nauta,1996) is eveneens zinvol, aangezien deze schema's beschikken over concrete
bescbrijvingen van het bij deze gedragscategorie behorende observeerbare gedrag. Een
vergelijkend integratieproces, waarbij zowel de leiderschapsliteratuur als de bestaande
observatiescherna's waardevolle hulpbronnen waren, heeft ook plaatsgevonden bij de
gedragscategorieen 'persoonlijke interesse tonen', 'luisteren', 'positief belonen', 'naar ideeen
vragen', 'opleggen', 'negatieve feedback geven', 'eigen positie beschermen' en
'ongeinteresseerd zijn'.
Daarnaast dienen leiderschapsstudies, 'managerial work' studies en de
rniddenmanagementliteratuur
als belangrijkste theoretische basis voor de incorporatie van de
gedragscategorieen 'richting geven - visie", 'richting geven - delegeren', 'richting geveninformatie geven' en 'verifieren' (zie Appendix 4-C). Een opvallend verschil tussen de
gebruikte leiderschapsstudies en de 'managerial work' studies is dat de recentere
leiderschapsstudies meer gericht zijn op het visionaire aspect van leidinggeven dan op het
controlerende aspect van leidinggeven, Hoewel 'verifieren' aansluit bij transactioneel
leiderschap (Bass & Avolio, 2000) laten de 'managerial work' studies en
rniddenmanagementliteratuur
een meer evenwichtiger beeld zien (o.a. Quinn, 1988; Yukl
e.a., 1990; Luthans e.a., 1988). Deze studies besteden dus, naast 'richting geven', ook
redelijk wat aandacht aan 'verifieren'. Kortom, dit 3S-model is een nieuw gedragsschema
waarbij zowel positief motiverende gedragingen (voomamelijk te vinden bij de gedragsklasse
'supporting'), de richting bepalende gedragingen (d.i. gedragsklasse 'steering') als de meer
verdedigende en op zichzelf gerichte gedragingen (d.i. gedragsklasse 'self-defending')
voorkomen. De exteme validatie van het 3S-modellaat zien dat de gedragscategorieen
beschikken over voldoende onderscheidend vermogen ten opzichte van elkaar. Zodoende is
getracht een redelijk volledig gedragsschema in deze video-observatiestudie te gebruiken.
'Duivels dilemma'
Hoewel het 3S-model is ingebed in een theoretisch kader, was het bij het ontwikkelen van dit
modellastig om aan een 'duivels dilemma' te ontkomen. Enerzijds is de aanleiding voor deze
video-observatiestudie gebaseerd op het feit dat leiderschapsstudies overwegend
vragenlijsten hebben gebruikt. Anderzijds vormt de leiderschapstheorie, dat hoofdzakelijk is
gebaseerd op dergelijk vragenlijstonderzoek, een belangrijk bestandsdeel van het theoretisch
kader van het 3S-model. Hoewel de recente leiderschapstheorie berust op een overwegend
eenzijdige methodologische aanpak, was het achterwege laten van deze literatuur geen reele
optie. Ten eerste zijn de eerder uitgevoerde leiderschapsstudies daar te belangrijk voor. Het
lOU bovendien onzinnig zijn om de wetenschappelijke kennis over leiderschap, zoals
opgebouwd in de afgelopen 60 jaar, te negeren. In dat kader is het beter om bij de
ontwikkeling van een nieuw gedragsobservatiescherna de leiderschapsliteratuur als een van
de theoretische hulpbronnen te gebruiken. Ten tweede tracht deze video-observatiestudie de
bevindingen uit eerdere leiderschapsstudies aan te vullen en dus de leiderschapsliteratuur te
verrijken. Het gebruik van de leiderschapstheorie als onderdeel van het theoretisch kader van
het 3S-model maakt het dan eenvoudiger om de aanvullende en verrijkende elementen aan te
geven. Zo bevestigt deze video-observatiestudie bijvoorbeeld dat effectieve rniddenrnanagers
relatief veel bezig zijn met richting geven. Tegelijkertijd confronteert deze studie de
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leiderschapsliteratuur met het feit dat effectieve middenmanagers, in termen van
observeerbaar gedrag, medewerkers minder aanmoedigen, positief belonen of minder
persoonlijke interesse tonen, althans tijdens de periodieke gesprekken met een of meerdere
eigen medewerkers. Daarbij worden de resultaten van eerdere leiderschapsstudies overigens
niet ter discussie gesteld. Deze exploratieve video-observatiestudie tracht echter de resultaten
van eerdere leiderschapsstudies aan te vullen door meer inzicht te verschaffen in het
observeerbare gedrag van effectieve middenmanagers in een specifieke situatie. In dat kader
is de systematische video-observatiemethode ook een verrijking voor de
leiderschapsliteratuur en uiteraard voor de 'managerial work' studies. En ten derde is het
mogelijke gevaar van het 'duivels dilemma' ondervangen door, naast de recente
leiderschapstheorie (het gedeelte althans dat op vragenlijsten is gebaseerd), ook bestaande
gedragobservatieschema's, relevante 'managerial work' studies en relevante
middenmanagementliteratuur in het theoretisch kader van het 3S-model te incorporeren (zie
Appendix 4-C). Daarmee is getracht een zo volledig mogelijk gedragsobservatieschema te
ontwikkelen gericht op het observeerbare gedrag van middenmanagers.
Verder bestaat de kans dat theoretisch relevante leiderschapsdimensies niet expliciet worden
waargenomen in een video-observatiesetting. Bepaalde gedragscategorieen kunnen, hoe
zorgvuldig deze ook zijn omschreven in termen van observeerbaar gedrag, niet worden
waargenomen door observatoren. Zo blijken in deze studie vooral de gedragscategorieen
'delegeren' en 'vriendelijk zijn' erg weinig te zijn gecodeerd in vergelijking met de
relevantie van deze gedragscategorieen in de leiderschapsliteratuur en 'managerial work'
studies (zie Appendix 4-C). Deze 'mismatch' is voor zowel 'delegeren' als 'vriendelijk zijn'
te verklaren. 'Delegeren' is zelden tot nooit gecodeerd in de gefilmde gesprekken, omdat ten
tijde van de periodieke gesprekken veel taken al gedelegeerd zijn door midden managers aan
hun medewerkers. Veel uit te voeren werkzaarnheden en verantwoordelijkheden zijn
bijvoorbeeld in beleidsplannen en in functieomschrijvingen vastgelegd en zijn daarmee op
formele wijze al gedelegeerd aan medewerkers. Dat 'vriendelijk zijn' weinig is gecodeerd,
heeft vooral te maken met het feit dat midden managers en medewerkers elkaar al voor
aanvang van de gefilrnde gesprekken goed tot zeer goed kennen. Een bepaalde
'routinematige beleefdheid', zoals bij nieuwe medewerkers of bij nieuwe klanten zeer
gebruikelijk is, kwam bij de gefilmde gesprekken zelden VOOI.
Een andere beperking, ondanks een gedetailleerd 3S-model (zie Appendix 4-0), is dat een
attributieproces bij de exteme observatoren in deze studie tijdens het coderen van de
videobeelden heeft moeten plaatsvinden. Exteme observatoren hebben hun waamemingen
omtrent het gedrag van effectieve middenmanagers te interpreteren. Een bepaalde
interpretatie van observatoren is niet volledig uit te sluiten in een observatiestudie. Echter, in
deze studie heeft het coderen en analyseren van de videobeelden op objectieve en
systematische wijze plaatsgevonden. Zo is een zeer gedetailleerd gedragsobservatieschema
gebruikt en hebben meerdere observatoren zich bezig gehouden met het coderen van de
videobeelden. Daaraan voorafgaand is een zeer intenstief reviewproces uitgevoerd door de
observatoren, zoals uitvoerig is beschreven in hoofdstuk 4. Dit alles heeft geresulteerd in zeer
hoge inter-observatorbetrouwbaarheidscores
(tussen de 97,3% en 100%; zie Tabe14.6).
6.3.4 Effectiviteitscriteria
Effectieve rniddenmanagers in deze studie zijn vooraf gese1ecteerd op basis van een drietal
criteria. Daarrnee zijn typische vragenlijst-effecten, zoals de 'common method' variantie en
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het 'halo-effect' voorkomen. Het kiezen van de juiste effectiviteitscriteria is daarmee niet
minder complex gemaakt. Effectiviteit blijft een zeer complex begrip (o.a. Vinkenburg,
1997). Toch is in deze studie getracht, op basis van de beschikbare literatuur over effectief
leiderschap, een gedegen selectie te maken. De selectie was door de incorporatie van zeer
gevarieerde effectiviteitscriteria relatief zwaar. Zo moest op aile criteria een positieve score
worden behaald; zowel de mening van het topmanagement, als het resultaat waar de
betreffende middenmanager verantwoordelijk voor is, als de gemiddelde score van de 'direct
reports'. Deze drie criteria zijn divers en ten opzichte van eerdere leiderschapsstudies redelijk
uitgebalanceerd te noemen ..Zo zijn in eerdere leiderschapsstudies meestal minder dan drie
effectiviteitscriteria gebruikt. Bovendien hebben onderzoekers zich in leiderschapsstudies
veelal alleen gebaseerd op een of meerdere gepercipieerde effectiviteitsmaatstaven (zie
bijvoorbeeld Lowe e.a., 1996).
Daarnaast heeft deze video-observatiestudie zich beperkt tot het uiterst zorgvuldig bestuderen
van aileen het observeerbare gedrag van effectieve middenmanagers. Een gedragsanalyse
tussen de effectieve middenmanagers en de minder effectieven was aanvankelijk wenselijk,
maar praktisch gezien onhaalbaar. Dit was met name onhaalbaar vanwege de relatieve
onbekendheid met de systematische video-observatiemethode binnen organisaties (en bij hun
leden). Zo bleek op het moment van in gang zetten van de selectieprocedure, zoals uitvoerig
beschreven in hoofdstuk 4, dat zowel in private als publieke organisaties geen belangstelling
was voor het videofilmen van de 'minder effectieve' leidinggevenden. Het zou, zowel voor
wetenschappelijk onderzoek als voor de managementpraktijk, goed zijn dat publieke en
private organisaties meer belangstelling voor de systematische video-observatiemethode
zouden krijgen. Immers, aIleen dan is een interessant vergelijk tussen gedrag van effectieve
managers en de minder effectieve leidinggevenden mogelijk.
Verder is gekozen om zowel in private als in publieke organisaties eenzelfde set van
effectiviteitscriteria te gebruiken, zodat de onderlinge vergelijkbaarheid het grootst is. Een
beperking daarvan is dat de selectie van effectieve middenmanagers overwegend gebaseerd is
op bedrijfskundige inzichten (Noordegraaf, 1997). Voor vervolgonderzoek is het waardevol
om te trachten ook meer bestuurskundige 'performance' inzichten te incorporeren bij het
opstellen en / of hanteren van effectiviteitscriteria.

6.4

Theoretische reflecties

De beperkingen van deze video-observatiestudie zijn geenszins aanleiding om de resultaten
in twijfel te trekken. Mede vandaar dat in dit deel van het hoofdstuk gereflecteerd wordt op
de theoretische implicaties van deze studie en haar resultaten.
6.4.1 Leiderschaps- en 'managerial work' studies
De belangrijkste reden om deze exploratieve video-observatiestudie uit te voeren is om op
vernieuwende wijze het gedrag van effectieve middenmanagers te bestuderen en daarmee de
leiderschapsliteratuur van nieuwe inzichten te voorzien .. Dat bijvoorbeeld het van kracht
zijnde transformationeel en transactioneelleiderschapsmodel
meer gespecificeerd en
aangevuld kan worden laten de resultaten van deze video-observatiestudie zien. Zo blijkt dat
effectieve middenmanagers in private organisaties vaker hun enthousiasme tonen in
gesprekken met een of meerdere medewerkers dan de collega's in publieke organisaties doen.
Het tonen van enthousiasme is onderdeel van de gedragscategorie 'aanmoedigen'. Oftewel,
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het is gedrag waarmee op positieve wijze een of meerdere medewerkers worden
gestimuleerd, bijvoorbeeld door ze een 'hart onder de riem steken' (zie Appendix 4-D).
Echter, effectieve middenmanagers in publieke organisaties zijn vaker bezig om
richtinggevende aspecten, zoals hun eigen mening of organisatiedoelstellingen, te
communiceren. Dat effectieve middenmanagers in publieke organisaties meer richting geven
en dezelfde type leidinggeveden in private organisaties in het bijzonder meer enthousiasme
tonen is een opmerkelijke bevinding. Immers, beide gedragingen zijn zeer kenmerkend voor
transformationeelleiderschap.
Bij de MLQ-dimensie 'inspirational motivation' komen zowel
'richting geven - visie' als 'enthousiasme tonen' nadrukkelijk aan de orde (Bass & Avolio,
2000). Dat blijkt al uit de definitie van 'inspirational motivation': 'provides followers with a
clear sense of purpose that is energizing; a role model for ethical conduct which builds
identification with the leader and hislher articulated vision' (p. 29). Echter, de manier waarop
een effectieve leidinggevende zich daadwerkelijk gedraagt, blijft op basis van de huidige
operationalisering van deze MLQ-dimensie onduidelijk. Daarom is het op basis van de
bevinding in deze studie beter de dirnensie 'inspirational motivation' van transformationeel
leiderschap op te splitsen in twee aparte leiderschapsdimensies: Door naast 'enthousiasme
tonen' een aparte gedragscategorie voor 'richting geven - visie' te ontwikkelen (zie
Appendix 4-D).
Daarnaast zijn de observeerbare gedragingen die theoretisch gezien aansluiten bij de MLQdimensies 'intellectual stimulation' en 'individualized consideration' relatief weinig
gecodeerd in deze studie. Het betreft met name de gedragscategorieen naar 'ideeen vragen'
en 'persoonlijke interesse tonen'(zie Appendix 4-C). Deze MLQ-dimensies omvattenuiteraard- meer dan het specifiek vragen naar ideeen en het tonen van persoonlijke interesse.
Zo is de MLQ-dimensie 'intellectual stimulation' omschreven als 'gets followers to question
the tried and true ways of solving problems; encourages them to question the methods they
use to improve upon them' (Bass & Avolio, 2000, p. 29). In termen van observeerbaar gedrag
is deze MLQ-dimensie echter slechts in zeer beperkte mate ten toon gespreid door effectieve
middenmanagers (zie Appendix 5-A). 'Individualized consideration' hebben Bass en Avolio
omschreven als 'focuses on understanding the needs of each follower and works continuously
to get them to develop their full potential (2000, p. 29). Deze MLQ-dimensie zien we, naast
'persoonlijke interesse tonen', vaker terug in het theoretisch kader van het 3S-model: ook bij
'aanmoedigen - samenwerken', 'aanmoedigen - enthousiasmeren' en 'luisteren' (zie
Appendix 4-C). Echter, deze gedragingen spreiden effectieve midden managers, met
uitzondering van 'luisteren', ook slechts sporadisch ten toon. Het is waardevol om deze twee
MLQ-dimensies in relatie tot het observeerbare gedrag specifieker te onderzoeken. In een
vervolgonderzoek zou dan bijvoorbeeld de relatie tussen transformationeelleiderschap
als
stijl van leidinggeven (zoals gepercipieerd door bijvoorbeeld medewerkers) en het
observeerbare gedrag van zulke transformationele leiders in interactie met dezelfde
medewerkers, meer specifiek centraal moeten staan.
Verder laat deze studie, ondanks het formele karakter van de gefilmde gesprekken, zien dat
effectieve rniddenmanagers zich ten opzichte van medewerkers voomamelijk richten op
werkgerelateerde zaken. Ze houden zich relatief minder bezig met het motiveren van hun
medewerkers. Hoewel effectieve rniddenmanagers in private organisaties vaker bezig zijn
met het aanmoedigen van hun medewerkers, dan dezelfde type leidinggevenden in publieke
organisaties, komt deze gedragscategorie in verhouding tot bijvoorbeeld de gedragscategorie
'richting geven - visie' relatief weinig voor. Dat effectieve middenmanagers in dit soort
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gesprekken hoofdzakelijk gericht zijn op werkgerelateerde zaken is een interessante
bevinding. Recente leiderschapsstudies, zoals studies naar transactioneel en transformationeel
leiderschap, suggereren nadrukkelijk dat effectieve leidinggevenden veel aandacht bested en
aan het motiveren van hun medewerkers (Bass & Avolio, 2000; YukI, 2002). Uit deze studie
blijkt dat effectieve middenmanagers vooral naar werkgerelateerde input van medewerkers
luisteren. 'Luisteren' heeft dus met name een 'zakelijke' functie voor effectieve
middenmanagers, want het levert ze veel werkgerelateerde informatie op. In deze studie is
dat geconstateerd met behulp van lag-sequentiele analyses (zie Tabe15.1 tim 5.6). Deze
analyses hebben een eerste indruk gegeven, maar meer vervolgonderzoek is nodig om te
achterhalen waar effectieve middenmanagers precies naar luisteren. De theoretische bronnen
(zie Appendix 4-C) laten zien dat 'luisteren' belangrijk is om effectiefleiding te geven, maar
benadrukken daarbij vooral dat leidinggevenden zich dienstbaar moeten opstellen naar hun
medewerkers. Zie bijvoorbeeld de MLQ-dimensie 'individualized consideration', waarbij
luisteren naar de problemen van medewerkers een belangrijk onderdeel is (Bass & Avolio,
2000). Ook de TLQ-dimensie 'genuine concern for others' benadrukt het belang van echt
dienstbaar luisteren naar medewerkers (Alimo-Metcalfe & Alban-Metcalfe, 2001). Deze
studie bevestigt een dergelijk belang niet. Zo laten de lag-sequentiele analyses zien dat
effectieve middenmanagers vooralluisteren om werkgerelateerde informatie in te winnen bij
hun medewerkers. Een meer specifieke en diepgaande vervolganalyse naar de inhoud en/of
betekenis van 'luisteren' bij effectieve middenmanagers is daarom het uitvoeren meer dan
waard.
Verder blijken effectieve middenmanagers regelmatig te verifieren. Dat blijkt vooral op basis
van het aantal gedragsfrequenties (zie Appendix 5-A). Deze bevinding bevestigt uitkomsten
van diverse 'managerial work' studies. Deze studies hebben namelijk ook geconcludeerd dat
het controleren van werkzaamheden een belangrijke taak is voor effectieve leidinggevenden.
Zo spreken Luthans en zijn coUega's (1988) (in de LOS), evenals Quinn (1988), over
'controlling'. Yukl en zijn collega's (1990) gebruiken een andere term: 'monitoring'. Qua
betekenis wijkt deze weinig af van het begrip 'controlling'. Daarnaast is 'verifieren' de enige
frequent observeerbare gedraging die aansluit bij transactioneelleiderschap
(zie Appendix 4C). Bij transactioneelleiderschap
komt 'verifieren' hoofdzakelijk voor bij de MLQ-dimensie
'Management-by-exception-(active)"
(zie bijvoorbeeld vragenlijst-item: 'closely monitors
my performance for errors, Bass & Avolio, 2000, p. 22). Verifieren, zoals bij deze MLQdimensie geformuleerd, verschilt behoorlijk met de wijze waarop in deze studie met
'verifieren' is omgegaan. De vragenlijst-items bij deze MLQ-dimensie bevatten vooral een
min of meer vooringenomen standpunt over de houding van de leidinggevende, waarmee het
controleren van werkzaamheden door respondenten al snel zou kunnen worden geassocieerd
met een negatieve, wantrouwende houding van de leidinggevende. Het controleren van
werkzaarnheden die medewerkers uitvoeren, krijgt daarmee een negatieve lading, terwijl het
van eminent belang is dat deze taak constructief wordt uitgevoerd door leidinggevenden in
organisaties (Quinn, 1988; Yuki e.a., 1990; Luthans e.a., 1988). Het zou waardevol zijn om
'verifieren' minder van een 'negatieve' lading te voorzien en meer constructief te bestuderen.
Anders gezegd, onderzoekers zouden moeten proberen om 'verifieren' rninder te combineren
met een bepaald normatief stand punt over de houding van de leidinggevende. Zo is
'verifieren' in het 3S-model omschreven als het nagaan van de stand van zaken met
betrekking tot de taken of verantwoordelijkheden van een of meerdere medewerkers, zonder
daarbij wantrouwende insinuaties te suggereren (zie Appendix 4-D).
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Daarnaast scherpt deze studie het 'augmentation' effect van transactioneel en
transformationeelleiderschap
verder aan (Bass, 1985). Uit deze studie blijkt dat het bij
effectieve middenrnanagers om een zakelijk 'augmentation' effect gaat. Deze studie laat zien
dat (functionee1) 'luisteren', 'richting geven - visie', 'richting geven - informatie geven' en
'verifieren' zeer nadrukkelijk worden getoond door effectieve middenrnanagers in publieke
en private organisaties. Het augmentation effect is dus 'zakelijk' te noemen, want de
geetaleerde gedragingen zijn primair vooral gericht op het goed uitvoeren van taken. Daarbij
is 'richting geven' (zoals het communiceren van een visie) een wezenlijk en 'zakelijk'
onderdeel van transformationeelleiderschap.
'Verifieren' is daarbij een elementair en
'zakelijk' onderdeel van transactioneelleiderschap (zie ook Appendix 4-C). 'Luisteren' zou,
gezien haar werkgerelateerde focus, bij alle twee de leiderschapsstijlen thuis kunnen horen.
Anders gezegd, het is raadzaam om de gedragscategorieen 'Iuisteren', 'richting geven' en
'verifieren' nadrukkelijker in de volle 'range of leadership behaviors' tot uitdrukking te laten
komen, waarbij dan ook de 'zakelijke' focus wordt gehanteerd.
Verder zijn de bevindingen van deze studie grotendee1s in overeenstemming met de
conclusies van de Michigan Studies. Zo blijkt uit de Michigan Studies dat effectieve
leidinggevenden vooral duidelijke doelstellingen formuleren en het werk voor hun
medewerkers in grote lijnen plannen. Dat stemt redelijk overeen met het feit dat effectieve
middenrnanagers veel aandacht besteden aan het richting geven en het verifieren van
werkzaarnheden die medewerkers verrichten. Zo is het formuleren van doelstellingen, zoals
gesteld in de Michigan Studies, vergelijkbaar met 'richting geven' in deze studie. Verder
blijkt uit de Michigan Studies dat effectieve leidinggevenden primair taakgericht zijn en
daarnaast met medewerkers een goede re1atie weten te onderhouden. En dat is eveneens in
overeenstemming met de resultaten van deze video-observatiestudie, waaruit blijkt dat
effectieve middenrnanagers primair taakgericht zijn. Ze tonen voornamelijk observeerbaar
gedrag dat taakgericht is, zoals 'verifieren' en 'richting geven'. Het onderhouden van een
goede werkrelatie met medewerkers lijkt rninder van belang te zijn, gezien de relatief lage
scores van de gedragscategorieen uit de gedragsklasse 'supporting' (zie Appendix 5-A; met
uitzondering van 'luisteren').
Daarentegen blijkt dat de uitkomsten in deze video-observatiestudie voomamelijk grote
verschillen en slechts enkele overeenkomsten vertonen met de 11 leiderschapsdimensies van
Shipper (1999). Zo is de dimensie 'making goals clear and important' van Shipper in deze
studie in de vorm van 'richting geven' zeer herkenbaar en frequent gebruikt door effectieve
rniddenmanagers, met name in publieke organisaties (zie Appendix 5-C). Ook 'verifieren'
komt voor bij Shipper (1999), zoals blijkt uit de dimensie 'control for details'. De dimensies
'providing feedback' en 'recognition for good performance' zijn ook terug te vinden in het 3S model, maar komen slechts zeer sporadisch voor bij effectieve middenmanagers in
gesprekken met medewerkers. Het zou kunnen zijn dat de periodieke gespreksituaties
dermate vee1 afwijkt van de situaties die Shipper heeft onderzocht.
De bevindingen van deze studie komen grotendeels wei overeen met de bevindingen uit de
gedateerde, maar tegenwoordig nog zeer gewaardeerde observatiestudie van Sayles (1964;
1979; 1993). Zo stelt Sayles dat een effectieve leidinggevende in een bureaucratisch systeem
in beginsel moet beschikken over vier 'basiskwaliteiten' (zie hoofdstuk 3). Deze videoobservatie bevestigt met name het gebruik van twee 'basiskwaliteiten': 1) het schepp en van
realistische verwachtingen en 2) het controleren van werkzaarnheden. Naast 'luisteren',
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komen met name 'richting geven' en 'verifieren' voor in deze studie (zie Appendix 5-A) wat
correspondeert met deze twee basiskwaliteiten. De derde 'basiskwaliteit', namelijk het
verkrijgen van gezag, blijkt enigszins relevant voor effectieve rniddenmanagers in private
organisaties, gezien de vijfde positie van de gedragscategorie 'eigen positie beschermen' (zie
Appendix 5-A). Dezelfde type leidinggevenden in publieke organisaties tonen daarentegen
deze derde 'basiskwaliteit' rninder vaak (zie Appendix 5-B). De vierde basiskwaliteit is in
deze studie buiten beschouwing gelaten en derhalve niet onderzocht.
Deze video-observatiestudie onderscheidt zich van de observaties van Sayles vanwege een
meer systematische, geregistreerde, gedetailleerde en objectieve video-gedragsanalyse.
Zodoende toont deze video-observatiestudie een genuanceerder beeld over de manier waarop
effectieve rniddenmanagers in private organisaties zich gedragen versus dezelfde type
leidinggevenden in publieke organisaties. In dat kader is het wenselijk om meer
systematische video-observaties in andere specifieke leiderschapssettings uit te voeren, zoals
bij voorbeeld bij de interactie van een middenrnanager met zijn of haar leidinggevende (=
topmanagement). Het 3S-model biedt daarvoor goede mogelijkheden. Inzicht in het
observeerbare gedrag van middenrnanagers in meerdere interacties kan resulteren in een meer
gedetailleerd inzicht van observeerbaar gedrag in verschillende leiderschapssituaties. Het
vergaren van dergelijke empirische gegevens is nodig en mogelijk, aangezien inzichten op
basis van dergelijke empirische gegevens realistischer zijn en een aanvulling zijn op de meer
normatieve beschrijvingen van effectiefieidinggeven (Mintzberg, 1973). Daarbij gaan we uit
van de veronderstelling dat leidinggevenden in organisaties een belangrijke rol vervullen
(DuBrin, 1998; Smith, Carson & Alexander, 1984; House & Baetz, 1979; Osborn, Hunt &
Jauch, 2002; Carroll, 1984; House, 1988).
Hoe verhouden de resultaten van deze studie zich dan tot het populaire onderwerp
leiderschapscompetenties? Aileen al een eenvoudige zoektocht op internet bij de
zoekmachine 'Google' onder de zoektenn 'leadership competence' levert anna 2005 meer
dan 560.000 sites op. Onderzoek naar competenties van leidinggevenden zijn uitgevoerd,
omdat kennis over de managementactiviteiten van leidinggevenden onvoldoende inzicht
heeft gegeven over de manier waarop de betreffende activiteit wordt uitgevoerd door
leidinggevenden (Currie & Darby, 1995; O'Driscoll e.a, 1991). In de 'managerial work'
studies staat vooral de vraag centraal 'wat leidinggevenden doen?' Terwijl het in studies naar
leiderschapscompetenties gaat om hoe leidinggevenden activiteiten effectief uitvoeren
(Shipper, 1991). Zo laten studies naar leiderschapscompetenties zien dat er meer nodig is
voor leidinggevenden dan aileen inzicht in leiderschapsstijlen.
Voor wat betreft de studies naar leiderschapscompetenties is vooral het werk van Boyatzis
(1982) zeer bekend (Currie & Darby, 1995; Woodruffe, 1993; Vinkenburg, 1997). Boyatzis
omschrijft een competentie als een onderliggend persoonskenmerk wat resulteert in een
effectief functioneren. Boyatzis heeft een lijst van leiderschapscompetenties geformuleerd
wat effectieve leidinggevenden onderscheidt van de ineffectieven. Eerst heeft hij achterhaald
welke performancecriteria horen bij de betreffende managementfunctie. Vervolgens is hij in
brainstormsessies met managers op zoek gegaan naar persoonlijkheidskenmerken die deze
managers effectief maken. Daama heeft hij 'behavioral event' interviews met managers
uitgevoerd. Deze interviewmethode is vergelijkbaar met de kritische incidentenmethode
(Yukl, 2002). Aan de hand van voornamelijk de 'behavioral event' interviews zijn de
persoonlijkheidskenmerken
geidentificeerd die, volgens Boyatzis, het verschil maken tussen
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effectieve en ineffectieve leidinggevenden. De competentielijst van Boyatzis van effectieve
managers bestaat uit negen dimensies (1982): 1) 'efficiency orientation', 2) 'pro-activity', 3)
'diagnostic use of concepts', 4) 'concern with impact', 5) 'self-confidence', 6) 'use of oral
presentation', 7) 'use of socialized power', 8) 'managing group process' en 9) 'accurate selfassessment' .
Enige tijd later heeft Boyatzis, in samenwerking met Goleman, deze lijst van effectieve
leiderschapscompetenties gerangschikt in vier klassen, namelijk 'self-awareness', 'selfmotivation', 'social-awareness' en 'relationship management'. Daarbij zijn vooral meer
emotion eel gerelateerde competenties, zoals 'inspiration', 'emotional self-awareness' en
'transparency' toegevoegd. Dit model staat bekend als emotionele intelligentie en de
gebruikte vragenlijst heet de ~motional ~ompetence Inventory (ECI) (Goleman, Boyatzis &
McKee, 2001; 2002; Boyatzis, Goleman & Rhee, 2000; Zhou & George, 2003; George,
2000). Goleman (1995) heeft het concept zeer toegankelijk gemaakt voor het bedrijfsleven
(Luthans, 2002), terwijl Mayer, Salovey en hun collega's de eersten zijn die emotionele
intelligentie hebben verdeeld in vier klassen. Deze zijn het uiten, gebruiken, kennen en
managen van emoties ('appraisal and expression of emotion', 'use of emotions to enhance
cognitive processes and decision making', 'knowledge about emotions' en 'management of
emotions': Mayer & Salovey, 1993 in George, 2000 en Zhou & George, 2003). De
ontwikkeling in deze studies van louter cognitieve naar meer emotie gerelateerde
competenties is vergelijkbaar met de ontwikkeling van effectieve leiderschapsstijlen. Daarin
is ook de emotionele component van effectief leiderschap later gemcorporeerd (Yukl, 1999).
Uit diverse empirische studies blijkt dat het construct emotionele intelligentie grote mate van
overeenkomst vertoont met transformationeelleiderschap
(Ashkanasy & Daus, 2002;
Barling, Slater & Kelloway, 2000; Sivanathan & Fekken, 2002). Zo geven transformationele
leiders medewerkers op het emotionele vlak individuele aandacht. Het is dus voor deze
leiders belangrijk om de emoties van medewerkers goed te begrijpen. Daamaast moet een
transformationele leider zelf ook goed omgaan met zijnJhaar eigen emoties. Het is echter
onduidelijk wat precies verstaan moet worden onder compententies (Crawley, Pinder &
Herriot, 1990; Cave & McKeown, 1993).
Halbesleben, Novicevic, Harvey en Buckley (2003) drukken competenties van
leidinggevenden uit in: l)'self-related'; 2),context-related' en 3) 'vision-related'. Hoge
scores op deze competenties zijn, vol gens Halbesleben en zijn collega's, nodig indien een
leidinggevende meer innovatiteit en creativiteit in organisaties tot stand wil brengen. Bennis
(1999) identificeert vijfbrede en abstracte leiderschapscompetenties':
1) Technische
competentie, 2) Interpersoonlijke kwaliteiten, 3) Beoordelingsvermogen, 4) Conceptueel
denkvermogen en 5) Karakter. Deze competenties zijn voomamelijk gericht op 'selfleadership'. Deze competenties zijn op min of meer onzichtbare wijze gericht en hebben
betrekking op de persoon zelf. Daarentegen gaat het in deze video-observatiestudie om de
zogenaamde zichtbare gedragingen van effectieve leidinggevenden. In het werk van Boyatzis
en zijn collega's blijft het onduidelijk wat competenties precies zijn (Boyatzis, 1982;
Goleman, Boyatzis & McKee, 2002; 2001). Zij richten zich met name op de onzichtbare
aspecten van leidinggevenden en incorporeren naast persoonlijkbeidskenmerken ook
motieven, cognitief vermogen, interpersoonlijke vaardigheden en slechts enkele gedragingen
(Yukl, 2002). Een specifieke gedraging kan dus thuishoren bij verschillende competenties
(Boyatzis e.a., 2000). Ook Kanungo en Misra (1992) beschouwen competenties als
onzichtbaar en leggenjuist de nadruk op de cognitieve capaciteit van leidinggevenden.
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Daarmee moeten leidinggevenden adequaat reageren in verschillende situaties.
Leidinggevenden die deze 'innerlijke' capaciteit meer gebruiken dan anderen zijn, volgens
Kanungo en Misra, inventiever. Competenties zijn mogelijk een basis voor 'management
resourcefulness' (Kanungo & Misra, 1992). 'Management resourcefulness' bestaat uit vier
specifieke categorieen: 1) 'affectieve'; 2) 'intellectuele'; 3) 'actiegerichte' en 4)
'doelgerichte' probleemorientatie (Kanungo & Menon, 1996). Het is echter onduidelijk wat
de (causale) relatie is tussen deze vier categorieen en 'managerial effectiveness'
(Vinkenburg, 1997). Tevens is de 'actiegerichte' categorie opgesplitst in een al bekende
tweedeling in leiderschapsstudies, namelijk in taak- en mensgerichte acties (Bales, 1950;
Bass, 1990). Kortom, over de exacte connectie tussen leiderschapscompetenties en
observeerbare gedragingen bestaat nog veel onduidelijkheid in de leiderschapsliteratuur.
Bepaalde observeerbare gedragingen kunnen het zichtbare resultaat zijn van de min of meer
onzichtbare competenties.
Deze video-observatiestudie heeft zich gericht op het observeerbare gedrag van effectieve
leidinggevenden. Vervolgstudies zouden kunnen proberen meer inzicht te krijgen in de relatie
tussen leiderschapscompetenties en de observeerbare gedragingen. Toch lijkt het dat er eerder
overeenstemming te behalen is over wat wel en niet observeerbaar gedrag is, dan wat een
competentie precies inhoudt. Mede daarom is onze focus op gedrag vooralsnog veiliger dan
wanneer competenties mede per video gemeten zouden zijn.
In de studies naar leiderschapscompetenties lijken dus meer 'tussenstappen' nodig om bij het
observeerbare gedrag van leidinggevenden uit te komen (Boyatzis e.a., 2000). De studies
naar leiderschapscompetenties lijken vooral waardevol voor 'leadership development
vraagstukken' (Currie & Darby, 1995; Cave & McKeown, 1993). Deze studies hebben zich
voornamelijk gericht op karaktertrekken en persoonskenmerken van leidinggevenden.
Bovendien zijn competenties, volgens Boyatzis (1982), een cross-situationeel kenmerk van
leidinggevenden, terwijl in deze video-observatiestudie zoveel mogelijk rekening is
gehouden met een specifieke situatie waarin leidinggevenden werken (Jansen, 1996 in
Vinkenburg, 1997). Met andere woorden, een gedetailleerder inzicht naar observeerbare
gedragingen van effectieve leidinggevenden in specifieke situaties is uitgebleven. Daardoor
is nog onduidelijk welk observeerbaar gedrag van effectieve leidinggevenden behoort tot
welke leiderschapscompetentie: Wei een cruciale vraag voor interessant vervolgonderzoek.
Het werk van Boyatzis (1982) is ook frequent toegepast in assessment centers (Crawley e.a.,
1990). 'Managerial assessment' studies (Jansen, 1991; Yuki, 2002) die gericht zijn op het
beoordelen van managers baseren zich mede op het observeerbare gedrag van (potentiele)
leidinggevenden (Kolk, e.a., 2002; Jansen & Stoop, 1995; 1998). Zo geven Jansen en Stoop
(1995, 1998) aan hun assessoren enkele voorbeelden van concreet observeerbaar gedrag.
Echter, het gaat in deze 'managerial assessment' studies voornamelijk om een combinatie
van persoonlijkheidskenmerken
en vaardigheden die assessoren waarnemen en beoorde1en in
de daarvoor gecreeerde en kortdurende settings (Vinkenburg, 1997; Yuki, 2002). Tijdens
deze settings worden vaak 'multiple methods' ingezet, zoals het spelen van een rollenspel,
het houden van interviews, het afnemen van testen en het geven van presentaties. Ondanks de
inzet van verschillende methodes hebben de 'managerial assessment' studies geen minutieus
inzicht gegeven in het observeerbare gedrag van effectieve leidinggevenden in natuurlijke
werksituaties. Uiteindelijk is de beoordeling in assessment centers gebaseerd op brede, soms
a-theoretische en multi-interpreteerbare dimensies, zoals blijkt uit de studie van Jansen en
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Stoop (1995, 1998). Jansen (1991) heeft vijf dimensies ontwikkeld: 1) Denkkracht, 2)
lnterpersoonlijke effectiviteit, 3) Stevigheid, 4) Ambitie en 5) Operationele kracht. Deze
meta-dimensies (Jansen, 1991) zijn te weinig gedragsspecifiek. Een nauwkeurige verankering
tussen het observeerbare gedrag en zulke beoordelingsdimensies als Jansen en zijn collega's
gebruiken is belangrijk (Jansen, 1991). Dit is een ook interessant onderwerp voor een
vervolgstudie.
Daamaast stellen Crawley en zijn collega's (1990) dat ontwerpen van assessment centers
voomamelijk vanuit de functie-analyse ontwikkeld moeten worden. Vanuit deze analyse
moeten functiegerelateerde methoden worden ontwikkeld. De construct validiteit van
constructen die centraal staan binnen assessment centers is verder niet zeer sterk (Crawley
e.a, 1990). De scores van verschillende dimensies bij het gebruik van dezelfde methode
correleerde hoger dan de scores van dezelfde dimensie gemeten door het toepassen van
verschillende methodes. Hierbij is een 'multitrait-multimethod' techniek gebruikt (Crawley
e.a., 1990). De hoeveelheid onderzoek naar validiteit van assessment centers staat niet in
verhouding tot het gebruik ervan (Jansen & Stoop, 1995; 1998). Echter, in het vaststellen wat
de talenten en vaardigheden van iemand zijn en voor de verdere ontwikkeling van
leidinggevenden, hebben assessment centers een grote verantwoordelijkheid (Crawley e.a.,
1990). In korte tijd wordt getracht een gefundeerd en uitputtend profiel te maken van de
betreffende deelnemer. Een nauwkeuriger inzicht over de manier waarop effectieve
leidinggevenden zich in hun werkomgeving gedragen geeft aanvullende input. Dit is
waarschijnlijk ook nuttig om een efficiente beoordeling van iemands managementpotentieel
te geven (Jansen, 1991). Het toepassen van een nieuwe onderzoeksmethode in
leiderschapsstudies, zoals de systematische video-observatiemethode, is waardevol;
bijvoorbeeld als aanvulling op de traditionele 'assessment' rollenspelen (Mintzberg, 1973;
van der Weide & Wilderom, 2004). Vervolgonderzoek is echter nodig om een adequaat
praktisch vervolg te geven aan deze exploratieve video-observatiestudie (zie ook paragraaf
6.6).
Empirische studies die onder Nederlandse rniddenmanagers zijn uitgevoerd, laten zien dat de
rniddenmanagementfunctie in grote organisaties aan het veranderen is (Andriessen, 1990;
Gerding & Sevenhuijsen, 1986). De organisatiecultuur in Nederlandse organisaties van
beheersen en controleren zou plaats maken voor een cultuur waarin creativiteit en innovatie
meer tot zijn recht komen (van Oers, 1983). In dit kader blijkt, uit deze videoobservatiestudie, de manier waarop effectieve Nederlandse rniddenmanagers zich in grote
organisaties gedragen een exploratie waard. Op basis van de resultaten in deze videoobservatiestudie blijkt dat effectieve rniddenmanagers in de gefilmde settings weinig ruimte
laten voor zichtbare creativiteit en innovativiteit. Zo kwam bijvoorbeeld de gedragscategorie
'Naar ideeen vragen' nauwelijks voor. De vraag die dit oproept is uiteraard of de gefilmde
gesprekken meer 'exploitative' van aard zijn dan 'exploratative'. Een vervolgstudie die meer
of tevens gericht is op de cognitieve aspecten van effectief leidinggeven zou daar meer
uitsluitsel over kunnen geven.
6.4.2 Publiek versus Privaat Management
Uit de studie van Hooijberg en Choi (2001) blijkt dat leidinggevenden in publieke
organisaties 'doelgerichtheid' vee 1rninder associeren met 'effectiviteit' dan leidinggevenden
in private organisaties dat doen. Daarnaast stellen Hooijberg en Choi dat 'taakgerichtheid' en
'het beinvloeden van superieuren' voor zowelleidinggevenden in publieke als in private
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organisaties belangrijk is. In deze video-observatiestudie blijkt eveneens de 'taakgerichtheid'
van effectieve middenmanagers. Verder laat deze video-observatiestudie, in tegenstelling tot
de studie van Hooijberg en Choi (2001) zien dat effectieve middenmanagers in publieke
organisaties zich meer bezig houden met richting geven (o.a. bepalen van de doelsteLlingen)
dan hun collega's in private organisaties. Verder is uit de studie van Hooijberg en Choi
(2001) naar voren gekomen dat Leidinggevenden in publieke organisaties 'effectief zijn'
voomamelijk associeren met het controleren van werkzaamheden die medewerkers uitvoeren.
Het monitoren van werkzaamheden in private organisaties werd door medewerkers en
leidinggevenden meer gezien als het controleren van de medewerker zelf (Hooijberg & Choi,
2001). Vermoedelijk zijn de controles in publieke organisaties veelal gericht op het naleven
van procedures en wet- en regelgeving. Uit deze video-observatiestudie blijkt 'verifieren' een
wezenlijk en constructief onderdeel van het gedragsrepertoire van effectieve
middenmanagers in zowel private als publieke organisaties (zie appendix 5-B en 5-C).
Deze video-observatiestudie bevestigt dat het verschil tussen de manier van leidinggeven in
publieke en private organisaties niet direct zichtbaar is (Boyne, 2002). 'Luisteren', 'richting
geven' en 'verifieren' komen, zowel bij effectieve middenmanagers in publieke als in private
organisaties relatief zeer vaak voor (zie Appendix 5-B en 5-C). Effectieve middenmanagers
in publieke organisaties blijken een minder controversieel en minder breed gedragsrepertoire
te gebruiken, dan hun collega's in private organisaties. Bovendien zijn ze vaker en langer
bezig met het communiceren van visie en met het geven van feitelijke informatie (='richting
geven - visie'; 'richting geven - informatie geven') (zie Appendix 5-C). Deze verschillen
laten, ondanks de relatief kleine steekproef, zien dat effectieve middenmanagers in publieke
organisaties zich enigszins anders gedragen dan dezelfde type leidinggevenden in private
organisaties. Dat effectieve middenmanagers in publieke organisaties vaker en langer bezig
zijn met richtinggevende aspecten in gesprekken met medewerkers, bevestigt het vermoeden
dat leidinggevenden in publieke organisaties meer te maken hebben met 'goal complexity'.
Het duurt in publieke organisaties waarschijnlijk langer voordat een beslissing daadwerkelijk
zijn beslag krijgt. Daarmee bevestigen de bevindingen in deze studie het beeld dat publieke
organisaties bureaucratischer zijn dan private organisaties (Boyne, 2002). De resultaten uit
deze studie duiden erop dat effectieve middenmanagers in publieke organisaties zeer
waarschijnlijk meer tijd en energie moeten steken in richtinggevende aspecten dan hun
collega's in private organisaties. Daarbij is de kans ook reeel dat de doelstellingen minder
precies zijn geformuleerd dan bij private organisaties, waardoor meer tijd moet worden
besteed aan bijvoorbeeld interpretaties en/of het helder krijgen van de exacte doelstellingen
(Boyne, 2002).
In afwijking van private organisaties kenmerken publieke organisaties zich vooral door de
complexiteit van doelstellingen. Ten aanzien van publieke organisaties zijn er meerdere
gezaghebbende stakeholders, wat tot gevolg heeft dat verschillende doelstellingen even veel
waarde kuonen hebben in publieke orgaoisaties (Boyne, 2002). Mede op basis van de
complexiteit van doelstellingen in publieke organisaties, zouden effectieve middenmanagers
in publieke organisaties zich minder bezig houden met het commuoiceren van hun visie en
minder met het benadrukken wat zij belangrijk vinden. Gezien de complexiteit aan
doelstellingen zouden middenmanagers in publieke organisaties minder stelling kunoen
nemen ten aanzien van de te volgen koers in de organisatie, dan hun collega's in private
organisaties. De resultaten van deze studie laten echter zien dat effectieve middenmanagers
in publieke organisaties, in termen van observeerbaar gedrag, meer bezig zijn met het
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communiceren van hun visie en met het geven van feitelijke informatie aan medewerkers,
dan hun collega's in private organisaties. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat de
diversiteit aan doe1stellingen in publieke organisaties van rniddenmanagers vraagt om een
gedegen uitleg aan medewerkers, waarmee veel aandacht en dus ook relatief veel tijd besteed
wordt aan het communiceren van deze doelstellingen en de veranderingen hieromtrent. Naast
'richting geven - visie' verstrekken effectieve rniddenmanagers in publieke organisaties
vaker feitelijke informatie aan hun medewerkers (= 'richting geven - informatie geven') dan
dezelfde type leidinggevenden. Dat komt waarschijnlijk doordat rniddenmanagers in publieke
organisaties meer gebonden zijn aan wet- en regelgeving en omdat publieke organisaties
bureaucratischer zijn (Boyne, 2002). Een andere verklaring is dat vooral in publieke
organisaties een grotere voorzichtigheid wordt betracht dan in private organisaties (Rainey,
1997). Daardoor besteden leidinggevenden in publieke organisaties meer tijd aan een
verantwoorde besluitvorrning. Dit verklaart mede ook waarom effectieve rniddenmanagers in
publieke organisaties, in vergelijking met dezelfde type leidinggevenden in private
organisaties, relatief rninder vaak toekomen aan het aanmoedigen en tonen van interesse in
het persoonlijke welzijn van hun medewerkers.
De formele inrichting van private organisaties laat zien dat het formuleren van doelstellingen
veel rninder complex is in vergelijking met publieke organisaties. De besluitvorrning van het
topmanagement in private organisaties is vee1al primair op financiele criteria gebaseerd. Op
basis daarvan krijgt het rniddenmanagement afgeleide doelstellingen opgelegd. Het resultaat
is vee1al een 'cascade-effect'. De rniddenmanagers in private organisaties kunnen daardoor
relatief eenvoudiger hun medewerkers taken en dergelijke opleggen. Zodoende hoeven deze
rniddenmanagers vermoedelijk ook rninder tijd te spenderen aan het bespreken van de visie
en de daarbij behorende doelstellingen, De eenduidigheid omtrent primaire doelstellingen in
private organisaties verklaart waarschijnlijk ook waarom effectieve rniddenmanagers in deze
organisaties vaker tijd besteden aan het aanmoedigen van hun medewerkers. De opge1egde
doelstellingen zijn dus een meer vastornlijnd gegeven in private organisaties dan in publieke
organisaties. Van daaruit lijken effectieve rniddenmanagers zich vooral bezig te houden met
de manier waarop deze doelstellingen kunnen worden gerealiseerd. Dat verklaart moge1ijk
eveneens waarom ze meer tijd besteden aan het aanmoedigen van hun medewerkers. Immers,
deze medewerkers zullen een deel van de opgelegde doelstellingen moeten realiseren.
Wanneer de leidinggevende meer enthousiasme toont en meer gericht is op samenwerken,
dan kan dat de moti vatie van medewerkers mogelijk sterk positief beinv loeden.
Deze video-observatiestudie bevestigt tevens dat 'taakgerichtheid' voor zowel
leidinggevenden in publieke als in private organisaties belangrijk is (Hooijberg & Choi,
2001). Zo laat deze studie zien dat effectieve rniddenmanagers zowel in publieke als in
private organisaties, in termen van observeerbaar gedrag, voomamelijk taakgericht zijn (zie
Appendix 5-A). Verder is uit de studie van Hooijberg en Choi naar voren gekomen dat
leidinggevenden in publieke en private organisaties 'effectief zijn' voomamelijk associeren
met het controleren van werkzaamheden die medewerkers uitvoeren. Uit deze videoobservatiestudie blijkt dat effectieve rniddenmanagers in zowe1 publieke als private
organisaties gerniddeld ongeveer evenveel verifieren (zie Appendix 5-A). Daarmee
ondersteunt deze studie dus de bevinding van Hooijberg en Choi (2001) en vult hen verder
aan.
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Daarnaast is het waardevol om de bevindingen van de video-observatiestudie te vergelijken
met de meta-analyse van Lowe en zijn collega's (1996). In deze meta-analyse besteden ze
uitvoerig aandacht aan de verschillen tussen transformationeel en transactioneelleiderschap
in publieke en private organisaties. In tegenstelling tot hun eigen verwachtingen bleek
transformationeelleiderscbap
meer te worden waargenomen in publieke dan in private
organisaties. Deze video-observatiestudie laat een genuanceerder beeld zien; het
richtinggevende aspect komt vaker voor bij effectieve middenmanagers in publieke
organisaties en de collega's in private organisaties moedigen hun medewerkers vaker aan.
Kortom, transformationeelleiderschap
komt, in termen van observeerbaar gedrag, op nogal
verschillende wijzen voor in zowel publieke als private organisaties. Daarnaast vonden Lowe
en zijn collega's geen significant verschil in de mate van contingente beloning (onderdeel
van transactioneelleiderschap)
in private versus publieke organisaties. Deze videoobservatiestudie heeft hieromtrent eveneens geen bijzondere verschillen geconstateerd. Uit de
meta-analyse van Lowe e.a. (1996) blijkt verder dat leidinggevenden in publieke organisaties
meer worden geassocieerd met MLQ-dimensie 'management-by-exception'
(= onderdeel van
transactioneelleiderschap).
Deze video-observatiestudie steunt deze bevinding echter niet,
aangezien verifieren (wat aansluit bij 'management-by-exception; zie Appendix 4-C) zowel
door effectieve rniddenmanagers in publieke, als in private organisaties evenveel ten toon
wordt gespreid.

6.4.3 De invloed van de onderzoeksmethode en -opzet
Middeis het toepassen van een systematische video-observatiemethode is getracht het
observeerbare gedrag van effectieve Ieidinggevenden te coderen en te analyseren. Dit is
tegengesteld aan de meeste eerdere leiderschapsstudies, waarbij vooral naar de onzichtbare
elementen met betrekking tot (effectief) leidinggeven is gekeken in gesprekken met de eigen
directe medewerkers (o.a. Boyatzis, 1982). Het gebruik van video-observaties verklaart mede
waarom de bevindingen uit deze studie in somrnige gevallen afwijken van de bevindingen uit
eerdere leiderschapsstudies. Immers, eerdere leiderschapsstudies hebben overwegend gebruik
gemaakt van vragenlijsten en interviewtechnieken. Daarmee zijn voornamelijk de meningen
van medewerkers, van de Ieidinggevende zelf of van het topmanagement verzameld om
zodoende onderzoek te verrichten naar effectieve leiderschapscompetenties (Boyatzis, 1982)
of naar effectieve leiderschapsstijlen (Noordegraaf, 1997). Het observeerbare gedrag van
effectieve leidinggevenden is daarbij veelal buiten beschouwing gelaten. De keuze om de
onderzoeksvraag te beantwoorden rniddels het verzamelen van meningen, maakt dat allerlei
effecten, zoals het romantiseren van leiderschap (Meindl, 1985), het gebruiken van impliciete
Ieiderschapstheorieen of het redelijk extreem attribueren van leiderschapsgedrag kunnen
optreden, die het meetresultaat kunnen vertroebelen. Dit resultaat heeft dan mogelijk geen
betrekking meer op het observeerbare gedrag van leidinggevenden. Vanuit dat gezichtspunt is
in deze studie nadrukkelijk gekozen voor het gebruik van videotaping, zodat op een
gedetailleerde en expliciete wijze bet observeerbare gedrag van zulke leidinggevenden in
natuurlijke omgevingen meer systematischer en objectiever bestudeerd kunnen worden.
Verder is de keuze voor periodieke l-op-l gesprekken en afdelingsvergaderingen in deze
studie een factor die mogelijk verklaart waarom vier van de vijf gedragingen uit de
gedragsklasse 'supporting' relatief rninder vaak zijn gecodeerd. Zo ook de opstelling van de
videocamera en cameraman op de achtergrond. Door deze opstelling ontstond relatief snel
duidelijkbeid en vertrouwen bij middenmanagers en medewerkers, over de vraag wat de
video-observatie precies voorstelde (Noordegraaf, 1997). Voor vervolgonderzoek zou het
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uitermate interessant zijn om de gekozen opstelling middels een experiment te vergelijken
met een geheel onzichtbare cameraopstelling.
Ondanks het feit dat bij de gebruikte onderzoeksmethode in deze studie ook een lijst met
voor- en nadelen is te maken, is het inzetten van andere, elkaar aanvullende
onderzoeksmethoden zeer belangrijk in vervolgstudies. Aileen dan ontstaat een completer
beeld van het gedrag dat (effectieve en ineffectieve) leidinggevenden in organisaties
vertonen. Zo is het bijvoorbeeld voor assessment-centers zeer waardevol om de
systematische video-observatiemethode te integreren in de 'multi-method' benadering
(Crawley e.a., 1990). Met andere woorden, het gebruik van diverse onderzoeksmethoden
(o.a. video-observatiemethode, interviews en vragenlijsten) is vaker nodig binnen diverse
leiderschapsstudies om op termijn vooral het romantiserende aspect van leiderschap een halt
toe te roepen (van der Weide & Wilderom, 2004).
6.4.4
De waarde van de video-observatiemethode
Deze video-observatiestudie heeft laten zien dat video-observatie als wetenschappelijk
onderzoeksmethode een aanvulling is op de reeds toegepaste onderzoeksmethoden in
leiderschapsstudies (zie hoofdstuk 4). Voor een gedetailleerde, systematische en objectieve
bestudering van het menselijk gedrag is een videocamera een waardevol hulpmiddel
(Ratcliff, 2003; Collier & Collier, 1986). Uit deze studie is gebleken dat het verzamelen van
data met behulp van een videocamera resulteert in een vrij eerlijke, gedetailleerde en directe
wijze van registreren. In hoofdstuk 4 hebben we laten zien dat de speciale waarde van
videobeelden is dat nuances, emoties en andere subtiliteiten zijn opgenomen en door
meerdere observatoren zijn geanalyseerd. Daarnaast is gebleken dat video-observatie, in
combinatie met geavanceerde computersoftware, leidt tot betere intersubjectiviteitsmetingen
dan bij traditionele onderzoeksmethoden (Schaeffer, 1995). Het relatief langdurig filmen in
deze studie heeft tevens geleid tot een minimale 'one-shot' perceptie. Zo zijn effectieve
middenmanagers geobserveerd op verschillende en relatief langdurige momenten. Dat is
langer dan bijvoorbeeld vragenlijstonderzoek, waarbij respondenten worden gevraagd om
eenmalig in ongeveer 10 minuten hun mening te geven. Oftewel, video-observatie draagt bij
aan het kritischer en accurater observeren van menselijk gedrag: 'only film or video can
record the realism of time and motion or the psychological reality of varieties of interpersonal
relations' (Collier & Collier, 1986, p.l44). Verder zijn videobeelden betrouwbaar en
geloofwaardig, omdat het directe reflecties zijn van de werkelijkheid (Ball & Smith, 1992).
Videobeelden geven verduidelijking en helpen daarmee ons menselijk begrip te vergroten.
De resultaten van deze studie hebben inzichtelijker gemaakt hoe effectieve middenmanagers
in publieke en private organisaties zich gedragen in interactie met hun medewerkers. De
onderzoeksresultaten roepen echter ook nieuwe vragen op. De conc1usie dat 'het gedrag van
effectieve leidinggevenden op middenmanagementniveau 'zakelijker' is te noemen dan de
wetenschappelijke en populaire leiderschapsliteratuur beweert', vraagt om aanbevelingen
voor wetenschappelijk vervolgonderzoek (paragraaf 6.5) en de managementpraktijk
(paragraaf 6.6).

121

6.5

Aanbevelingen voor wetenschappelijk vervolgonderzoek

1. Systematiscbe video-observatiemethode frequenter toepassen en integreren met andere
onderzoeksmetboden in diverse leiderscbapsstudies
In deze studie is de video-observatiemetbode toegepast. Video-observatie is een
wetenschappelijke onderzoeksmethode waarbij een of meerdere onderzoekers minimaal een
videocamera gebruiken om gegevens mee te registreren. Op basis van het verzamelde
videomateriaal voeren onderzoekers data-analyses uit. In dat kader is video-observatie een
veelbelovende onderzoeksmethode voor nieuwe leiderschaps- en 'managerial work' studies.
Video-observatie is bruikbaar gebleken om, op systematische wijze, specifieke menselijke
gedragingen in natuurlijke situaties te identificeren, te karakteriseren en vast te leggen voor
data-analytisch hergebruik (Ratcliff, 2003; 1996; Weick, 1985; Kirk & Miller, 1986). Videoobservatie leent zich dus goed voor het systematisch met meerdere observatoren bestuderen
van een onderzoekssubject (Ratcliff, 2003, 1996; Schaeffer, 1995). Het vooraf hebben van
een bepaalde theoretisch verantwoorde systematiek (zoals het 3S-modeI) is belangrijk bij
video-observatie, want alleen al de grote hoeveelheid fragmenten kan observatoren
afschrikken (Ratcliff, 1996; Weick, 1985). Daarnaast moet de onderzoeker tijdens videoopnames in 'live' settings, rekening houden met onverwachte ontwikkelingen die zich
kunnen voordoen. Een onderzoeker moet daarvoor over een flexibele instelling, goede
sociale vaardigheden en een goed improviserend vermogen beschikken (Ratcliff, 2003; ten
Have, 1977). Het uitvoeren van een video-observatie vereist eveneens het goed kunnen
hanteren van de videocamera (Weick, 1985). lmmers, de onderzoeker is naast observator ook
vaak cameraman. Een goede invulling van beide rollen is belangrijk om uiteindelijk tot
bruikbare data te komen (Collier & Collier, 1986). Indien aan deze voorwaarden wordt
voldaan, dan biedt video-observatie nieuwe mogelijkbeden in vervolgonderzoek. Het kan
bijvoorbeeld een gedetailleerder en systematischer inzicht geven in de interactie tussen
leidinggevenden en een of meerdere medewerkers. Beide gedragingen zouden daarmee in
beeId gebracht kunnen worden en een mooi vervolg kunnen geven aan deze exploratieve
studie.
Onderzoekers die observeren met behulp van een videocamera zijn in staat om op een vrij
eerlijke, gedetailleerde en directe wijze gedragsrelevante informatie te registreren. Deze
informatie kunnen ze vervolgens op ieder gewenst moment (dus ook op een later tijdstip)
uitgebreid analyseren: 'what may seem boring when being recorded may become invaluable
when viewed in slow motion during analysis. For example, some events that may seem
repetitive may indeed have minor variations that can only be seen by carefully studying the
video' (Ratcliff, 2003, p. 115). De speciale waarde van videobeelden is dus dat nuances,
emoties en andere subtiliteiten worden opgenomen en door meerdere onderzoekers
nauwkeurig kunnen worden geanalyseerd. Kortom, video-observatie is handig 1) om het
gedrag in sociale processen nauwkeurig te registreren, 2) om deze processen in detail te
bestuderen en 3) voor het op ieder gewenst moment kunnen bekijken en analyseren van de
videobeelden. Deze beeIden kunnen wetenschappers vrij onbeperkt, relatief snel en in bun
eigen tempo terugkijken (Rosenstein, 2002; Morse & Pooler, 2002; Kent & Foster, 1977).
Bovendien faciliteert bet in eigen tempo en onbeperkt kunnen terugkijken van de
videobeelden de mogelijkbeid voor een hogere betrouwbaarheid en validiteit van de data
(Laney, 1993; Mehan, 1979). Zo is in deze video-observatiestudie gebleken dat video-
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observaties in combinatie met geavanceerde computersoftware leidt tot betere
intersubjectiviteits-metingen dan bij het gebruik van traditionele observatiemethoden
(Schaeffer, 1995).
Waarom is het uitvoeren van een video-observatiestudie eigenlijk pas de laatste jaren
aantrekkelijker geworden? Dat heeft hoofdzakelijk te maken met de technologische
ontwikkeling van digitale videocamera's. Deze ontwikkeling heeft gezorgd voor zeer
geavanceerde, bruikbare en betaalbare apparatuur. Bovendien is deze apparatuur erg
gebruiksvriendelijk (Ratcliff, 2003, 1996; Gibbs e.a., 2002; Secrist e.a., 2002). Naast het
videofilmen is ook het analyseren van videobeelden gebruiksvriendelijker geworden door de
ontwikkeling van speciale computersoftware voor gedragsstudies II. Tevens stelt een
betaalbare digitale video camera onderzoekers in staat om gedurende lange tijdsperioden, op
relatief eenvoudige wijze, verschillende gedragingen in complexe, natuurlijke situaties te
registreren (Rosenstein, 2002; Schaeffer, 1995). Ret is bijvoorbeeld mogelijk om op
rninutieuze wijze observeerbare gedragingen te bestuderen door ongemerkt met de
videocamera in te zoomen op het onderzoekssubject. Daarbij is de afstand tussen de
onderzoeker en het onderzoekssubject rninimaal, terwijl het onderzoekssubject geen hinder
ondervindt van de wijze waarop de onderzoeker de afstand overbrugt. Video-observatie is
dus als wetenschappelijke onderzoeksmethode binnen handbereik van
leiderschapsonderzoekers gekomen (Spiers, 2004; Cleland & Teres, 2003; Ives e.a., 2002;
Rosenstein, 2002; Cole, 1996).
Verder geldt dat de registratie van zowel bewegende beelden als geluid de videocamera tot
een zeer uniek onderzoeksinstrument maken: 'the mirror with a memory' (Collier & Collier,
1986, p. 7). Videobeelden geven onafgebroken beelden van acties, processen en gedragingen,
waarmee zowel verbale als non-verbale gedragingen zijn te bestuderen (Watson, 1982).
Video-observatie laat ook veel meer dynarniek en meer variatie zien in de wijze waarop
leidinggevenden zich in natuurlijke settings daadwerkelijk gedragen dan bijvoorbeeld
laboratorium-experimenten, vragenlijsten of interviews (Weick, 1985). Kortom, de
bewegende en permanente beelden, inclusief geluidsopnamen, geven video-observaties een
meerwaarde ten opzichte van observaties met behulp van bijvoorbeeld fotocamera's
(Pomerantz e.a., 2004) en audio-apparatuur (Weick, 1985).
'Showing, in addition to describing, is powerful and persuasive' (Morse & Pooler, 2002, p. 3)
Anders gezegd, de videocamera is een hulprniddel gebleken om kritischer en accurater met
het menselijk oog te observeren: 'only film or video can record the realism of time and
motion or the psychological reality of varieties of interpersonal relations' (Collier & Collier,
1986, p. 144). Verder zijn videobeelden behoorlijk betrouwbaar en geloofwaardig, omdat het
directe reflecties en afspiegelingen van de werkelijkheid zijn. Immers, de algemeen
geaccepteerde veronderstelling is dat videobeelden niet liegen (Ball & Smith, 1992).
Videobeelden geven vaak verduidelijking en helpen daarmee ons (menselijk) begrip te
vergroten. Zodoende onderscheidt video-observatie zich in positieve zin van de meer
traditionele observatiemethoden, zoals participerende en directe observatie. Dergelijke
methoden zijn gevoeliger voor selectieve observaties, omdat deze methoden afhankelijk zijn
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van het menselijk geheugen en van de aantekeningen die onderzoekers zelf maken.
Desondanks hebben onderzoekers vaak voor de traditionele observatiemethoden gekozen,
zodat ze het gebruik van de videocamera konden vermijden en niet geconfronteerd hoefden te
worden met een onbekende onderzoeksmethode (Georges & Jones, 1980). Het verder
experimenteren met een video-observatiemethode is het uitvoeren waard gebleken. Het
menselijk geheugen en een aantekeningenschrift zorgen voor een fragmentarische
verslaglegging, in vergelijking met de onafgebroken, bewegende videobeelden, waardoor
belangrijke informatie uiteindelijk verloren gaat (Collier & Collier, 1986; Georges & Jones,
1980). Een videocamera zorgt op onafhankelijke wijze voor de meest directe
gedragsregistraties. De cameraman speelt een cruciale rol bij het vastleggen van de
videobeelden (Rosenstein, 2002). Deze bedient de videocamera en bepaalt dus welke
momenten worden geregistreerd. Oftewel, de videocamera zelf is een relatief onafhankelijke
autoriteit en past gedurende het videofilmen geen selectie toe. Deze aanpak levert dan vrijwel
ongemanipuleerde registraties op, want de visuele registraties zijn onafhankelijk van de
mening van mensen (Morse & Pooler, 2002). Verder registreert de videocamera alles wat
binnen het bereik van de lens is, waardoor de kans op het ontbreken van belangrijke data is
gerninimaliseerd (Rosenstein, 2002). De toegepaste video-observatiemethode waarborgt dat
belangrijke details Diet ontbreken in de minutieuze analyses van het observeerbare gedrag van
effectieve rniddenmanagers.
De toegepaste video-observatiemethode stelt onderzoekers verder in staat om adequate
betrouwbaarheidsmetingen te verrichten en verschillende gedragsobservatieschema's
te
gebruiken. Het is bijvoorbeeld mogelijk om speciaal voor de leidinggevende een
gedragsobservatieschema te gebruiken en een apart gedragsobservatieschema voor de
medewerker. In deze studie gaat het nadrukkelijk om het observeerbare gedrag van effectieve
rniddenmanagers. Een vervolgstudie, waarbij zowel het gedrag van managers als van
medewerker centraal staat, zou van de ervaringen in deze studie goed gebruik kunnen maken.
Video-observatie is dus ook geschikt voor 'live' observaties (op rnicro-niveau) in
organisaties (zie ook Pomerantz, Ruble & Bolger, 2004; van der Weide & Wilderom, 2004;
Ratcliff, 2003, 1996; Mintzberg, 1973; Schaeffer, 1995). Video-observatie kan onderzoekers
een nauwkeuriger of realistischer beeld van de hedendaagse managementpraktijk in
organisaties opleveren (Van der Weide & Wilderom, 2004).
In deze studie is voor het eerst de video-observatiemethode toegepast binnen
leiderschapsstudies. De onderzoekservaring die is opgedaan met deze observatiemethode is
waardevol. Zo toont deze studie aan dat het toegang krijgen tot publieke en private
organisaties voor observatiedoeleinden mogelijk is. Dit is een vooruitgang ten opzichte van
eerdere ervaringen van andere onderzoekers. Deze onderzoekers hebben aangegeven dat
toegang krijgen in organisaties voor het observeren van leidinggevenden veelal onmogelijk is
(Conger, 1998; Stoop e.a., 1997). Bovendien laat deze studie zien dat een videocamera en de
nodige computerapparatuur uitstekende, betaalbare en neutrale hulprniddelen zijn om op
rninitieuze wijze 'real-life' vergelijkingen van effectieve leidinggevenden te maken. Zo is de
laatste decennia de aanschafprijs voor video-apparatuur substantieel gedaald. Daardoor is
dergelijke apparatuur niet alleen voor commerciele trainingsdoeleinden, maar eveneens voor
wetenschappelijk onderzoek betaalbaar geworden. Oftewel, het kunnen toepassen van een
systematische video-observatiemethode in een leiderschapsstudie is goed uitvoerbaar. Van dit
feit zouden leiderschapsonderzoekers in vervolgstudies gebruik moeten maken. Dus
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vervolgstudies zouden in onze optiek de systematische video-observatiemethode meer
moeten toepassen. Zodoende kan een nog gedetailleerder inzicht ontstaan naar het zichtbare
gedrag van effectieve leidinggevenden in meer verschillende leiderschapssituaties. Deze
studie heeft zich expliciet gericht op het gedrag van effectieve middenmanagers in periodieke
gesprekken met medewerkers in grote publieke en private organisaties. Vervolgonderzoek
zou ook voor andere situaties kunnen kiezen.
Tevens bevelen we aan, om in vervolgstudies de gebruikte video-observatiernethode te
integreren met andere onderzoeksmethoden, zoals vragenlijsten en interviewtechnieken. Zo
zou het waardevol zijn om, naast het registreren van het observeerbare gedrag van effectieve
middenmanagers, ook de 'mind-set' en de perceptie van medewerkers, gelijken en
superieuren te peilen in een onderzoek. Onze externe validatie (zie paragraaf 5.1.5) laat
bijvoorbeeld zien dat de verwachtingen van mensen ten aanzien van het observeerbare gedrag
van effectieve midden managers grotendeels afwijkt van het door ons gecodeerde
observeerbare gedrag (Zie Appendix 5-A; Visser, 2005). Verder laat deze studie zien dat de
gedragscategorieen uit de gedragskIasse 'supporting' (met uitzondering van 'luisteren')
minder vaak voorkomen dan gedragingen uit de gedragskIasse 'self-defending'. De
leiderschapsliteratuur benadrukt daarentegen vooral het belang van het motiveren van
medewerkers (= 'supporting'). Mede gezien dergelijke verschillen is het waardevol om een
vervolgstudie te verrichten, waarbij zowel de video-observatiemethode, interviewtechnieken
als vragenlijsten worden gebruikt. Een dergelijke 'triangulation' van onderzoeksmethoden is
nuttig voor een vollediger inzicht in leiderschapsprocessen. Op deze wijze kan bijvoorbeeld
inzichtelijker worden gemaakt, welke observeerbare gedragingen corresponderen met welke
stijl van leidinggeven. Daarnaast is het waardevol om ook meer te experimenteren met teksten e-mailanalyses (van der Weide & Wilderom, 2004; Yuki, 2002). In dat kader zou vooral
onderzoek naar authentiek leiderschap beter uitgevoerd kunnen worden (Bass & Steidlmeier,
1999). Immers, door het inzetten van meerdere onderzoeksmethoden zou een consistenter en
realistischer leiderschapsprofiel kunnen worden geformuleerd. Zo zouden uitspraken van de
leidinggevenden in e-mailberichten kunnen worden vergeleken met uitspraken in interviews
en tijdens 'real-life' video-observaties. Daarnaast is het belangrijk dat dergelijke gedragingen
inzichtelijker worden, zodat in een vervolgtraject onderzoekers de relatie tussen dit
observeerbare gedrag en de perceptie van bijvoorbeeld medewerkers beter kunnen bestuderen
(Davis & Lutbans, 1979; Meindl, 1990).
2. Gedragspatronen van leidinggevenden en medewerkers observeren
Omwille van een hanteerbare onderzoeksfocus is in deze stu die uitsluitend het gedrag van
effectieve middenmanagers bestudeerd. Op basis van deze studie is het echter meer dan de
moeite waard om in een vervolgstudie, zowel het observeerbare gedrag van leidinggevenden
als van medewerkers te analyseren. Daarmee kunnen vooral gedragspatronen tussen
leidinggevenden en medewerkers bestudeerd worden, waardoor een nauwkeuriger inzicht
ontstaat in het beinvloedingsproces van een leidinggevende naar een of meerdere
medewerkers en vice versa (Yuki, 1999). De aanwezigheid van de benodige software, zoals
bet softwarepakket Theme, maakt het analyseren van zulke complexe gedragspatronen
eenvoudiger. Daarnaast zou een bredere onderzoeksfocus in een vervolgstudie helpen om
meer inzicht te krijgen in het luistergedrag van effectieve leidinggevenden. Immers, uit deze
studie blijkt 'luisteren' relatief zeer veel gecodeerd. Indien een vervolgstudie ook bet gedrag
van medewerkers codeert dan is beter aan te geven waar leidinggevenden precies naar
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luisteren. Middels lag-sequentiele analyses is een eerste inzicht verkregen, maar een meer
exacte analyse is wenselijk en uitvoerbaar.
3. Het 3S-model optimaliseren
Het is waardevol om op basis van de bevindingen in deze studie het
gedragsobservatieschema verder te optimaliseren. Zo is het aan te bevelen om in het
bijzonder de gedragscategorieen 'luisteren' en 'richting geven - visie', nader te specificeren.
Deze gedragscategorieen komen namelijk relatief gezien vaak voor (zie Appendix 5-A tlm 5C). Aan de andere kant lijkt het verstandig om de rninder frequent gecodeerde
gedragscategorieen te clusteren of verder weg te laten in het 3S-model. Vervolgens kan het
verbeterde 3S-model in vervolgstudies, zoals bijvoorbeeld in 'leadership development'
studies, toegepast en eventueel zelfs getest worden.
4. Grotere en andere steekproefirekking
Voor vervolgstudies bevelen we aan om een grotere steekproef te gebruiken. Statistische
analyses kunnen dan beter uitgevoerd worden en de uitkomsten zijn gemakkelijker te
generaliseren. Daarnaast is het voor generaliseerbare uitspraken over het gedrag van
effectieve middenmanagers belangrijk, dat andere organisaties gaan participeren in
vervolgonderzoek.
Eveneens is het waardevol om binnen andere managementechelons video-observaties uit te
voeren. Daarmee zouden we bijvoorbeeld een beter inzicht kunnen krijgen in de manier
waarop het observeerbare gedrag van effectieve middenmanagers zou kunnen verschillen van
effectieve topmanagers. Tevens is het op termijn waardevol om crosscultureel onderzoek uit
te voeren ter vergelijking van deze Nederlandse video-observatiestudie.
Het is verder belangrijk om in vervolgstudies ook de rninder effectieve rniddenmanagers erbij
te betrekken. Daarmee is een studie naar de gedragsverschillen tussen effectieve en rninder
effectieve rniddenmanagers mogelijk. Dit geeft dan mogelijk inzicht in welke gedragingen
expliciet door effectieve rniddenmanagers worden getoond en Diet door de rninder
effectieven. Voor deze exploratieve studie bleek het betrekken van de minder effectieven Diet
mogelijk. Een suggestie is, met de ervaring zoals opgedaan in deze studie, om in een
dergelijke vervolgstudie aan te sluiten bij managementontwikkelingsprogramma's
van grote
organisaties. Daarmee wordt de kans groter dat ook minder effectieve managers gaan
participeren in een video-observatiestudie. Door een dergelijke studie onderdeel te laten zijn
van een managementontwikkelingsprogramma,
participeren de rninder effectieve managers
in ieder geval in een 'psychologisch veilig' leertraject. Daarbij is het belangrijk dat de
onderzoeker de effectiviteitscores geheim houdt, zodat de minder effectieve managers,
vanwege de onderzoekslabelling, in de organisaties Diet worden beschadigd. Zo zou dus
afgezien kunnen worden van een voorselectie op basis van effectiviteitcriteria. Een dergelijke
vervolgstudie zou een mooi vergelijk tussen de effectieve en ineffectieve rniddenmanagers
kunnen geven.
5. Meer effectiviteitscriteria
Het gebruik van de drie genoemde effectiviteitscriteria in deze leiderschapsstudie is voor
verbetering vatbaar, omdat bijvoorbeeld geen rekening is gehouden met de grote van het
financiele budget waar een middenmanager verantwoordelijk voor is en met het aantal
ondergeschikten waaraan leiding wordt gegeven door een rniddenmanager. Zo viel ook het
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selecteren op basis van de sekse buiten het kader van deze studie. Het is dus
aanbevelenswaardig om in een vervolgstudie het aantal effectiviteitscriteria uit te breiden. En
bovendien is het waardevol om bij een voldoende grote steekproef in een dergelijke studie
expliciet rekening te houden met de sekse van de geselecteerde managers, zodat daar ook
eventueel interessante bevindingen over kunnen worden gerapporteerd.

6.6

Aanbevelingen voor de managementpraktijk

Voor de management(trainings)praktijk wordt aanbevolen om video-coaching toe te passen.
Dat kan in verschillende managementontwikkelingsprogramma's,
zoals bij
leiderschapstrainingen en management-assessments, relatief eenvoudig worden
geirnplementeerd. Het is vooral belangrijk om, naast bestaande coachings- en
ontwikkelingstrajecten, video-coaching in natuurlijke Creal-life') settings aan te bieden. Met
andere woorden, video-coaching is van grote toegevoegde waarde als video-interactiebegeleidingsprogramma in 'real-life' werksituaties. Een dergelijk begeleidingsprogramma is
namelijk een praktische en effectieve manier van individuele en/of groepscoaching, waarbij
veelvuldig gebruik wordt gemaakt van video-opnarnes. Een groot voordeel van videoobservaties in natuurlijke situaties is dat deze accuraat zijn en relatief weinig extra tijd van
deelnemers vragen. De benodigde tijd is bovendien effectief te besteden, omdat op relatief
eenvoudige wijze actuele videocompilaties te maken zijn, die als input voor effectieve
nabesprekingen kunnen dienen. Tevens dient deze compilatie voor de coach en voor de
deelnemer(s) als geheugensteun tijdens de nabespreking. Eveneens kunnen de eigen
denkbeelden van de opgenomen situatie geverifieerd worden. Dat laatste kan het leereffect
bespoedigen en vergroten, omdat zowel goede interacties als minder soepellopende
interacties minutieus kunnen worden nabesproken. De deelnemer(s) zijn daarmee tevens
minder afhankelijk van het oordeel van de coach. Met andere woorden, de video-opnarnes
waarborgen een grote mate van onafhankelijk advies. Ook vergelijkingen van videobeelden
met andere soortgelijke 'real-life' situaties zijn met video-coaching goed uitvoerbaar. Videocoaching onderscheidt zich van andere coachingsvorrnen, omdat deelnemers worden
voorzien van ongecensureerde, eerlijke en confronterende 'real-life' beelden. Videobeelden
van leidinggevenden in natuurlijke interactieprocessen vormen dus een stevige aanvullende
basis voor een effectieve coaching van leidinggevenden. Kortom, naast de bekende vormen
van leiderschapstrainingen (veelal op locatie), e-coaching en persoonlijke
coachingsgesprekken zou video-coaching in 'real-life' settings daarbij meer moeten worden
geintegreerd voor een nog effectiever resultaat.
De systematische video-observatiemethode, zoals in deze stu die concreet toegepast en
ervaren, lijkt dus uitermate geschikt voor de hedendaagse coachings- en trainingspraktijk.
Uiteraard is het 3S-model als gedragsscbema met de gedragsklassen 'supporting', 'steering'
en 'self-defending' aanbevelingswaardig voor zulke concrete coachingstrajecten en
management-, cornmunicatie- en leiderschapstrainingen. Daarnaast zou ook gedacht kunnen
worden aan het uitbreiden van het aantal videocamera's voor langdurige coachingstrajecten.
Het ophangen van kleine digitale camera's in verschillende hoeken van een kantoor of
vergaderruimte is eveneens aanbevelenswaardig. Irnrners, de onopvallendheid van deze
videocarnera's is groter dan de wijze waarop de systematische video-observatiernethode in
deze studie is gebruikt. Een nadeel hiervan is, dat de financiele investering groter is.
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Ret gevaar lopend een 'big-brother-is-watching-you'
beeld op te roepen: wat zou erop tegen
zijn om bijvoorbeeld als onderdeel van een cultuurveranderingstraject af en toe
videocamera's in te zetten? Daarmee is concreet te illustreren of de betreffende teamleden
effectief met elkaar samenwerken. Dit soort video-coachingsactiviteiten zouden een
waardevolle aanvulling kunnen zijn op de meest voorkomende coachingsmethodieken. Deze
manier is vooral gebaseerd op bet idee van oog-en-oor hebben voor wat er precies in de
dagelijkse praktijk gebeurt. Leden van een managementteam zouden elkaars manier van
communiceren met behulp van video-coaching systematiscber en objectiever kunnen
analyseren en verbeteren. Video-observaties hebben daarmee ook de potentie om uit te
groeien tot een waardevolle methode voor de managementpraktijk.
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Summary
The aim of this dissertation is to explore the use of videotape for the purpose of studying the
observable behaviors of effective middle managers in large organizations. More specifically,
in this dissertation we video-taped effective middle managers during scheduled meetings
with subordinates. This new line of research is inspired by the following set of
considerations: 1) Most leaderships studies focused most often on leadershipstyles and did
not focus exclusively on observable behaviors of effective leaders (e.g. Xin & Pelled, 2003;
Uleman, 1991); 2) Leadership studies did not find 'hard' evidence about what exactly the
observable behaviors of effective leaders are; 3) The way in which behaviors or activities of
effective leaders are observed in former leadership and managerial work studies is
unsystematic and indirect. In this study we use videotaping to observe more systematically
the behaviors of effective middle managers. 4) The under representation of middle managers
in research studies, despite the fact that theirs is one of the most complex of all managerial or
leadership roles (e.g. Dopson & Stewart, 1990). Moreover, the hierarchical level within
organizations are known to be one of the most important situational influences on managerial
behaviors (Yuki, 1994; Koopman, 1999, Sayles, 1999). Thus, for this empirical work, we
created a relatively stable and relevant research environment by focusing on the observable
behaviors of effective managers at a single managerial level. Furthermore, we explicitly
considered some relevant situational factors, which might have an influence on the
observable behavior of effective middle managers in large organisations. Therefore, we
focused on the observable behaviors of effective middle managers in scheduled meetings
with subordinates in public and private organizations.
In the theoretical part of this explorative leadership study we integrated the major leadership
and managerial-work studies as well as the middle management literature, which is largely
North American (see also Appendix 4-C). In the past 60 years, considerable research has
been carried out on leadership and management within organizations (Yuki, 1999; 2002). In
examining the link between leadership and performance especially questionnaires have often
been used. However, to date, there is not a questionnaire or observation scheme of leadership
behaviors for middle managers that is very specific, and, at the same time, validated or
widely respected. This led us to reflect on the key methodological choices that leadership
scholars have been making in the process of developing such questionnaires.
One of the core foci in the field of leadership studies to date is transformational vs.
transactional leadership. Empirical studies have shown that transformational leadership
augments transactional leadership (see for example, Hater & Bass, 1988; Avolio, Waldman
& Einstein, 1988, Lowe, et al., 1996). In order to measure transformational and transactional
leadership most researchers are using the Multi l,eadership Questionnaire (MLQ) (Bass,
1985). Its intent is to capture the behavioral style of effective managers who are working at
the senior, middle or first-line management level. In the many studies that Bass and his
associates carried out, no practicing managers who were considered to be effective were
actually observed; interviews and questionnaires dominated this field's methodological
approach.
Within the field of leadership studies, academics have even openly questioned the specificity
and validity of the MLQ (e.g. Yuki, 1999; Conger, 1999; den Hartog, 1997; Carless, 1998).
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This led Alban-Metcalfe & Alimo-Metcalfe (2000, 2001), in the United Kingdom, to develop
a new questionnaire, the Iransforrnational ~adership Questionnaire (TLQ). However, the
TLQ is also based on merely the assessment of perceptions, past experiences, and opinions of
managers. Like the MLQ, the TLQ also claims applicability for studies of senior, middle and
first-line management. And, just like Bass and his associates, the originators of the TLQ did
not pre-select nor systematically observe effective middle managers in action. The extent to
which the questionnaire captures effective middle manager behavior is thus questionable.
Researchers within the 'managerial work' tradition have also criticized the leadership studies
for their focus on what managers should do (e.g., Luthans, 1988; Martinko & Gardner, 1984;
Sayles, 1964; 1999; Stewart, 1999, Boyatzis, 1982, Mintzberg, 1973; Kotter, 1982). Scholars
within the 'managerial work' tradition are interested in what managers really do. Those (few)
scholars still operating in this tradition are especially focused on task-oriented behaviors,
such as monitoring and planning (e.g. Yuki, 1999; Uleman, 1991). Yukl et al (1991), in this
vein, developed the Managerial rractice .Survey (MPS) in which he explicitly incorporated
these task-oriented behaviors. Similar to the MPS is yet another system, the ~ader
Qbservation furstem (LOS) developed by Luthans et al (1984, 1988) (see also Vinkenburg,
1997). Luthans and his associates observed 44 managers (senior, middle and first-line
managers in different types of organizations) over a four-year period (observations were held
at different hours over a two-week period). The LOS and the MPS are also claimed to be
applicable to senior, middle and first-line management, and they do contain a different range
of behaviors than the current leading leadership questionnaires (MLQ & TLQ). However,
these behaviors are still quite general and need to be made more specific to for the explicit
purpose of studying effective middle managers. Hence, no single leadership nor managerialwork studies to date have actually systematically observed pre-selected effective middle
managers in public and private organizations. Based on the idea that a more fine-grained,
systematic and objective leadership investigation would be valuable, we pioneered a
behavioral approach, using videotaping to get to know the actually used observable behaviors
of effective middle managers during meetings with their subordinates, within public and
private organizations.
In regards to the transformational leadership behaviors, as contained in the MLQ and TLQ,
we note that these descriptions tend to be too general, somewhat ambiguous and incomplete.
'Charisma', for instance, is considered to be a component of inspirational motivation, but is
very general and ambiguous, while the behaviors of planning, monitoring, defending own
position and providing negative feedback are not included at all. For another example, New
Leadership studies, have focused on leadership styles. Such studies are valuable as they give
clear insights about the way subordinates perceive their leaders. However, given the vast
number (in the hundreds) of desirable leadership attributes present in the literature, we felt
the need for fresh empirical research around the question: What are the observable behaviors
of effective middle managers while interacting with their subordinates?
In our view, new empirical research on leadership behaviors should, as an extension of the
New Leadership studies, focus more on the observable behaviors of leaders in organizations.
Furthermore, we think that a more systematic and objective investigation would be
invaluable in order to get a better picture of what the observable behaviors of effective
middle managers really are. Therefore, we incorporated widely used, existing observation
schemes: IPA (Bales, 1950), IPS (Borgatta, 1962) as well as Nauta's behavioral observation
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scheme (1996) and the relevant middle management literature (e.g., Shipper, 1999). As
discussed, leadership and management studies, to date, did barely focus on the observable
behaviors of managers. After reviewing the major questionnaires and observation schemes
used in previous leadership and management studies as well as in the middle management
literature, we have developed a new behavioral observation scheme: the so called 3S-model.
This model consists of three behavioral classes: I) Supporting; 2) Steering and 3) Selfdefending. Each behavioral class is subdivided into five behavioral categories. The
behavioral categories of Supporting are 'showing interest', 'encouraging', 'listening',
'providing positive feedback' and 'being friendly'. Steering consists of 'providing direction',
'asking for ideas', 'agreeing', 'demanding' and 'leading the conversation'. The behavioral
class 'Self-defending' consists of the behavioral categories: 'verifying', 'disagreeing',
'defending own position', 'providing negative feedback' and 'being uninterested'. This 3Smodel allows for the close analysis of the video-taped behaviors of effective middle
managers in action, within their own, natural job situation.
Besides developing a new behavioral observation scheme, we also used a digital video
camera and specific analytic software to study closely and systematically the behaviors of
effective middle managers. We videotaped these effective middle managers in public and
private organizations during meetings with one or more subordinates (direct reports), and
than analyzed their observable behaviors using the 3-S model. Video-observation is a
relatively new research method for leadership and management studies (Ratcliff, 2003),
which enables the systematic and objective observation of actual behaviors (van der Weide &
Wilderom, 2004). In general, the video camera is an underutilized and valuable tool for
scientific research within the field of management/social sciences: 'film and video have
become essential for the study of human behavior' (Collier & Collier, 1986, p. 139).
Moreover, 'what may seem boring when being recorded may become invaluable when
viewed in slow motion during analysis. For example, some events that seem repetitive may
indeed have minor variations that can only be seen by carefully studying the video' (Ratcliff,
2003 p. 115).
We selected a total of 25 effective Dutch middle managers from large, publicly listed and
large public-sector organizations in the Netherlands. 14 middle managers were working in
private organizations, while 11 middle managers were selected from public-sector
organizations. Participants satisfied each of the following three effectiveness criteria: 1)
Nomination as 'one of the most effective middle managers' by senior management; 2) High
overall recorded performance, as evidenced in the HRM-files; and 3) High overall ratings
from their own subordinates (or direct reports). We videotaped the behavior of each of the
selected middle managers twice during a two-week period- once during a scheduled one-onone meeting with a single subordinate, and once during a scheduled meeting with their entire
group of direct reports. We employed a variety of measures to prevent 'reactivity issues'
(Ratcliff, 1996; 2003). For example, direct reports were informed that the focus of the video
camera was only on the middle manager, and both the camera and the camera operator did
not move while recording. In total, each of the 25 participating effective middle managers
were video-analyzed for a total of 2,5 hours.
In order to establish high inter-rater reliability, during the coding, we developed, in addition
to the 3S behavioral observation model, an extensive observation procedure, with seven
observers, six students and the researcher involved in the coding. First, to ensure consistent
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coding over time, each student was required to complete observation training. Students were
allowed to begin coding the actual video taps after they achieved an inter-rater reliability of
60% or higher. A videotape was first rated by two observers independently. If the inter-rater
reliabilities were above 60% the observers started their review process, i.e., to discuss the
specific differences in their rating. The ultimate inter-rater reliability scores were 97% or
higher.
The results of the data analysis show that, during scheduled meetings with their subordinates,
effective middle managers in large public and private organizations spent most of their time
'listening', 'providing direction' and 'verifying'. All behavioral categories within our
observation scheme were rated, however, we noted vast differences among the frequencies of
these various behaviors. The differences between effective middle managers in public versus
private organizations were minimal. However, effective middle managers in private
organizations seem to use more of a mixture of different behaviors than their colleagues in
public organizations: The latter spent significantly more time on providing direction. We also
carried out so called lag-sequential analyses to find out which behaviors occur most often
after or before 'listening'. These analyses show the typically occurring sequences for the
behaviors of 'listening', 'providing direction', and 'verifying' (see also Table 5.1 - 5.6). In
other words, 'providing direction' and 'verifying' occur most often after or before 'listening'
for effective middle managers in public and private organizations.
Overall, our findings are consistent with the transformational leadership model and
'managerial work' studies in that the behaviors identified most frequently - namely
'listening', 'providing direction', and 'verifying' - match with 'inspirational motivation'
(Bass, 1985) and with the basic concepts of the managerial-work studies (e.g. Luthans, 1988;
Mintzberg, 1973). Behaviors fitting the conceptualization of individualized consideration and
intellectual stimulation were less frequent. More research is needed to find out if observable
behaviors like 'asking for ideas' occur significantly more in other meetings or settings.
Moreover, the augmentation effect of transformational leadership (Bass, 1985) seems to
occur, however this effect is only 'business' oriented. Effective middle managers in large
organizations are primarily task-oriented in scheduled meetings with direct reports. More
research is, however, needed to study the observable behavior of effective middle managers
in different settings to see if these managers maintain task-oriented or not. We conclude that
effective middle managers while interacting with direct reports in private organizations must
be able to display a great variety of behaviors. Effective middle managers in public
organizations, however, have to deal more often with 'goal complexity'. Future leadership
studies may find in our work further ways of more closely or directly operationalizing or
studying the full behavioral repertoire of effective leaders in large organizations.
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Appendix 4-A
Dit wetenschappelijk onderzoek wordt uitgevoerd om er achter te komen welk gedrag de
effectieve middenrnanagers Iaten zien. Daartoe observeren we met behulp van een camcorder
20 effectieve middenmanagers in verschillende ondememingen in Nederland. U heeft -gezien
uw functie en expertise- een belangrijke rol bij het nomineren van deze managers. We willen
U verzoeken om de voIgende vraag te beantwoorden:
Welke manager(s) aan wie U Ieiding geeft, behalen op uitzonderlijke (exceUente) wijze
de gestelde doelstellingen en presteren dus bovengemiddeld in uw organisatie?
Het is essentieel voor bet uiteindelijke resultaat van het onderzoek dat U met behulp van
(beoordelings)rapporten kunt aantonen dat de door U genomineerde personen veruit bet beste
presteren. Ten eerste is dit belangrijk, omdat we dan objectiever - namelijk op basis van
gedocumenteerde gegevens - selecteren. Dit komt ten goede aan de validiteit en de
betrouwbaarheid van het onderzoek. Ten tweede voeren we een standaardprocedure uit die
bij aile deelnemende ondememingen op identieke wijze plaatsvindt. Dit levert consistentie
op. En op de derde plaats levert dit onderzoek dan ook daadwerkelijk inzicbt in bet vertoonde
gedrag van de effectieve middenrnanager in Nederland.
We zullen de verstrekte informatie vanzelfsprekend vertrouwelijk behandelen en alleen
gebruiken voor dit wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast brengen we U geheel vrijblijvend
van de onderzoeksresultaten op de hoogte.
Indien U nag vragen heeft, neem dan gerust contact op met drs. Joost van der Weide of prof.
de. Celeste Wilderom.
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Appendix 4-B
Betreft: vragenlijst 'waargenomen effectiviteit managers'
Geachte heer / mevrouw,
Voor U ligt een korte vragenlijst die gaat over de effectiviteit van op naam gestelde managers
in uw organisatie. U wordt hierin gevraagd uw eigen mening met betrekking tot een twaalftal
stellingen te geven.
Deze vragenlijst maakt deel uit van het onderzoek naar het leiderschapsgedrag van
rniddenmanagers in Nederland. Het promotie-onderzoek wordt uitgevoerd door
ondergetekende in samenwerking met Prof. Dr. Celeste Wilderom. Beiden zijn verbonden
aan de Universiteit Twente, faculteit Technologie & Management, afdeling Human Resource
Management.
Met nadruk wil ik erop wijze dat de gegevens vertrouwelijk zuIlen worden behandeld. Wij
garanderen U dat niemand binnen uw organisatie de door u ingevulde gegevens te weten zal
komen.
Wij vragen U de vragenlijst in te vullen en deze in de bijgevoegde antwoordenvelop terug te
sturen.
Indien U vragen heeft met betrekking tot het invullen van de vragenlijst kunt U rnij gerust
bellen of per e-mail benaderen.
Met vriendelijke groeten,

drs. Joost van der Weide
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Appendix 4-B (vervolg)
Naam van uw middenmanager:

Afdeling:

In hoeverre bent U het eens met de volgende stellingen?
zeer mee oneens

mee oneens
2

neutraal
3

mee eens

zeer mee eens
5

4

De stijl van leidinggeven van deze middenmanager stemt tot
tevredenheid

2

3 4

5

Deze middenmanager gaat voor succes

2

3 4

5

Deze middenmanager vindt zeer regelmatig manieren om 'winst' te
maximaliseren

2

3 4

5

Deze middenmanager paler de oorzaken van ineffectiviteit aan

2

3 4

5

Deze middenmanager is in staat om mensen het beter te laten doen
dan verwacht

2

3 4

5

2

3 4

5

2

3 4

5

2

3 4

5

2

3 4

5

2

3 4

5

Deze middenmanager leidt een effectieve afdeling

2

3 4

5

Deze midden manager is effectief

2

3 4

5

Deze middenmanager is effectief in het bereiken van de gestelde
doelen

1

Deze middenmanager doet zijn of haar werk, zoals men wil dat het
gedaan wordt
Wanneer ik het voor het zeggen had, zou ik de manier waarop deze
middenmanager leiding geeft instant houden
De stijl van leidinggeven van deze middenmanager is een goed
voorbeeld voor anderen
Deze middenmanager is een voorbeeld van een goed leidinggevende

1

Enkele achtergrondgegevens
Uw geslacht:
0 man
0 vrouw
Uw geboortejaar: 19 ...
Hoe lang werkt U al in deze functie?
Jaar
Hoe lang werkt U al bij deze organisatie?--iaar
Hoe lang werkt U al op deze afdeling?-iaar
Hoe lang werkt u al met deze middenmanager samen?
jaar
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Appendix 4-C
Leiderscbapsstudies (o.b.v.
observatiescbema)
'shows solidarity' en
'expresses feelings' (Bales,
1950; Borgatta, 1962);
interesse ton en en anderrnans
gevoel reflecteren (Nauta,
\996)

GedragskJasse

Gedragscategorie

Supporting
(medewerkers
motiveren)

I. Interesse tonen

Supporting

2. Aanmoedigen
a) samenwerken

'gives help' (Bales, 1950);
'togetherness', 'self-analysis'
(Borgatta, 1962);
verontschuldigen (Nauta,
1996)

Supporting

2. Aanmoedigen
b) enthousiasmeren

'shows
laughs,
'shows
laughs'
humor

tension release,
jokes' (Bales, 1950);
tension release,
(Borgatta, 1962);
(Nauta, 1996)

Leiderscbapsstudies
(o.b.v. vragenlijst)
'individualized
consideration' (Bass &
Avolio, 2000; Bass, 1998)
'genuine concern for
others' well being & their
development' (AlbanMetcalfe, 2000a,b; AlirnoMetcalfe, 200 1);
loyaal, broederlijk,
genereus, meelevend
(House e.a., 1999, 1995)
'inspirational motivation'
en 'individualized
consideration' (Bass &
Avolio, 2000; Bass, 1985);
'team builder' (House e.a.,
1999) bemiddelaar,
integrerend, meewerkend
(House e.a., 1995);
'encourages teamwork'
(Pearce e.a., 2002; 2003)

'inspirational motivation'
(idealized influence),
'individualized
consideration' (Bass &
Avolio, 2000; Bass, 1985);
'sense of humor' (Avolio
e.a., 1999); 'positive';
'dynamic', 'encouraging';
'confidence builder' en

'Managerial Work'
studies
'mentoring' (YukI e.a.,
1990);
'mentor role' (Quinn,
1988)

Middenmanagement
studies

'supporting', 'managing
conflict' (Yuki e.a.,
1990);
'developing others'
(Boyatzis, 1982);
'team-builder', 'managing
conflict' (Quinn, 1988);
'motivating' , 'training',
'managing conflict'
(Luthans & Lockwood
1984)

'facilitating the work of
others' (Shipper, 1999;
Shipper & Davy, 2(02);
'helping others through
change' (Balogun, 2(03)

'motivating and inspiring'
(Yukl e.a., 1990)

Supporting

3. Luisteren

Supporting

4. Positief belonen

Supporting

5. Vriendelijk zijn

Steering (richting
bepalen)

6. Instemmen

Steering

7. Naar ideeen vragen

'understands' en 'passive
acceptance' (Bales, 1950);
'acknowledges, understands,
recognizes' (Borgatta, 1962)
'raising other's status' (Bales,
1950; Borgatta, 1962);
positief waarderen (Nauta,
1996)

motive arouser' (House e.a.,
1999, 1995);
'communicating high
expectations and confidence
in subordinates' (Pearce
e.a.,2003)
'individualized
consideration' (Bass &
Avolio, 2000)

'reflective listening'
(Quinn, 1988)

'listening skills' (Sayles,
1979)

'contingent reward' (Bass
& Avolio, 2000; Bass,
1985)

'recognizing' (Yukl e.a.,
1990); 'giving positive
performance feedback'
(Luthans & Lockwood,
1984)

'performance feedback'
en 'recognition for good
performance' (Shipper,
1999,2002)

'openness to ideas and
advice', 'encourages
questioning and critical &
strategic thinking' (AlbanMetcalfe, 2000 a,b; AlimoMetcalfe, 200 I);
'intellectual
stimulation'(Avolio,
1999;
Bass, 1985);
'encourasinz onnorrunitv

'asking for input',
'participation' (Luthans &
Lockwood, 1984);
'consulting' (Yukl e.a.,
1990)

'participation'
Davy (2002)

'shows solidarity' (Bales,
1950); 'common social
acknowledgement' (Borgatta,
1962)
'shows agreement' (Bales,
1950; Borgatta, 1962)
instemmen, volgzaam zijn,
concessies doen (Nauta,
1996)

'asks for opinion, evaluation
and analysis' (Bales, 1950;
Borgatta, 1962)
permissie vragen (Nauta,
1996)

Shipper &
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thinking' (Pearce, 2(03);
consultatief, inteUectueel
stimulerend (House e.a.,
1995)
'inspirational motivation'
(Bass & Avolio, 2000);
'clarifies individual and
team direction, priorities
and purposes', 'unites
through a joint vision'
(Alirno-Metcalfe & AlbanMetcalfe, 200 I);
'pointing the direction';
'foresight'; 'knowing the
unknowable' (Greenleaf,
1977) ; 'foresight'; 'plans
ahead'; 'decisive' (House
e.a., 1999, 1995);
'direction'; 'assigned
goals'; 'articulation of
ideological goals (Pearce,
2(03)
'delegates' (Alimo-Metcalfe
& Alban-Metcalfe, 2(01)
'delegation, as part of
individualized
consideration' (Bass, 1985)
'delegator' (House, 1999)

Steering

8. Richting geven
a) visie

'gives solution', 'gives
opinion' (Bales, 1950;
Borgatta, 1962)

Steering

8. Richting geven
b) delegeren

'dividing responsibility'
(Borgatta, 1962)

Steering

8. Richting geven
c) informatie geven

'gives information' (Bales,
1950; Borgatta, 1962)

'fulfilling the individual
subordinate's desire for
information' (Bass, 1985)

Steering

9. Gesprek sturen
a) vormzeven

'draws attention, repeats,
clarifies' (Borgatta, 1962);

orderlijk, voorbereid
(House e.a., 1995)

'conceptualization'
(Boyatzis, 1982);
'planning and organizing'
, 'clarifying roles and
objectives', 'problem
solving' (Yuki e.a.,
1990); 'planning',
'decision-making'
(Luthans & Lockwood,
1984);
'planning and organizing'
, setting goals' (Quinn,
1988)

'making goals clear and
important'; 'setting
appropriate deadlines'
(Shipper & White, 1999)
'planning', 'time
emphasis' (Shipper &
Davy, 2002);
'keeping the business
going' (Balogun, 2(03)

'delegating' (Yuki e.a.,
1990)
'delegating responsibility
and authority' (Luthans &
Lockwood,1984)
'delegating' (Quinn,
1988)

'delegation'
1991)

(Shipper,

'exchanging information'
(Luthans & Lockwood,
1984); 'informing' (YukJ
e.a., 1990)
'orderly work planning',
'time emphasis' (Shipper
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gesprek structureren, ander
onderwerp aansni jden (Nauta,
1996)
Steering
Steering

9. Gesprek sturen
b) interrumoeren
1O.0pleggen

Interrumperen

& Dillard, 20(0)

(Nauta, 1996)

opleggen, tot de orde roepen
(Nauta, 1996); 'request others
to do things' 'autocratic
control' (Bales, 1950)

'directive leadership':
'ensuring that subordinates
follow procedures';
'reprimand subordinates'
'command' (Pearce e.a.,
2(03)
'dictatorial'
(House e.a., 1999)
'bazig', 'tiranniek',
'autocratisch', 'formeel'
(House e.a., 1995)
'autocratic and punitive
behavior'
(Schriesheirn, 1976)
'enforces rules to avoid
mistakes' (Bass & Avolio,
2000)

'enforcing rules and
policies' (Luthans, 1988)

'management -by-exception
active'(Bass & Avolio,
2000)

'controlling' (Luthans,
1988); 'monitoring' (Yukl
e.a.,1990); 'controlling'
(Quinn, 1988)

'control for details' ,
'goal pressure' (Shipper
& White, 1999)

'active management-byexception' (Bass & Avolio,
2000); 'criticizing poor
work' 'intimidation'
(pearce, 2(03);

'disciplining I
punishing'(Lutbans
Lockwood, 1984)

'providing feedback'
(Shipper & Dillard,
2000)

Self-Defending
(eigen belang
verdedigen)

I I. Verifieren

'asking for information,
clarification' (Bales, 1950;
Borgatta, 1962)

Self-Defending

12. Tegenspreken

'disagrees' (Bales, 1950;
Borgatta, 1962);
tegenspreken (Nauta, 1996)

Self-Defending

13. Negatieve feedback
geven

negatief waarderen, sarcasrne,
dreigen , verwijten, schelden ,
eigen standpunt
bagate1liseren (Nauta, 1996);
'shows tension, shows

&
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antogonism' 'frustration'
(Bales, 1950; Borgatta,
1962); 'reference to the
external situation as
redirected aggression'
(Borgatta, 1962)

Self-Defending

14. Eigen positie
beschermen

Self-Defending

15. Ongeinteresseerd

'defends or asserts self
'status defending' (Bales,
1950); 'ego defensiveness'
(Borgatta, 1962); voor
zichzelf opkomen (Nauta,
1996)
zij n

'withdrawal behavior' (Bales,
1950;
Borgatta, 1962)

'contingent penalization';
'negative feedback';
'disciplinary action' (Bass,
1985); meedogenloos,
provocateur, prikkelbaar
afkerig van risico,
wraakzuchtig (House e.a.,
1999, 1995)
concurrent binnen de groep,
op eigenbe1ang gericht,
geheimhoudend, arrogant,
egocentrisch (House e.a.,
1999,1995);
'position power' (Pearce,
2003)
'passive management-byexception', 'laissez-faire'
(Bass & Avolio, 2000);
terughoudend (House e.a.,
1995)

'disciplining/punishing'
'politicking' (Luthans &
Lockwood, 1984);
'power base' (Quinn,
1988)
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Appendix 4-D
SELF -DEFENDING (EIGENBELANG VERDEDIGEN)
In deze kJasse gaat het om gedragingen van de Ieidinggevende waarmee hij of zij eigen
belangen verdedigt en vanuit dat be lang kritisch reageert op wat medewerkers zeggen of
(willen gaan) doen. Ook doet de leidinggevende geen moeite om een bepaald voorstel goed
te keuren, maar is hier juist negatief over en heeft hier duidelijk geen belangstelling VOOL
Door dergelijke gedragingen te tonen verdedigt de Ieidinggevende zijn of haar positie en
Iaat hij of zij geen ruimte om andere kanten van een bepaald vraagstuk te bekijken en het
voorstel te modificeren. Daarbij hoort ook het opkomen voor zakelijke belangen waar de
leidinggevende formeel verantwoordelijk voor is (eigenbelang). Verder gaat het om gedrag
waarbij de Ieidinggevende expliciet Iaat blijken dat hij of zij degene is die aan de touwtjes
trekt. Bijvoorbeeld door een of meerdere medewerkers terug te fluiten. Wanneer de
leidinggevende ontevreden is over de medewerker(s) en daarmee zijn eigen doeistellingen
in gevaar dreigen te komen, verdedigt de Ieidinggevende zich door gedrag te vertonen
waarmee (soms impliciet) ontevredenheid naar medewerkers wordt geuit.
Ongemteresseerd
zijn = afstand bewaren tot medewerker(s}; geen belangstelling
tonen; geen actie ondernemen
Elke gedraging waarmee de Ieidinggevende onpersoonlijk, afstandelijk, onbenaderbaar,
zichzelf als het ware op een eiland zet of gereserveerd is, worden hier gescoord. Ook elke
aanwijzing waarin de Ieidinggevende zich ongemotiveerd, ongemspireerd, onbezield,
ongeboeid, bioedeloos, flauw of slap toont, worden hier gescoord. Wanneer de
leidinggevende zich afzijdig houdt van de groepsdiscussie en met een enkeling verder praat
over iets anders, wordt dat eveneens hier gescoord. Ook wanneer de Ieidinggevende
aandacht geeft aan een buitenstaander in plaats van aan de medewerker die aan het woord
is, volgt een score in deze categorie. Bijvoorbeeld de leidinggevende maakt uit eigen
initiatief een opmerking naar de cameraman of de glazenwasser, terwijl een medewerker
aan het woord is (-I- interrumperen). Wanneer er incidenten plaatsvinden waar de
leidinggevende geen invioed op heeft dan voIgt de score niet in deze categorie, maar is het
'null behavior'. Dus bijvoorbeeld wanneer iemand anders plotseling de kamer komt binnen
gelopen en de Ieidinggevende heeft plotseling te reageren, voIgt er een score in de categorie
'null behavior' (restcategorie). 'Null behavior' wordt ook gebruikt wanneer de
Ieidinggevende uit beeld is en niet aan het gesprek deel neemt. Echter wanneer de
leidinggevende uit het het raam kijkt, terwijl de medewerker aan het woord is ( de
Jeidinggevende heeft nu wei keuzevrijheid), volgt er weI een score in deze categorie . Dus
wanneer de leidinggevende (vermoedelijk) met iets anders bezig is dan waar op dat moment
over gepraat wordt met de medewerker(s) Ievert dat een score op in deze categorie. Houdt
de Ieidinggevende zich afzijdig door niks te zeggen, terwiji dit wel normaliter verwacht
mag worden, dan voIgt eveneens een score in deze categorie. Wanneer de Ieidinggevende
geen antwoord geeft op vragen van de medewerker of over een bepaald onderwerp niet
(eens) het gesprek aangaat dan voIgt in deze categorie eveneens een score. Een score voIgt
ook wanneer de leidinggevende geen aandacht geeft aan de medewerker wanneer deze
spreekt. Ook in situaties waar een emotionele reactie van de Ieidinggevende verwacht mag
worden, maar niet wordt gegeven zoals bijvoorbeeld het niet applaudiseren of verbaal niks
laten merken, worden hier gescoord.

Wanneer de leidinggevende een houding heeft van stil zijn, mond houden, niks zeggen,
onverschillig zijn, geen antwoord geven op een gestelde vraag of simpelweg geen emotie
toont, volgt een score in deze categorie. Ook bijvoorbeeld de broek uitgebreid schoon
poetsen of grote stapels documenten ordenen (die geen verb and houden met het
gespreksonderwerp) door de leidinggevende, terwijl de medewerker praat, leveren in deze
categorie een score op. Het negeren van een verzoek of klacht van een medewerker door de
leidinggevende wordt in deze categorie ook gescoord. Bijvoorbeeld de leidinggevende
maakt impliciet onbelangrijk wat medewerkers zeggen door ze te negeren of door ze snel
en kort de deur te wijzen. Verder volgt een score wanneer de leidinggevende zich
weerhoudt om iets te doen voor een medewerker. Bijvoorbeeld wanneer zichtbaar en
hoorbaar wordt dat medewerkers verwachten (of hadden verwacht) dat de leidinggevende
actie ondemeemt. Een verzoek van bijvoorbeeld de leidinggevende om een antwoord voor
zich uit te schuiven zonder een overtuigende reden aan te geven waarom hij of zij dit doet,
levert hier ook een score op. Het blijft dan bij een vage opmerking of antwoord van de
leidinggevende naar medewerkers toe. Met andere woorden, elke impliciete of expliciete
weigering van de leidinggevende om actie te ondememen wat de medewerker (normaliter)
frustreert of beperkt in zijn of haar functioneren. Let wel, er mag geen aggressie in
voorkomen, want dat is een score voor de categorie negatieve feedback geven. AIle
gedragingen van de leidinggevende waaruit blijkt dat hij of zij nerveus, gespannen,
ongeduldig is, worden hier ook gescoord. Ook wanneer de leidinggevende zich naar de
medewerker onrustig toont, op de tenen loopt, zich geremd voelt, zich erg nerveus gedraagt,
voigt in deze categorie een score. Het is immers een vorm van desinteresse in de
medewerker(s) wat ook kan blijken uit bijvoorbeeld doelloos gaan tekenen, in het gezicht
wrijven, het gezicht schoonmaken, nagels bijten, met een object spelen. Ook wanneer de
leidinggevende zijn of haar gedachten er niet bij heeft dan voIgt in deze categorie een score.
Een score voIgt ook wanneer zenuwachtig met een pen of potlood wordt gespeeld door de
leidinggevende. Hier gaat het ook om nerveuze lachjes, zenuwtrekjes of het lachen als een
'boer met kiespijn' van de Ieidinggevende. Het betreft ook gedrag van de leidinggevende
die je beschrijft als piekerend, 'n soort van puzzelen, twijfel, verward of moeilijk te
begrijpen. Let op: Het vragen stellen van de leidinggevende als 'wat zei je oak alweer?'
betreft een vraagstelling waarbij desinteresse spreekt. Het direct nadat een medewerker wat
heeft gezegd vragen (van de leidinggevende) wat de medewerker bedoelt of hij of zij zei is
dan een score voor de categorie verifieren, VOORBEELDEN: Medewerker: 'De rapportage
van het project 'netwerkkabels' rond ik morgen af'. Leidinggevende: 'He he, kan ik
eindelijk weer door mijn ramen kijken' (nadat de glazenwasser het raam heeft schoon
gemaakt); De leidinggevende kijkt de andere kant op, terwiji de medewerker zich expliciet
tot de leidinggevende richt; Tekeningen maken, terwijI een medewerker een presentatie
geeft; Tijdens een gesprek door de eigen spuUen bladeren, terwijl de medewerker aan het
woord is; 'Wat zeije ook alweer?'; 'Waar hadden we het ook alweer over?'; Klikken met
de pen; Rood worden van opwinding; In de neus peuteren.
Eigen positie beschermen = eigen beJang of stand punt verdedigen
Het betreft in deze categorie gedrag van de leidinggevende waarmee hij of zij zichzelf als
persoon of de eigen positie beschermt. De leidinggevende toont zich statusbewust,
egocentrisch, zelfingenomen, is op zichzelf gericbt of gedraagt zicb verwaand. Wanneer de
leidinggevende de medewerker(s) in bet gesprek uitsluit, of 'figuurlijk' laat vallen, of
anderszins afwijst, voigt een score in deze categorie. De afwijzing wordt gebruikt om de
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medewerker(s) terug te fluiten of in ieder geval op zijn of haar plaats (terug) te zetten. Let
op, agressie wordt niet in deze categorie gescoord maar in de categorie negatieve feedback
geven. Ook wanneer de leidinggevende over zichzelf vertelt om duidelijk de eigen positie
te promoten, door bijvoorbeeld de eigen naam of functie te noemen, wordt dat in deze
categorie gescoord. Ook wanneer de leidinggevende heel nadrukkelijk in de ik-vorm praat
en dit gebruikt om zich te onderscheiden van een of meerdere medewerkers dan volgt de
score in deze categorie. Dus wanneer de leidinggevende aan geeft iets al te weten of iets
beter te weten, waarbij het uitdrukkelijk gaat om zichzelf slim te profileren. Dus zinnen
zoals 'ik heb .... .' 'ja, dat heb ik ook .... ' leveren in deze categorie een score op. Of 'dat
dacht ik meteen al van', 'dat weet ik wel' zijn ook goede voorbeelden van deze
gedragscategorie. Ook wanneer een medewerker iets zegt en de leidinggevende benadrukt
dat hij of zij dat zojuist ook zei en die boodschap eventueel nogmaals herhaalt dan volgt de
score in deze categorie (f. richting geven - visie). Een score in deze categorie wordt ook
genoteerd, wanneer de leidinggevende aangeeft een bepaalde actie zelf te willen
ondememen, waaruit nadrukkelijk blijkt dat dit alleen gebeurt om er zelf beter van te
worden of uit angst dat een medewerker de eigen positie van de leidinggevende zal gaan
verzwakken. De eigen positie wordt echter verdedigd, wanneer de leidinggevende aangeeft
zelf contact op te nemen met een bepaalde persoon en daarbij een reden aangeeft die niet
overtuigend is. Of wanneer bijvoorbeeld de leidinggevende meedeelt aan medewerkers dat
er een spannende, belangrijke of unieke gebeurtenis of evenement plaatsvindt (bijvoorbeeld
een congres) en daarbij aangeeft zelf te zullen gaan, volgt een score in deze categorie.
Indien een medewerker gaat, maar de leidinggevende laat toch weten dat hij of zij het
hiervoor te druk heeft anders was hij of zij wel gegaan, volgt ook een score in deze
categorie. Kortom, wanneer de leidinggevende de hierarchische verhouding expliciet
benadrukt - een vorm van eigen positie beschrijven of verdedigen - volgt een score in deze
categorie.
Elke manifestatie waarbij de leidinggevende handelt als 'alles voor zichzelf houdend', niks
met medewerkers wil delen, toezeggingen intrekt, of geheirnzinnig is, wordt in deze
categorie gescoord. Een score volgt ook wanneer de leidinggevende weigert om de
medewerker te laten beschikken over bepaalde rniddelen (tenzij aannemelijk wordt gemaakt
dat er echt geen geld is dan valt de score in de categorie opleggen. Tenslotte volgt ook een
score in deze categorie wanneer de leidinggevende alleen om zichzelf lacht en zichzelf
grappig vindt. VOORBEELDEN: 'Ik ben de operations manager binnen deze organisatie';
'Nou, dat doe ik liever zelf"; 'Ik had dat allang voorzien'; 'Ik heb daar goed over
nagedacht en ik weet wat ik doe'; 'Ik wil dit graag zelf doen, want dat wil ik graag'; 'Ik doe
dit zelf het liefste, want mijn baas ziet dat graag zo gebeuren'; 'Ik denk dat het goed is dat
ik dit zelf doe, omdat ik hem al langer ken en precies weet hoe ik hem moet benaderen';
'Dat weet ik'; 'Er is veel brievenwisseling tussen mij en maik geweest'; 'Eigenlijk zeg ik
zoiets dar' .
Negatieve feedback geven = (het gedrag van) de medewerker(s) negatief beoordelen;
kritiek geven
Gedragingen waaruit blijkt dat de leidinggevende sceptisch, dubieus, teleurgesteld,
twijfelachtig, geirriteerd, wantrouwend, kritisch, verwijtend, weerhoudend of zeer
voorzichtig is (risicomijdend, bijvoorbeeld met het accepteren van een voorstel), worden
hier gescoord. Ook uitspraken van de leidinggevende waaruit blijkt dat deze enkel is gericht
op ongeregeldheden of slechte resultaten van de medewerker(s), worden in deze categorie
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gescoord. Wanneer de leidinggevende terughoudend of afkeurend is over een medewerker
of over plannen die mogelijk uitgevoerd gaan worden, voigt een score in deze categorie. De
leidinggevende geeft namelijk een negatieve reactie op iets wat is gebeurt of gaat gebeuren;
is kritisch. Indien de leidinggevende aangeeft dat de geleverde prestaties onder de maat zijn
of dat de medewerker matig tot slecht functioneert dan voIgt een score in deze categorie.
Een medewerker hoeft niet per se bij het gesprek aanwezig te zijn. Een score in deze
categorie voigt eveneens wanneer de leidinggevende een of meerdere medewerkers wat
verwijt, de schuld geeft, zegt dat de medewerker tekort geschoten is of iets fout heeft
gedaan. Wanneer de leidinggevende de medewerker dus iets aanrekent, kwalijk neemt, in
de schoenen schuift of de schuld geeft voor wat er is gebeurt dan voigt een score in deze
categorie. Ook wanneer de leidinggevende zijn of haar bezorgdheid uit naar een of
meerdere medewerkers of wat is gedaan wei goed is geweest, voigt een score in deze
categorie. Is de leidinggevende bezorgd over zijn eigen positie cq, situatie dan voigt er een
score in de categorie eigen positie beschermen. Wanneer de leidinggevende de medewerker
onaangename bejegening of sanctie of negatieve ervaring in het vooruitzicht stelt als niet
aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan, levert dat in deze categorie ook een score op.
Hierbij gaat het om gedrag van de leidinggevende waarmee de medewerker wordt
geintimideerd, angst wordt ingeboezemd of schrik wordt aangejaagd. Wanneer een sanctie
door de leidinggevende in het vooruitzicht wordt gesteld voor een medewerker, voigt in
deze categorie een score. Wanneer de leidinggevende dus duidelijk melding maakt van de
(negatieve) consequentie voor de medewerker, levert dat een score op in deze categorie.
Onder deze categorie vallen ook krenkende of beledigende woorden die door de
leidinggevende worden uitgesproken. Ook wanneer een leidinggevende vloekt, grove taal
gebruikt, sarcastische, cynische spottende opmerkingen maakt, levert dat een score op in
deze categorie. Ook wanneer de leidinggevende met kleine verbazing en / of indirect naar
de aanwezige medewerker toe reageert met een cyniscbe of sarcastische, beledigende
opmerking dan voigt een score in deze categorie. Wanneer verbazing van de
leidinggevende overheerst (overhand heeft) voigt een score in de categorie verifieren,
Wanneer er agressie (ook verbale agressie, dus agressief woord gebruik ook!) wordt
vertoond door de leidinggevende naar een of meerdere medewerkers voigt de score in deze
categorie. Deze gedragingen kunnen ook gericht zijn op een klus die geklaard moet worden
(waar de leidinggevende verantwoordelijk voor is). Wanneer de leidinggevende negatieve
uitlatingen doet over een bepaalde situatie of over een bepaald project of procedure dan
levert dat ook een score op in deze categorie. Dit project hoeft niet per se onder de
verantwoordelijkheid van een medewerker te vallen. Het gaat om de negatieve reactie van
de leidinggevende over een bepaalde situatie. VOORBEELDEN: 'Ik ben er niet blij mee
datjij zomaar de procedure hebt voortgezet'; 'Je bent veel te snel te werk gegaan'; 'Ik vind
het onbegrijpelijk datje die andere leveranciers nu al hebt afgebeld'; 'Je hebt het mooi af
laten weten'; 'Je had mij best even kunnen bellen'; 'Volgens mij heb jij gewoonje slag
willen slaan in mijn afwezigheid'; 'Dit project is volledig de mist ingegaan'; 'Dan gaan
mensen weer klagen'; 'Ik denk dat we dat niet moeten doen'; 'Geleidelijk aan zie ik het
teruglopen'; 'Daar hebben we het al eens eerder over gehad'; 'Daar heb ik wel mijn
vraagtekens bij' .
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Tegenspreken = de medewerker(s) ongelijk geven; zich verzetten tegen de
medewerker(s)
Wanneer de leidinggevende het oneens is met de medewerker(s) voIgt er een score in deze
categorie. Het gaat dan expliciet om gedrag van de leidinggevende, waarbij de
medewerker(s) ongelijk wordt gegeven. Ook wanneer de leidinggevende zich verzet tegen
de medewerker(s), zoals de mening van de medewerker(s) tegenspreken, 'nee' schudden of
een of meerdere medewerkers de doorgang verhinderen, levert een score op in deze
categorie. Ook wanneer de leidinggevende protesteert tegen ideeen van een medewerker,
zoals een suggestie, opmerking of mening van een medewerker voIgt een score in deze
categorie. Ook wanneer de leidinggevende een idee resoluut afkeurt voIgt een score in deze
categorie. (wanneer er nog ruimte is voor medewerkers om de mening van de
leidinggevende te beinvloeden (bijv. wanneer de leidinggevende zegt: 'ik denk met dat we
dat moeten doen') voIgt een score in de categorie negatieve feedback geven. Let op dat
wanneer de leidinggevende eerst actief luistert naar de mening van de medewerker, deze
score voIgt in de categorie luisteren. Dus bijvoorbeeld wanneer de leidinggevende eerst
relatieflangdurig en duidelijk waarneembaar 'ja', 'oke ', of '00' roept (= score categorie
'Iuisteren') en vervolgens gaat tegenspreken door bijvoorbeeld te beginnen met
'maar
' levert alleen dat laatste een score op in deze categorie. Echter, wordt
bijvoorbeeld 'ja, maar' in een adem genoemd (dus zonder onderbreking) door de
leidinggevende en vervolgens komt de rest van de zin, waarin de !eidinggevende
tegenspreekt dan levert aileen dat een score op in deze categorie. Wanneer alleen 'maar'
wordt geroepen of de zin is in ieder geval nauwelijks 'begonnen' en dus nog met afgemaakt
voIgt er in deze categorie geen score, maar is het interrumperen. VOORBEELDEN: 'Ja
maar, het wordt hoog tijd om die vacature nu eindelijk eens in te vullen'; 'Dat ben ik met
metje eens'; 'En toch vind ik dat we alsnog een derde kandidaat uit moeten nodigen'; 'Ik
denk dat kan niet waar zijn'; 'Nee, nee, we gaan gelijk beginnen' (wanneer dan ook geJijk
begonnen wordt valt de score in de categorie 'gesprek sturenlvormgeven' nu stelt de
leidinggevende de ander aIleen in het ongelijk); 'Medewerker zegt: de oorzaak is dat we
alleen maar naar details kijken. Leidinggevende:' daar is op zich niks mis mee' .
Verifieren = de stand van zaken bij de medewerker(s) checken; verduidelijkiog
vragen
In deze categorie gaat het om gedrag van de leidinggevende waarmee wordt nagegaan wat
de stand van zaken is met betrekking tot de verantwoordelijkbeden of taken van een of
meerdere medewerker(s). Wanneer de leidinggevende vraagt om nadere informatie over
bijvoorbeeld de status van een bepaald project, volgt een score in deze categorie. Ook
wanneer het gaat over informele zaken of wat medewerkers hebben gedaan of van plan zijn
te gaan doen kan het om controlerend gedrag gaan van de leidinggevende. Ook het
doorvragen naar bepaalde zaken of situaties, om zakelijk gezien meer te weten te komen,
!evert in deze categorie een score op. Dus wanneer de leidinggevende meer duidelijkheid
wenst over een bepaalde (zakelijke) situatie, volgt in deze categorie een score. Het gaat hier
veelal om (gesloten) vragen die worden gezien als op impliciete wijze monitoren,
controleren, checken of evalueren van werkzaamheden van medewerkers. Let wel, het gaat
om rationele, zakelijke informatie inwinnen wat eventueel betrekking op persoonlijke
omstandigheden van een medewerker kan hebben. Bijvoorbeeld door na te vragen hoe lang
iemand nog op vakantie is of verwacht ziek thuis te blijven. Echter, hoe een medewerker
zich persoonlijk voelt bij een bepaalde situatie is in deze categorie niet aan de orde (=
namelijk interesse tonen). Ook wanneer de leidinggevende hardop gaat redeneren om beter
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te verstaan en duidelijk te krijgen wat een medewerker zegt, levert dat in deze categorie een
score op.
Ook verbaasde reacties van de leidinggevende worden in deze categorie gescoord. Met zo'n
reactie hoopt een leidinggevende namelijk iets nieuws te horen over iets waar hij of zij
meer van wil weten. Dus ook wanneer de leidinggevende verbaasd is of ongeloof vertoont
over uitspraken of acties van een of meerdere medewerkers voIgt een score in deze
categorie. Dit kan de leidinggevende zowel verbaal of non-verbaal duide1ijk maken. De
leidinggevende maakt dit bijvoorbeeld op verbale wijze duidelijk door zijn of haar
verbazing expliciet uit te spreken. Op non-verbale wijze kan de leidinggevende dit uiten
door zijn wenkbrauwen te fronsen of door verbaasd te kijken, en daarmee dus een
verbaasde reactie af te geven. VOORBEELDEN: 'Dit is voor rnij onduidelijk. Wat wil je
hiermee?'; 'Ik weet hier niets vanaf. Wat is dit?'; 'Roever ben je nu metje
werkzaamheden?'; 'Zouje dat eens nader willen uitleggen?'; 'Reb je dit nu voor me
uitgezocht?'; 'Kun je dat geluid op je mobiel uitzetten?'; 'Wat bedoel je hier precies mee?';
'Gaan we de deadline halen?'; 'Waarom gaje niet met Kees praten?'; 'En hoe gaat dat?';
'Meenje dat?'.
STEERING (RICHTING BEPALEN)
Deze klasse bevat gedragingen die een leidinggevende toont wanneer deze aan
medewerkers vertelt wat gedaan moet worden. Welke taak prioriteit heeft, wat er per se
gedaan moet worden in de komende (tijds)periode, etc. De leidinggevende zet rniddels een
palet aan gedragingen de koers uit en bepaalt de richting voor een of meerdere
medewerkers. Daarbij kunnen een of meerdere medewerkers de speelruimte krijgen om zelf
initiatieven te nemen of ideeen aan te dragen. Daarnaast kan het ook om adviserende of
delegerende gedragingen van de leidinggevende gaan.

=

Opleggen
de medewerker(s) gebieden iets (niet) te doen en/of voor een voldongen
feit stellen; tot de orde roepen
In deze categorie wordt het expliciet autocratisch gedrag van de leidinggevende gescoord.
Wanneer de leidinggevende een of meerdere medewerkers tracht te pressen, te dwingen of
te verplichten om iets te doen, wordt een score genoteerd in deze categorie. De medewerker
heeft 'geen uitweg' tijdens het gesprek met de leidinggevende. Ret gaat om onpersoonlijke
orders ('doe dit' (gebiedende wijs) 'jij gaatlmoet dit even doen') van de leidinggevende
waar de medewerkers geen andere optie heeft (geen keuzevrijheid) dan deze order op te
volgen. De leidinggevende toont zich dan bazig, dictatoriaal of gedraagt zich als een tiran.
Pogingen van de leidinggevende om de situatie te beheersen, te reguleren, direct te besturen
op een manier dat de medewerker nauwelijks vrijheid van handelen ervaart, wordt in deze
categorie gescoord. Een score voigt ook wanneer de medewerker voor een voldongen feit
wordt gesteld. Ook wanneer (naar het oordeel van de observator) er geen mogelijkheid is
voor een of meerdere medewerkers om te protesteren of om wijzigingen aan te brengen in
de aanwijzingen of opdrachten van de leidinggevende, wordt het gedrag van deze
leidinggevende in deze categorie gescoord. Wanneer de leidinggevende zich dusdanig
gedraagt dat de medewerker(s) hem of haar maar gewoon moeten volgen, doen wat hij of
zij zegt, zonder tegenspraak, wordt dat in deze categorie gescoord. Ook wanneer de
leidinggevende zich expliciet houdt aan regels en procedures (moge1ijk om fouten te
voorkomen) levert dat een score op in deze categorie. De leidinggevende handelt conform
regels en conventies. De leidinggevende voert procedures uit in een voorgeschreven
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volgorde. Dus gedrag waarbij de leidinggevende aan medewerker(s) duideIijk maakt wat
weI en niet geoorloofd is in deze organisatie, wordt gescoord in deze categorie.
Een score volgt ook wanneer de leidinggevende zijn of haar eigen normen en standpunten
aan anderen opdringt. De leidinggevende toont zichtbaar aan de medewerker(s) dat hij of
zij zich aan bepaalde grondregels (principes) houdt. Ook wanneer de leidinggevende
nadrukkelijk over deze grondregels praat om de medewerker ergens toe te dwingen, wordt
dat in deze categorie gescoord. Wanneer de leidinggevende zich uitspreekt over de
grondregels en zich daarmee beroept op die van anderen dan wordt dat in deze categorie
genoteerd. Indien de Ieidinggevende de medewerker(s) aanspreekt op de grondregels of
andere gemaakte afspraken, volgt een score in deze categorie. En wanneer de
leidinggevende een of meerdere medewerkers informeert over de gebruikelijke wijze
waarop iets gedaan wordt, levert dat eveneens een score op in deze categorie. Bijvoorbeeld
wanneer de leidinggevende een nieuwe medewerker informeert over de gang van zaken
tijdens een bepaalde vergadering of bijeenkomst, wordt dat in deze categorie gescoord. Het
gaat dan expliciet om het dwingend of voorschrijvend informeren van de nieuwe
medewerker over onderling gemaakte afspraken, bepaalde gewoontes, gebruiken, normen,
en dergelijke. Wordt de (nieuwe) medewerker niet iets nadrukkelijk opgelegd en is het iets
extra's wat de leidinggevende doet dan valt de score in de categorie aanmoedigen samenwerken. Verder volgt een score in deze categorie bij elke handeling waar de
leidinggevende wijst, duwt, trekt of op andere wijze direct controle over de situatie of op
een of meerdere medewerkers uitoefent. Kortom, wanneer de leidinggevende bazig,
dictatoriaal, commanderend of heerszuchtig een of meerdere medewerkers gebiedt iets of
juist niets te doen, voIgt een score in deze categorie. VOORBEELDEN: 'Op dat punt is de
procedure niet meer terug te draaien'; 'De kaarten zijn nu eenmaal al geschud'; 'Je belt
vandaag nog deze kandidaten op en nodigt ze alsnog uit'; 'Je mag Sjaak niet uitsluiten voor
de procedure'; 'Hierkornen!': 'Stop daarmee!'; 'Opschieten'; 'Vertel op'; 'Dat hoort niet';
'Dat kunnen we ten opzichte van de klant niet maken'; 'Hebben we toen niet afgesproken
dat de kandidaat vooral sociaal vaardig moest zijn?'; 'Nu even niet jongelui'; 'Ik bepaal
wat er gebeurt!'; 'Nu geen gezeik meer, we gaan het zo doen' (maar een opmerking als 'dit
vind ik gezeik' (= negatieve feedback)'.
Gesprek sturen = het gesprek vormgeven
Vormgeven. In deze categorie gaat het om gedrag waarmee de leidinggevende het gesprek
(bijeenkornst of vergadering) structureert of vormgeeft. Onder deze categorie vallen
routinematige handelingen die duidelijk maken dat de leidinggevende de leiding in het
gesprek heeft voor wat betreft het verloop van het gesprek en ook qua vormgeving van het
gesprek. Wanneer de leidinggevende vraagt of iemand nog wat bij een bepaald agendapunt
wil inbrengen of bespreken, levert dat een score op in deze categorie. Het gaat er immers
om dat het gesprek ordelijk verloopt en de leidinggevende is er dan niet op uit om iets
helder te krijgen of te checken (t- verifieren) Wanneer de Ieidinggevende iets doet waardoor
het gesprek verder rustig kan verlopen, zonder dat het iets met de inhoud van het gesprek te
maken heeft, volgt een score in deze categorie. Bijvoorbeeld door de (mobiele) telefoon uit
te zetten, deur sluiten of het raam in verband met geluidsoverlast dicht te doen. Denk aan
het beginnen of het eindigen van een gesprek of vergadering. Een score voIgt ook in deze
categorie wanneer het gedrag van de leidinggevende tot doel heeft om de aandacht van de
medewerker(s) te trekken, zodat begonnen kan worden met het bespreken van relevante
onderwerpen of dat verder gegaan kan worden met het volgende agendapunt (bijvoorbeeld
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wanneer er juist iets Iachwekkends is gebeurd, of men is enorm uitgeweken over een
bepaald onderwerp). De Ieidinggevende zou de aandacht kunnen trekken door de keel
'schoon' te hoesten, heel nadrukkelijk 'oke!' te roepen, of met de band op tafel te slaan.
Ook wanneer de leidinggevende een samenvatting over genomen beslissingen in het
gesprek of vergadering geeft, wordt dat in deze categorie gescoord. Let op dat deze
samenvatting gaat over de inhoud van het gesprek, weergegeven door de leidinggevende in
eigen bewoordingen. Echter, wanneer de leidinggevende samen vat wat een medewerker
zojuist letterlijk heeft gezegd dan valt deze samenvatting in de categorie 'luisteren'. Hierbij
ligt dan de nadruk om te begrijpen wat een medewerker zojuist heeft gezegd. Het gaat dan
niet zozeer om een conclusie met betrekking tot specifieke werkzaarnheden. Wanneer de
leidinggevende aangeeft wat tijdens het gesprek moet worden besproken (bijvoorbeeld de
agenda doorneemt) of aangeeft op welke manier hij of zij iets in het gesprek wil bespreken
('maar nu even concreet'), volgt wei een score in deze categorie. Met andere woorden, de
leidinggevende bepaalt het onderwerp van gesprek. Let op bij de interpretatie van de korte
opmerkingen zoals bijvoorbeeld: 'hmm', 'uh', 'oke ', 'goed'. Wanneer de leidinggevende
een dergelijke korte opmerking maakt, wordt aan de band wat voorafgaand (door de
medewerker) is gezegd, bepaald in welke categorie de score wordt genoteerd: Zoals ook
aangegeven bij de categorie 'luisteren'. Wanneer de leidinggevende bijvoorbeeld 'oke'
roept om een fase in het gesprek af te sluiten en een nieuwe wending aan het gesprek te
geven en dus iets anders gaat doen (bijv. een taak delegeren), volgt een score in de
categorie gesprek sturen - vormgeven. De leidinggevende laat dus zien de leiding in het
gesprek te hebben en neemt het beft dus weer in handen. Dit is mogelijk ook te herkennen
wanneer er geen voorafgaande reactie van de medewerker wordt vemomen. Of wanneer het
duidelijk is dat er geen toestemrning of verslag van een bepaalde activiteit wordt gegeven
door de medewerker en de leidinggevende met een korte opmerking het gesprek een
wending geeft. Echter wanneer de medewerker expliciet een bepaalde aanpak voorstelt
(maar deze is nog niet uitgevoerd) en de leidinggevende stemt daarrnee in, voigt de score in
de categorie instemmen. Wanneer de medewerker aangeeft wat hij of zij gedaan heeft en de
leidinggevende is bier expliciet tevreden over dan volgt de score in de categorie positief
belonen. VOORBEELDEN: 'We stoppen met vergaderen om 14.00 uur"; 'Oke, wat wil jij
vandaag bespreken?'; 'Goed, ik stel nu het volgende voor .... .'; 'Ik wil het tenslotte nog
even metje hebben over de afdeling kredietbeheer"; 'Oke, we zullen het dadelijk zien';
'Maar even heel concreet' .
Interrumperen. In deze categorie valt een score wanneer de leidinggevende de medewerker
interrumpeert. Betreft elke handeling van de leidinggevende om een medewerker tijdens het
gesprek te onderbreken. Met andere woorden wanneer de leidinggevende de medewerker in
de rede valt en over iets anders begint, is dat een score in deze categorie. Een score voigt in
deze categorie wanneer de leidinggevende interrumpeert terwijl de medewerker blijft
praten. Dit kan hetzelfde onderwerp betreffen. Bijvoorbeeld door 'maar' te roepen en
vervolgens niks meer te zeggen, terwiji de medewerker doorpraat, levert een score op in
deze categorie. Een score voIgt ook wanneer de Ieidinggevende eerst een kleine
onderbreking plaatst en daarna eventueel ander gedrag toont (bijv. richting geven). Dus
voIgt er niet eerst een kleine onderbreking, maar meteen gedrag wat in een andere categorie
thuishoort dan volgt in deze categorie geen score. Ook wanneer de leidinggevende blijft
praten om een medewerker te onderbreken, maar niet is te verstaan volgt een score in deze
categorie. Het gaat dan namelijk om de interrumptie en niet om de inhoud van wat de
Ieidinggevende zegt. Zeker ook wanneer de leidinggevende over een ander onderwerp
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begint te spreken (dit betreft dan een onderwerp wat nog niet ter sprake is gekomen), volgt
een score in deze categorie. Maar ook wanneer de leidinggevende de medewerker
onderbreekt bij bet formuleren van wat hij of zij eigeolijk wil zeggen, voIgt eveneens een
score in deze categorie. VOORBEELDEN: 'Zo komen we niet verder': 'Wacht even,
voordat je verder gaat spreken over de inricbting van bet nieuwe gebouw, wil ik eerst
praten over .... .': 'Even stil zijnjongens, Joop wil wat zeggen'.

Richting geven = koers bepalen voor de medewerker(s), eigen mening geven
Visie. Betreft gedrag van de leidinggevende om een bepaald doel aan te geven. De
leidinggevende spreekt over (en beeft voor ogen) waar bij of zij naar toe wil en op welke
punten. De Ieidinggevende anticipeert, kijkt vooruit. Wanneer de leidinggevende spreekt
over de te volgen koers voor zijn of baar afdeling of voor een of meerdere medewerkers
wordt dat in deze categorie gescoord. Dus bijvoorbeeld wanneer de leidinggevende
aangeeft wat medewerker(s) en leidinggevende de komende tijd moeten gaan doen of zicb
op moeten ricbten. In deze context is moeten eigeolijk zeggen dat iets belangrijk is. Dit in
tegenstelling tot wat valt onder de categorie opleggen. Wanneer de Ieidinggevende zijn of
baar eigen mening geeft, Ievert dat een score op in deze categorie. Ook wanneer de
leidinggevende expliciet zegt: 'ik vind .... ' ongeacbt waar bet over gaat volgt een score in
deze categorie (belangrijke of onbelangrijke zaken dus). Daamaast gaat bet ook om de
eigen mening van de leidinggevende zonder dat hij of zij de zin begint met 'ik vind' of'ik
ben van mening dat. .. 'Ook bet prioriteiten stellen van de Ieidinggevende voor medewerkers
of voor te verricbte zaken valt bieronder. Bijvoorbeeld door te zeggen van 'kijk maar even',
voIgt een score in deze categorie. Wanneer de leidinggevende aan de medewerkers een
deadline voor bet verricbten van een bepaalde taak stelt, wordt de score in deze categorie
ook genoteerd. Het aangeven van de leidinggevende boe een medewerker om moet gaan
met bepaalde problemen valt ook in deze categorie. Kortom, bet concreet advies geven van
de leidinggevende aan medewerkers wordt in deze categorie gescoord. We gaan er hierbij
vanuit dat advies geven tocb altijd ricbtinggevende waarde beeft. Advies vraagt altijd om
een visie, die daarrnee ook (op een ex- ofirnpliciete wijze) wordt getoond. Het gaat dus om
aanwijzingen voor de medewerker. Een score volgt ook wanneer de leidinggevende
aangeeft welke resultaten van de medewerker worden verwacbt. Daamaast volgt ook een
score wanneer de leidinggevende de boofdzaak aangeeft over een bepaald zakelijk
onderwerp en bet daarrnee onderscbeidt van bijzaken. Wanneer de leidinggevende
aanwijzingen geeft door een bepaald voorstel te doen, een oplossing te geven, aan te geven
wat belangrijk is, uitleggen waarom iets gedaan wordt, etc. wordt dat in deze categorie
gescoord. Wanneer bijvoorbeeld de leidinggevende een toekomstbeeid van de organisatie
scbetst of bespreekt, wordt dit bier ook gescoord. Dit toekomstbeeld kan zowel
organisatiebreed gescbetst worden of op afdelingsniveau. Wanneer de leidinggevende
mededeelt een bepaalde tijdsperiode afwezig te zijn en aangeeft boe hij of zij dingen beeft
geregeld, wordt dat in deze categorie gescoord. Denk aan het aanstellen van een
medewerker die een bepaalde taak gedurende de afwezigheid van de Ieidinggevende
ovemeemt. Bijvoorbeeid wanneer er een plaatsvervanger is geregeld of door de
leidinggevende wordt aangegeven wie de volgende vergadering voorzit (aangezien hij- of
zijzelf afwezig is) volgt een score in deze categorie. Ook wanneer de leidinggevende
aangeeft waar en wanneer de medewerker ergens mee moet beginnen, volgt een score in
deze categorie. Wanneer bijvoorbeeid in een gesprek over een bepaald project wordt
gesproken en de leidinggevende vertelt waarom dat project of iets daarbinnen belangrijk is,
wordt dat dus in deze categorie gescoord.
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Wanneer de leidinggevende aangeeft hoe hij of zij de eigen afdeling het komende jaar wil
(her-) inrichten qua mensen, middelen wordt dat eveneens in deze categorie gescoord.
Wanneer de leidinggevende aangeeft welke consequenties een bepaald toekomstbeeld van
de organisatie voor de afdeling heeft, wordt dat ook zeker in deze categorie gescoord. Een
score valt ook in deze categorie wanneer bijvoorbeeld de leidinggevende aangeeft welke
problemen er voor de afdeling en/of voor de medewerker in de nabije toekomst moge1ijk
ontstaan en hoe de leidinggevende daarop wenst te reageren. Geeft instructies over hoe,
waarom, en wanneer iets gedaan wordt. Pogingen van de leidinggevende om de ander te
sturen of te overtuigen voor een bepaalde actie, leveren ook een score op in deze categorie.
Wanneer de leidinggevende zijn of haar mening geeft en vervolgens heel kort (=< 2
seconden) actief luistert of iets noteert (gesprek sturen) en vervolgens weer verder gaat met
het verkondigen van zijn of haar eigen mening dan blijft de eerste score staan en wordt
geen 'luisteren' gescoord. Wanneer de leidinggevende een medewerker onderbreekt in het
gesprek en verder praat over hetzelfde onderwerp als waar de medewerker over aan het
praten was, volgt een score in deze categorie. (ongelijk aan interrumperen, waar de
leidinggevende plots over een ander onderwerp begint) ..Dus de leidinggevende heeft eerst
duidelijk te interrumperen dan voigt (eerst) een score in de categorie gesprek sturen interumperen. VOORBEELDEN: 'Ten eerste zullen we hieraan werken, vervolgens ... ';
'Daar hebben we het al over gehad, Iaten we het hebben over hoe we dit soort kwesties in
de toekomst kunnen voorkomen': 'Stel je voor dat dit zou gebeuren dan ...'; 'Ik denk zelf
dat
.': 'Ik ben van mening dat.
.'; 'Ik vind dat
.'; 'Vind ik Ieuk'; Hij is
ermee in zijn nopjes'; 'We gaan het wei doorzetten'.
Delegeren. Een score wordt in deze categorie genoteerd wanneer de leidinggevende taken
geeft aan een of meerdere medewerkers die ze hebben uit te voeren. Wanneer de
leidinggevende expliciet aangeeft dat de medewerker een specifieke taak of rol heeft
gedurende een gesprek, een bijeenkomst of een vergadering voIgt een score in deze
categorie. Wanneer bijvoorbeeld de leidinggevende een van zijn of haar medewerkers in
commissies of stuurgroepen van bepaalde projecten laat deelnemen, levert dat ook een
score op in deze categorie. De score in deze categorie volgt ook wanneer de leidinggevende
anderen (bijvoorbeeld medewerkers of de aanwezige observator) vragen laat beantwoorden
die eigenlijk aan de leidinggevende zelf worden gesteld. Dus bijvoorbeeid een vraag van
hoger management die formeel de leidinggevende moet beantwoorden, maar waar hij of zij
een medewerker vraagt om dit direct te beantwoorden, nader uit te zoeken en er later
eventueel bij hem of haar op terug te komen. Kortom, de leidinggevende deelt mee dat hij
of zij zich niet met dergelijke taken bezig wil houden (om wat voor reden dan ook), maar
dat een medewerker hiervoor wordt aangewezen. In deze categorie voIgt dan een score. Het
gaat erom dat de leidinggevende een of meerdere medewerkers een taak geeft om uit te
voeren. Het kan voorkomen dat medewerkers deze taak min of meer moeten uit voeren.
Wanneer de wens van de Ieidinggevende is gekoppeld aan een taak dan valt de score in
deze categorie CDit (=verwijzend naar een taak) moetjij gaan doen'). Let op wanneer een
medewerker geen uitweg heeft in het gesprek en dus gedwongen wordt om iets te doen Cdit
MOET jij doen') dan is het opleggen. Wanneer het op neutrale cq. vriendelijke wijze
gevraagd wordt door de leidinggevende en het is gerelateerd aan een (concrete) taak dan
valt de score in deze categorie. Echter 'rnoeten' in de zin van de medewerker moet dit nu
direct do en is een score in de categorie opleggen ('nu moetjij je mond houden'). Wanneer
iets belangrijk is voor de komende tijdsperiode om aan te werken en de leidinggevende
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geeft aan dat medewerkers (evt. hij of zij zelf ook) iller iets mee moeten doen dan is dat een
score in de categorie richting geven - visie. Wanneer een leidinggevende vraagt aan een
medewerker om over iets na te denken en aan te geven hoe iets gedaan moet worden, levert
dat een score op in de categorie naar ideeen vragen. Dit is geen delegeren, het is vragen
naar probleemoplossende inbreng en een concrete taak wordt niet uitbesteed aan de
medewerker. VOORBEELDEN: 'Ik wil graag dat jij volgende week die werkzaamheden
hebt verricht'; 'Wiljij dit even voor mij uitzoeken?'; 'Ik wil graag datjij voortaan zorg
draagt voor het schrijven van het projectverslag'; 'Wil jij dit project tot je
verantwoordelijkheid rekenen?'; 'Stemmenjullie dit even af'; 'Dan moetjij een seintje
geven wanneer dat rond is'.
Informatie geven. Gedragingen van de leidinggevende waarbij de medewerker(s) van
(zakelijke) informatie worden voorzien, leveren een score in deze categorie op. De
informatie komt niet rechtstreeks van de leidinggevende zelf, maar er is een aanwijsbare
exteme bron (bijv. een document voorleest of een e-mailtje erbij haalt en deze voorleest).
Gedragingen waarbij de leidinggevende verslag doet van bijvoorbeeld hoger management
of van een zakelijke actie of situatie worden in deze categorie gescoord. Feiten die de
leidinggevende aan een of meerdere medewerkers meedeelt, worden dus in deze categorie
gescoord. Het geven van feitelijke informatie door de leidinggevende over de status waarin
de unit verkeert of bijvoorbeeld de afdeling waar de betreffende medewerker
verantwoordelijk voor is, wordt dus in deze categorie gescoord. Feiten die door de
leidinggevende worden gegeven die de medewerker eventueel nodig heeft om mee verder
te werken, worden hier gescoord. Bijvoorbeeld performance-cijfers, ziekteverzuim- of
ornzetcijfers. Maar ook het antwoord geven van de leidinggevende op vragen van
medewerkers wat (zakelijke) informatie betreft (dus niet de eigen mening van de
leidinggevende) levert in deze categorie ook een score op. Vragen van medewerkers
moeten direct aan de leidinggevende worden gesteld. Wanneer een leidinggevende instemt
met een voorstel dan valt de score in de categorie instemmen. Ook wanneer bijvoorbeeld de
leidinggevende de mening van hoger management over een bepaald issue communiceert
aan een of meerdere medewerkers, levert in deze categorie een score op. Elke informatie
die de leidinggevende verschaft aan een of meerdere medewerkers waar geen visie in
verpakt zit en ook geen taakaanwijzing is. Dus ook het verwijzen van de leidinggevende
naar een document (waar expliciete informatie in staat) levert hier een score op. Ook
wanneer de leidinggevende expliciet zegt 'iets' van iemand anders gehoord te hebben dan is
dat ook een score voor deze categorie. Of aangeeft wie waar inzit (een commissie of zo)
voIgt een score in deze categorie (dit is dus al toegewezen anders is het een score voor de
categorie delegeren. VOORBEELDEN: 'De ornzet is met 10 procent gestegen'; 'De
directie wil dat we over 2 weken een beleidsplan presenteren'; 'Morgen komt Klaas langs
om het metjou door te spreken'; 'De klant heb ik inmiddels gebeld'.
Naar ideeen vragen = de medewerker(s) stimuleren om mee te denken
Het betreft hier veelal (open) vragen die door de leidinggevende worden gesteld om een
medewerker nadrukkelijk naar zijn of haar eigen mening te vragen. Nieuwe of oude ideeen
van medewerkers waar expliciet door de leidinggevende omgevraagd is, zoals bijvoorbeeld
een bepaalde kijk (visie) van de medewerker op een bepaald zakelijk probleem worden in
deze categorie gescoord. Ook wanneer de leidinggevende medewerkers om input of
feitelijke informatie voor een bepaald vraagstuk vraagt, wordt in deze categorie gescoord.
Verder gaat het in deze categorie om alle vragen, verzoeken of suggesties, expliciet of
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impliciet, van de leidinggevende hoe de medewerker in de nabije toekomst denkt actie te
gaan ondernemen. De leidinggevende nodigt een medewerker dus uit tot
probleemoplossende inbreng in het gesprek. Ook vragen van de leidinggevende aan de
medewerker(s) in verband met het zoeken naar oplossingen, welke beslissingen te nemen,
waar te beginnen, wat het volgende actiepunt moet zijn, hoe zouden we het ook anders of
beter kunnen doen, worden hier gescoord. Let wel, emotionele beklemtoning in een vraag
van de leidinggevende (bijvoorbeeld: 'Wat doejij nu?') zorgt dat de score in een andere
categorie wordt genoteerd. In dit geval reageert de leidinggevende met verbazing en dat
hoort thuis in de categorie verifieren. Wanneer de leidinggevende aan een of meerdere
medewerkers vraagt of er nog vragen zijn volgt een score in deze categorie. Indien de
leidinggevende informeert of alles bij een of meerdere medewerkers duidelijk is voigt een
score in de categorie verifieren,
Ook wanneer de leidinggevende permissie (toestemming) aan de medewerker vraagt volgt
een score in deze categorie. De leidinggevende vindt het oordeel, de mening of de visie van
de medewerker dermate relevant dat hij of zij wil weten of deze persoon erin toestemt. Het
is voor de leidinggevende dus be1angrijk dat een of meerdere medewerkers toestemming
geven om een bepaalde actie te ondememen. De leidinggevende heeft bijvoorbeeld de
goedkeuring van de medewerker nodig, wil fiat hebben over een plan van aanpak, heeft de
autorisatie, volmacht, instemming of toelating nodig van de medewerker.
VOORBEELDEN: 'Welke acties moeten er volgensjouljullie ondernomen worden?': 'Hoe
denk jij/denken jullie hierover?'; 'Hoe yond jij het?'; 'Wat zou het beleid hierover volgens
jouljullie moeten zijn?': 'Vertel eens waarom jij/jullie deze aanpak zo belangrijk
vindtlvinden'; 'Wat denkjij/denkenjullie
dat onze doelstelling moet zijn?'; 'Ik vraag me af
of er geen andere mogelijkheden zijn, wat denk jij/denken jullie?'; 'Denk jij/denken jullie
dat er nog andere alternatieven mogelijk zijn?'; 'Wat ga jij/gaan jullie met het idee dat
vorige week is geopperd doen?'; 'In hoeverre zou Bob dit - impliciet volgens jou- kunnen
doen?'; 'Is er nog iets datjullie hieraan toe te voegen hebben?'; 'Wat ontbreekt er volgens
jullie nog om het een goede beslissing te kunnen nemen?'; 'Vindtjij het goed dat ik eerst
contact op neem met Corinne?'; 'Mag ik vanjou even he hoofd Uitvoering terugbellen?';
'Zullen we eerst even wat te drinken halen?'; 'Ben jij het hier mee eens?': 'Hoeveel tijd
zullen we daarvoor nodig hebben T; 'We hebben eerst af te rekenen met de operators,
toch?'; 'Zou hij het op kunnen pakken?' (let op: 'zouje dat op willen pakken?' =
delegeren).

=

Instemmen
het eens zijn, akkoord gaan; volgzaam gedrag tonen
Deze categorie bevat alle gedragingen die laten zien dat de leidinggevende het eens is met
een of meerdere medewerkers. Wanneer de leidinggevende het eens is met een medewerker
die niet aanwezig is, maar waarover wei wordt gesproken voIgt geen score in deze
categorie. In sommige gevallen kan daarbij de leidinggevende het (impliciet) oneens zijn
met de aanwezige medewerker(s). Er volgt dan een score in de categorie tegenspreken.
Wanneer de leidinggevende een beslissing accepteert of een voorstel van een medewerker
aanneemt, wordt dat in deze categorie gescoord. Ook wanneer de leidinggevende
gedeeltelijk toegeeft aan de eisen van de medewerker, levert dat een score op in deze
categorie. Bijvoorbeeld wanneer de leidinggevende accepteert om - na stevig aandringen
van medewerkers - een bepaalde taak uit te voeren en het tot zijn of haar
verantwoordelijkheid te rekenen, wordt er in deze categorie gescoord. Ook uiteindelijke
uitspraken - die instemmend gedrag laten zien - na (lang) discussieren en brainstormen
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over een specifiek onderwerp val1en in deze categorie. Het instemmen van de
leidinggevende met een door een medewerker gemaakte analyse of gestelde diagnose wordt
ook in deze categorie gescoord. Let wei, wanneer het vertoonde gedrag van de
leidinggevende verder gaat dan het eens zijn met een voorstel of suggestie dan volgt een
score in een andere categorie. Bijvoorbeeld: 'Jaaaa, dat is een goed idee. Heel goed
gevonden van jou!' Dit hoort thuis in de categorie positief belonen. Verder wordt een score
in deze categorie genoteerd wanneer de Ieidinggevende een of meerdere medewerkers
volgt. Dit wil zeggen dat de leidinggevende zich door de medewerker laat leiden, toegeeft
aan de mening of het advies van de medewerker. Ook wanneer de leidinggevende een
medewerker gehoorzaamt, of een opinie van de medewerker overneemt, wordt een score in
deze categorie genoteerd. Wanneer de leidinggevende aangeeft dat de kritiek van de
medewerker terecht is, volgt eveneens een score in deze categorie.
Het accepteren van een dreigement of enige vorm van agressie, waarbij de Ieidinggevende
tegenover een of meerdere medewerkers weemoedig, berustend, afwachtend of volgzaam
blijft, wordt ook in deze categorie gescoord. Let wei op, dat in een situatie waarin een
medewerker boos of gefrriteerd is - met andere woorden een teleurgestelde emotionele
reactie geeft- en de leidinggevende rustig blijft, dat de score dan valt in de categorie
interesse tonen. In deze situatie staat namelijk centraal dat de leidinggevende empathie
toont voor de emotionele teleurstelling van de medewerker. Gaat de medewerker echter
agressie gebruiken of anderszins dreigementen gebruiken en de leidinggevende laat dit toe
- met andere woorden is volgzaam of afwachtend- dan levert dat een score op in deze
categorie.
Opmerkingen, zoals 'accoord', 'is goed', 'oke' zijn voorbeelden die thuishoren in deze
categorie. Echter, let wel op met dergelijke korte opmerkingen! Zie biervoor ook de
instructie bij de categorie 'luisteren'. Wanneer de leidinggevende een dergelijke korte
opmerking maakt, wordt aan de hand wat voorafgaand (door de medewerker) is gezegd,
bepaald in welke categorie de score wordt genoteerd. Bijvoorbeeld wanneer een
medewerker expliciet een bepaalde aanpak voorstelt, (maar deze is nog niet uitgevoerd) en
de leidinggevende stemt daarmee in, voIgt de score in deze categorie. Wanneer de
medewerker aangeeft wat bij of zij gedaan heeft en de leidinggevende is bier tevreden over
dan volgt de score in de categorie positief belonen. Wanneer de leidinggevende
bijvoorbeeld 'oke' roept om over een ander onderwerp te beginnen, volgt een score in de
categorie gesprek sturen - vormgeven. Dit is te herkennen wanneer de leidinggevende het
initiatief neemt in een gesprek en een voorafgaande reactie van de medewerker niet wordt
verno men, zodat er geen aanleiding is waar te nemen waarop een leidinggevende reageert.
VOORBEELDEN: 'Medewerker: lk stel voor dat we eerst dit punt afhandelen.
Leidinggevende: Dat is prima'; 'Medewerker: Zullen we afspreken dat we in het vervolg
alles beter doorpraten? Leidinggevende: Ja, dat lijkt me een goed plan'; 'Medewerker: Je
moet rninstens twee kandidaten toelaten tot de acadernie. Leidinggevende: Goed, dan laten
we er nog twee toe'; 'Ja, zo zie ik het ook'; 'Dat klopt'; 'Tuurlijk'; 'Dat ben ik metje eens';
'J a, dat kun jewel zeggen' .
SUPPORTING (MEDEWERKERS MOTIVEREN)
Deze klasse bevat gedragingen van leidinggevende waarmee zij hun medewerkers op
positieve wijze ondersteunen, verder helpen. Dit helpen bestaat vooral uit emotionele
ondersteuning of het roept een dusdanig gevoel op bij de mewerkers. Dit gescbiedt dan
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door medewerkers positief te stimuleren en te belonen voor taken die worden verricbt en
door oprecbte interesse in medewerkers te tonen. Het kan ook voorkomen dat de
leidinggevende min of meer vrijwillig een of meerdere medewerkers assisteert. Dit betekent
dat de leidinggevende daadwerkelijk concreet bulpvaardig is en de medewerker voorziet in
wat hij of zij voor het uitvoeren van taken nodig heeft.
Vriendelijk zijn = sympathie tonen
Bij deze categorie horen gedragingen van de leidinggevende zoals een of meerdere
medewerkers groeten, 'hallo' tegen de medewerker(s) zeggen, naar de medewerker
zwaaien, toenaderingen doen of handelingen verrichten om 'het ijs te breken'. Wanneer de
leidinggevende een medewerker de hand schudt bijvoorbeeld bij binnenkomst of bij het
verlaten van de vergaderzaal, wordt dat in deze categorie gescoord. Ook wanneer de
leidinggevende een uitspraak doet als 'neemt u plaats' of naar een stoel verwijst, waarop
een medewerker plaats kan nemen, wordt dat in deze categorie gescoord. Handen scbudden,
de medewerker verwelkomen, de medewerker bij de groep betrekken of anderszins de
medewerker op zijn gemak stellen door de leidinggevende, worden in deze categorie
gescoord. Ook vriendelijke gebaren van de leidinggevende als reactie op wat een of
meerdere medewerkers zeggen of doen, levert een score op in deze categorie. Zoals de
assistentie van een medewerker op vriendelijke wijze afwijzen, 'tot ziens' roepen, of
uitzwaaien. Het gedrag van de leidinggevende is te typeren als sympathiek, informeel of
vriendelijk. Ook wanneer de leidinggevende zich bijvoorbeeld gastvrij gedraagt door aan de
medewerker te vragen of hij of zij iets wil eten en/of drinken (het aanbieden van iets bijv.
een glas water, levert een score op in de categorie 'interesse tonen'), wordt dat in deze
categorie gescoord. Ook een medewerker welkom heten, levert een score op.
VOORBEELDEN: 'Hoe is het?' (aan het begin van het gesprek; routinematige handeling);
'Heb je een lange reis achter de rug?'; 'Hallo, alles goed?'; 'Wil je wat drinken?'; 'Wilje
wat eten?'; 'Ik zie je straks'; 'Goed je te zien, tot de volgende keer' .
Positief belonen = (het gedrag van) de medewerker(s) positief beoordelen en belonen
AIle handelingen, waarbij de status van de medewerker wordt verhoogd, nadat deze een
goede prestatie heeft geleverd. De medewerker bedanken, complimenten geven, het geven
van een schouderkIopje, de medewerker feliciteren met een gekIaarde kIus of verkregen
baan of op vriendelijke wijze applaudiseren voor die medewerker. Een score volgt ook in
deze categorie wanneer de leidinggevende zijn of haar positieve mening over het
functioneren van de medewerker geeft (de betreffende personen zijn fysiek aanwezig
tijdens het gesprek). Kortom, de medewerker positief belonen. Daarnaast kan de
leidinggevende een medewerker ook bedanken voor kIeine dingen, zoals het bedanken voor
het inschenken van een kop koffie, het opbalen van een document of het doorgeven van een
notitie. VOORBEELDEN: 'Dankje weI'; 'Je aanpak is nu al vele malen beter dan 3
maanden geleden'; 'Ik ben blij datje ondertussen niet een afwachtende bouding hebt
aangenomen, maar doorgewerkt hebt'; 'Het was prettig dat je aangaf er meteen over te
willen praten'; 'Dat is fijn'; 'Jij hebt prima werk geleverd'; 'Dat is geen verkeerde keuze'.
Luisteren = laten blijken de medewerker(s) te volgen; te begrijpen
In deze categorie worden aIle gedragingen gescoord waaruit blijkt dat de leidinggevende
begrijpt wat er door een medewerker wordt gecommuniceerd. In deze categorie gaat bet om
de personen die tijdens het gesprek fysiek aanwezig zijn. Deze categorie bevat het
aandachtig en actief luisteren van de leidinggevende naar wat de medewerker mededeelt.
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De Ieidinggevende gaat goed in op wat de medewerker zegt. Let weI, het Iuisteren van de
leidinggevende moet minimaal een seconde duren. Dus wanneer de leidinggevende eerst
zijn of haar eigen mening geeft en vervolgens rustig is en luistert en daarna zijn of haar
eigen positie beschermt, moet het luistergedeelte minimaal een seconde duren. Non-verbale
uitdrukkingen van de leidinggevende die aangeven dat hij of zij begrijpt wat de
medewerker presenteert of zegt, leveren ook een score op in deze categorie. Bijvoorbeeld
wanneer de Ieidinggevende gaat knikken met z'n hoofd, waarmee hij of zij aan de
medewerker Iaat weten te begrijpen wat deze bedoelt of zegt. Ook wanneer de
leidinggevende een expliciete -letterlijke- samenvatting geeft van wat de medewerker heeft
gezegd, levert een score op in deze categorie. Wanneer de leidinggevende zich non-verbaal
en expliciet naar de medewerker toedraait of toebuigt, levert eveneens een score op in deze
categorie. Ook volgt er een score in deze categorie wanneer de leidinggevende ontspannen,
rustig doch geinteresseerd overkomt. Rustig zit, weinig bewegingen maakt met
bijvoorbeeld de handen of benen en daarmee rustig luistert naar wat een of meerdere
medewerkers zeggen. Wanneer de leidinggevende tevens een ontspannen houding
aanneemt, terwijl een medewerker aan het praten is, levert dat een score op in deze
categorie. Bijvoorbeeld wanneer de leidinggevende koffie drinkt of voor zichzelf koffie
inschenkt en ondertussen Iuistert naar de medewerker voigt in deze categorie een score
(alleen voor zichzelf koffie inschenken is een score in de categorie eigen positie
verdedigen). Ook indien de leidinggevende de medewerker duidelijk aankijkt wanneer deze
iets zegt, voIgt een score in deze categorie. Een score in deze categorie voigt met wanneer
de leidinggevende zijn of haar wenkbrauwen fronst, wenkbrauwen samentrekt, of een
nadenkende houding aanneemt. Verder voIgt ook een score in deze categorie wanneer een
medewerker boos, kwaad of geirriteerd is en de leidinggevende blijft toch respectvol naar
de medewerker en precies ingaat op wat de medewerker naar voren brengt. In deze situatie
uit zich dat non-verbaal door rustig te blijven en door geen onverhoedse bewegingen te
maken. Bijvoorbeeld de leidinggevende Iaat de medewerker uitpraten, bIijft zelf geduldig
en / of kalm praten tegen de medewerker. Let echter weI op: Wanneer de leidinggevende
wordt bedreigd of de medewerker wordt echt agressief en de Ieidinggevende blijft een
afwachtende, volgzame houding aannemen dan voIgt de score in de categorie instemmen.
Opmerkingen zoals: 'hmm', 'helder', 'dat begrijp ik' zijn prima voorbeelden die
thuishoren in deze categorie. Echter, let wel goed op met dergelijke korte opmerkingen.
Dergelijke korte opmerkingen van de Ieidinggevende zoals 'mooi', 'goed', 'oke' kunnen
ook worden gescoord onder de categorie positief belonen of instemmen. Zulke korte
opmerkingen vallen mogelijk ook te scoren in de categorie gesprek sturen. Wanneer de
leidinggevende een dergelijke korte opmerking maakt, wordt aan de hand wat voorafgaand
(door de medewerker) is gezegd, bepaald in welke categorie de score wordt genoteerd.
Bijvoorbeeld wanneer de medewerker expliciet een bepaalde aanpak voorstelt, (maar deze
is nog met uitgevoerd) en de Ieidinggevende stemt daarmee in, voIgt de score in de
categorie instemmen. Wanneer de medewerker aangeeft wat hij of zij gedaan heeft en de
leidinggevende is hier tevreden over dan voIgt de score in de categorie positief belonen.
Wanneer de leidinggevende bijvoorbeeld 'oke' roept om over een ander onderwerp te
beginnen, voIgt een score in de categorie gesprek sturen. Dit is te herkennen wanneer er
geen voorafgaande reactie van de medewerker wordt vemomen. Of dat duidelijk is dat er
geen toestemming of verslag van een bepaalde activiteit wordt gegeven door de
medewerker en de leidinggevende met een korte opmerking het gesprek een wending geeft
door te interrumperen of door een ander onderwerp aan te snijden, VOORBEELDEN:'Dat
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begrijp ik'; 'hmm': 'oke'; 'En toen?'; 'Je kan er niks aan doen, je was immers ziek'; 'In
jouw plaats had ik ook zo gehandeld'.
Aanmoedigen = (het gedrag van) de medewerker(s) positief stimuleren
Enthousiasmeren. ABe handelingen van de leidinggevende waarbij de status van de
medewerker wordt verhoogd, voordat de medewerker een prestatie zal gaan leveren of
nadat de medewerker een slechte prestatie heeft geleverd. De medewerker(s) (positief)
stimuleren, de medewerker(s) inspireren, de medewerker(s) een 'hart onder de riem steken'
of de medewerker bevestiging geven van zijn of haar sterke kanten. De leidinggevende legt
expliciet de nadruk op de sterke kanten van een of meerdere medewerkers wat een score
oplevert in deze categorie. Kortom, de medewerker stimuleren, zonder daadwerkelijk
concreet hulpvaardig te zijn. Ook non-verbale handelingen van de leidinggevende die de
medewerker aanmoedigt, worden in deze categorie gescoord. Bijvoorbeeld de hand op de
schouder van een medewerker leggen, op de rug klappen of een arm om de medewerker
heenslaan. Daarnaast worden in deze categorie ook gedragingen van de leidinggevende
gescoord waaruit hij of zij zijn vertrouwen uitspreekt ook voor een bepaalde actie of
ontwikkeling die gaande is in de organisatie. In deze categorie wordt het tonen van
enthousiasme of het maken van vriendelijke en/of leuke grappen door de leidinggevende
ook gescoord. Wanneer de leidinggevende bijvoorbeeld de medewerker(s) op vriendelijke
en/of leuke wijze in de maling neemt, volgt een score in deze categorie. Wanneer de
leidinggevende lacht - op plezierige en vriendelijke wijze- om een grap, verhaal of
gebeurtenis van een medewerker dan voigt eveneens een score in deze categorie. Indicatie
hierbij is dat er echt ge1acben wordt om een opmerking of grap van de leidinggevende door
anderen. Is het maar een medewerker van de 3 dan is dat te weining en voIgt er geen score.
Enthousiasme tonen wordt bijvoorbeeld geuit wanneer de leidinggevende expliciet maakt
'het werk een spel te vinden'. De leidinggevende zegt bij voorbeeld tegen een of meerdere
medewerkers dat een bepaalde verandering invoeren Ieuk is of dat het informeren, inwerken
of het op de hoogte brengen van een andere unit of een bepaalde medewerker uitdagend is.
Evenals het vertonen van blijdschap, plezier, gelukkig zijn of opgewekt zijn. Verder uit dit
zich ook wanneer de leidinggevende zich energiek of dynarnisch gedraagt. Dus ook
wanneer de leidinggevende zegt iets 'groots' te vinden, uitbundig is, enthousiaste verhalen
vertelt. Maar wanneer de leidinggevende iets navraagt (bet is groot, he?) of vloekt wordt de
score niet in deze categorie geplaatst. Verder elke aanwijzing dat de leidinggevende
opgetogen is, uit de bol gaat, uitzinnig is of euforisch is. Daarbij gaat het ook om het lachen
van de leidinggevende bij een bepaalde gebeurtenis of grap. Wanneer de leidinggevende
lacht om een bepaalde gebeurtenis of grap van een medewerker dan levert dat een score op
in deze categorie. Let weI, het gaat niet om nerveuze lachjes, zenuwtrekjes of het lachen als
een 'boer met kiespijn'. Deze laatste gedragingen horen bij de categorie ongeinteresseerd
zijn. Bij het grappen maken of het lachen om een bepaalde gebeurtenis mag het tonen van
aggressie zeker niet voorkomen, wil bet hier gescoord worden. Wanneer de leidinggevende
alleen zelf lacht om een eigen grap of wanneer hij of zij de medewerker een steek onder
water geeft dan valt de score in de categorie eigen positie verdedigen. Daarentegen worden
positieve en/of vriendelijke reacties (bijvoorbeeld lacben) van de leidinggevende op door
anderen gemaakte grappen of zelf gemaakte 'vriendelijke' grappen van de leidinggevende
weI in deze categorie gescoord. Let verder wel op dat het zogenaamde routinematig lachen
- dus een standaard lach van de leidinggevende die hij of zij meestal vertoont of een
minirnale glirnlach - niet in deze categorie wordt gescoord. Ook wanneer er over serieuze
zaken wordt gesproken, of wanneer de leidinggevende zijn of haar lach gebruikt om zich te
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verdedigen ten opzicbte van een medewerker voIgt er geen score in deze categorie.
VOORBEELDEN: 'Hihi, dan doen we dat voor de volgende keer!'; 'Haha, die avond was
inderdaad lacben'; 'Dit is ontzettend leuk werk, ik doe bet graag!'; 'Ik beb er alle
vertrouwen in dat je dit project tot een goed einde zult brengen'; 'Goed dat je er weer bent' .
Samenwerken. In deze categorie voigt eveneens een score wanneer de leidinggevende
aangeeft te willen samenwerken met een of meerdere medewerkers. De leidinggevende laat
zien een teambouwer (en ook teamspeler) te zijn. Ook wanneer de leidinggevende besluit
zelf een taak of actiepunt uit te voeren - wat normaliter een medewerker zou doen - om
gezamenlijk een beter resultaat te boeken, valt de score in deze categorie (bijvoorbeeld
copie balen bij de printer). De leidinggevende vindt samenwerking belangrijk en dus zorgt
deze ervoor dat de medewerker heeft wat bij of zij nodig heeft om het werk uit te voeren.
Bijvoorbeeld wanneer de leidinggevende zegt dat bij of zij de medewerker(s) nog een emailt daarover zal sturen. Dit levert in deze categorie een score op. Ook wanneer de
Ieidinggevende concreet iets gaat uitdelen (bijvoorbeeld nieuw werkmateriaal, papier, een
dossier of een pen) voigt een score in deze categorie. Ook wanneer de leidinggevende ziet
of ervaart dat informatie niet duidelijk is overgekomen - dus bijvoorbeeld als de
medewerker navraag doet aan de leidinggevende- of verkeerd wordt begrepen door een of
meerdere medewerkers en dit wordt hersteld door de leidinggevende door nogmaais de
informatie aan de medewerker te geven, wordt dit in deze categorie gescoord. Let wei, de
leidinggevende moet de medewerker niet willen overtuigen (= richting geven), maar er juist
voor zorgdragen dat de informatie e.d. goed, correct en voJledig overkomt bij de
medewerker. Ligt de nadruk op iets uit handen nemen van een of meerdere medewerkers of
benadrukt de leidinggevende dat hij of zij de medewerker wil belpen of ook gezamenlijk
bet probleem wi! oplossen dan voigt ook een score in deze categorie. Bijvoorbeeld wanneer
de leidinggevende een medewerker helpt bij bet formuleren van een zin. Een medewerker
maakt iets wat hij of zij wit zeggen niet af en dat wordt aangevuld door de leidinggevende.
Dan voIgt een score in deze categorie.
Hierbij is het ook belangrijk om elke aanwijzing te scoren, waarin het onderling vertrouwen
- tussen leidinggevende en de medewerker(s) - wordt bevestigd en/of versterkt. Dus
wanneer de leidinggevende gedrag vertoont waarmee de relatie met de medewerker
vertrouwder of intiemer wordt, Ievert dat een score op in deze categorie. We
veronderstellen dat vertrouwen de basis vormt voor een samenwerkingsverband. Dit
vertrouwen wordt onder andere geuit wanneer de Ieidinggevende expliciet de voomaam van
de medewerker noemt. Dus het noemen van de voomaam moet ecbt nadrukkelijk gebeuren.
Concreet betekent dit dat tussen bet noemen van de naam en de rest van de zin voldoende
pauze (vergelijkbaar met de 'ja, maar' -situatie). Met voldoende pauze bedoelen we
rninimaal 1 seconde. Let wei, alleen indien de medewerker ook daadwerkelijk aanwezig is
bij bet gesprek/vergadering, voigt een score. Hetzelfde principe als bij bet gebruik van de
'voomaam' (van de medewerker) door de leidinggevende, gaat op wanneer de
Ieidinggevende het woordje 'wij' gebruikt. Wanneer de leidinggevende expliciet 'wij'
gebruikt in zijn of baar uitspraken, voigt een score in deze categorie. Oat wi! zeggen dat in
de uitspraak (s=een zin) van de leidinggevende de nadruk moet liggen op het creeren van het
'wij-gevoel'. Het accent moet liggen op woordjes zoals 'wij', 'ons', 'met elkaar'. Het
woordje 'wij' krijgt onder andere veel nadruk wanneer dit wordt afgezet tegenover anderen
(wij - zij verbouding). Wannneer de Ieidinggevende 'wij-zij' benadrukt volgt een score in
deze categorie. Ecbter wanneer de leidinggevende bijvoorbeeld richting geeft (visie) en
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daar aansluitend (denkbeeldig in dezelfde zin) heel kort zoiet als 'ons' of 'met elkaar'
roept, levert dit een score op in een andere categorie. De nadruk ligt namelijk met op het
'wij-gevoel' of iets dergelijks, maar over wat een leidinggevende zelf vindt en of zegt. Een
score voIgt in deze categorie wanneer de leidinggevende het saamhorigheidsgevoel, 'wijgevoel' of het samenwerken met een of meerdere medewerkers, bevordert. Ret gaat hier
dus om het verbeteren en bevestigen van de samenwerking, waarbij de leidinggevende laat
zien de medewerker(s) te vertrouwen. Dit uit de leidinggevende door positief stimulerende
opmerkingen te maken en daarmee een vertrouwensrelatie met de medewerker te creeren.
Dit uit zich ook wanneer de leidinggevende zich kwetsbaar opstelt of onzekerheid toont
en/of (persoonlijke) dingen over zichzelf vertelt. Een score in deze categorie voIgt ook
wanneer de leidinggevende zichzelf corrigeert. Of wanneer de leidinggevende de eigen
gemaakte (inschattings)fouten toegeeft aan een of meerdere medewerkers wordt dat
eveneens in deze categorie gescoord. Ook wanneer de leidinggevende echt spijt betoont,
excuses maakt, zich wil verontschuldigen, vergeving vraagt of iets wil goed praten, levert
dat in deze categorie een score op. Kortom, wanneer de leidinggevende fouten toe geeft of
spijt betoont van iets dan noteren we in deze categorie een score. Ook wanneer de
leidinggevende zegt iets ZELF met te snappenlbegrijpen ('ik snap het met') voIgt een score
in deze categorie (:f=. verifieren). Ook wanneer de leidinggevende iets zegt met te weten dan
levert dat in deze categorie een score op (= signaal van vertrouwen, eerlijkheid).
Bijvoorbeeld wanneer de leidinggevende aan een medewerker vertelt hoe hij of zij zelf
vroeger met een bepaalde situatie - waar de betreffende medewerker nu in verkeert- is
omgegaan. Kortom, wanneer de leidinggevende op een positieve manier de nadruk legt op
de gezamenlijke opdracbt met de medewerker, de eenheid of op de onderlinge harmonie,
wordt dat in deze categorie gescoord. VOORBEELDEN: 'We gaan dat samen prima
uitwerken'; 'Maarten, wij doen dat tocb altijd heel netjes'; 'Ik wilje daar bij wei van dienst
zijn'; 'Kan ikje ergens mee helpen?'; 'Ik zal de nieuwe slogan voor jou nog even
herhalen', 'Medewerker: Wil je mij laten zien hoe dat nieuwe systeem werkt?
Leidinggevende: Ja, ik zalje even uitleggen hoe dat werkt'; 'Ik heb er geen grip op', 'Wat
ik begrepen heb .... ' (kwetsbaar opstellen van de leidinggevende; Wanneer de medewerker
iets zegt en de leidinggevende legt uit tot hoever hij of zij het begrepen heeft; 'Sorry, dat ik
te laat ben'; 'Daar zit ik sowieso mee'; 'Mijn excuses, dat ik dat rapport met gelezen heb';
'Dat heb ik inderdaad verkeerd ingeschat'.

=

Persoonlijke interesse tonen
belangstelling laten blijken voor de medewerkerts);
empathie tonen
In deze categorie wordt er gescoord wanneer de leidinggevende een persoonlijke
belangstelling toont voor de medewerker. Bijvoorbeeld door navraag te doen bij
medewerkers over hoe zij persoonlijk omgaan met (toekomstige) veranderingen in de
organisatie. Ook wanneer de leidinggevende vraagt naar toekomstige gebeurtenissen van de
medewerker (bijvoorbeeld een vakantie, uitstapje, etc.) wordt dat in deze categorie
gescoord. Of door te vragen naar de thuissituatie of loopbaan van de medewerker,
bijvoorbeeld hoe een moeilijke situatie thuis gaat, wordt in deze categorie gescoord. Dit kan
betrekking hebben op een of meerdere medewerkers die al dan met aanwezig zijn bij het
gesprek. Wanneer de leidinggevende navraag doet over een thuissituatie en daarbij
informatie inwint die zakelijk gezien onbelangrijk (neutrale informatie) is dan levert dat een
score in deze categorie op. Bijvoorbeeld 'Hoe oud is Piet geworden?' Ook wanneer de
leidinggevende vraagt wat een mederwerker precies beeft qua ziekte dan is dit interesse
tonen en een score in deze categorie. Echter wanneer de leidinggevende vraagt hoe lang een
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medewerker al ziek is of voorlopig nog afwezig is dan is dit een score voor de categorie
verifieren. Hierbij boort ook bet aandacht besteden van de Ieidinggevende aan de
persoonlijke problemen en zorgen van de medewerker(s). De nadruk ligt dan op gedrag van
de Ieidinggevende dat te typeren is als persoonlijke interesse of empatbie tonen. Dus
uitdrukkingen naar de medewerker toe zoals 'ik begrijp wat je bedoelt' of 'ik kan me
voorstellen datje ..... ' worden in deze categorie gescoord. Verder worden er ook
gedragingen van de leidinggevende gescoord die de gevoelens en de beboeften van de
medewerker(s) onderkennen. Dit betekent dat een score plaatsvindt wanneer de
leidinggevende expliciet de gevoelens van de medewerker(s) benoemt. De Ieidinggevende
vat bijvoorbeeid de genoemde problemen van de medewerker samen. Dus wanneer de
Ieidinggevende vraagt of benoemt hoe de medewerker zich voelt, Ievert dat een score op in
deze categorie. Het gaat dus om het expliciete aandacht geven van de leidinggevende aan
gevoelsmatige, persoonlijke zaken van de medewerker. Kortom, elke indicatie die aangeeft
dat de leidinggevende empathisch of belangstellend is naar een of meerdere medewerkers,
Ievert een score op in deze categorie.
Het gaat in deze categorie ook om gedrag van de Ieidinggevende wat ornschreven wordt ais
belangeloos optreden, genereus zijn, vrijgevig zijn of zelfopoffering tonen. Wanneer de
Ieidinggevende op vrijwillige wijze of op eigen initiatief de medewerker hulp aanbiedt of
bereid is de medewerker vrijwillig te assisteren, voIgt een score in deze categorie. Het gaat
hierbij weI om hulp dat de medewerker persoonlijk nodig heeft. Bijvoorbeeld een glaasje
water geven bij keelpijn van de medewerker. Dus bijvoorbeeld wanneer de leidinggevende
'ja' zegt op een vraag om assistentie van de medewerker, voIgt een score in deze categorie.
Met andere woorden wanneer de Ieidinggevende expliciet zijn of haar diensten aanbiedt aan
de medewerker in de zin van tijd, geld en energie, volgt een score in deze categorie. Daarbij
kan het ook betrekking hebben op een medewerker die niet bij het gesprek aanwezig is. Dus
wanneer de Ieidinggevende persoonlijke ondersteuning aan een medewerker aanbiedt of
direct verleent, Ievert dat hier een score op. Wanneer de leidinggevende besluit iets te doen
wat de medewerker absoluut niet mag doen dan volgt er een score in de categorie eigen
positie beschermen. Ook wanneer de leidinggevende de nadruk legt op het feit dat hij of zij
dit het beste zelf kan uitvoeren. Met andere woorden, aIleen via hem of haar is een bepaald
doel te bereiken valt de score in de categorie eigen positie beschermen. Dus wanneer de
leidinggevende de nadruk legt op de noodzaak dat hij of zij in eigen persoon handelt, zijn of
haar belangrijkheid benadrukt, levert dat hier geen score op.
Ook wanneer de leidinggevende meedenkt om de persoonlijke of -loopbaan- doelstellingen
van de medewerker te realiseren wordt dat allemaal in deze categorie gescoord. In deze
categorie gaat het verder ook om gedragingen van de leidinggevende waarbij hij of zij
concreet opkomt voor een medewerker. In de zin van de medewerker in een conversatie
verdedigen of het voor die medewerker opnemen. Ook de persoonlijke belangen van een
medewerker behartigen, de persoonlijke interesses van een medewerker naar voren brengen
of de integriteit van een medewerker bevestigen, zijn allemaal gedragingen die een score
opleveren in deze categorie. Wanneer de Ieidinggevende in een conflict van 2 andere
mensen een comprornis voorstelt of gaat meedenken, levert dat ook een score op in deze
categorie. Ook wanneer de leidinggevende tracht conflicten tussen anderen op te lossen of
te verzachten, levert dat een score op in deze categorie. Met andere woorden, wanneer de
leidinggevende een poging doet om partijen te helpen, zodat anderen er beter van worden
voIgt een score in deze categorie. VOORBEELDEN: 'Hoe is het nu met je?': 'Hoe is het op
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het thuisfront?'; 'Ik ben benieuwd naar je achtergrond. Wil je daar wat meer over zeggen?';
'Hoe benje omgegaan met het slechte nieuws?'; 'Ik snap best dat het moeilijk was om even
te bellen'; 'Ik begrijp dat u zich zorgen maakt'; 'Ik zie dat je je er nog steeds over opwindt";
'Wat vervelend voor jou'; 'Ik zie hoe je je voelt': 'Je voelt je dus gepasseerd'; 'Je zult wel
blij zijn geweest'; 'Het zitje behoorlijk hoog'; 'Laten we daar, alsje wilt, nog eens langer
over doorpraten'.
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Auoendlx 5-A Gedraa van 25 e ectieve middenmanaaers ID Nederlandse
Gedraascateaorieen
Gestandaardiseerde tijd
(% op basis van observatietijd)

rote organisaties
Gestandaardiseerde frequentie
(% op basis van frequentie)

Absolute tiid (in seconden)
(gemiddeld per rniddenmanager)

Absolute freauentie
(gemiddeld per
middenmanager)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7a.
7b.
8a.
8b.
8e.
9.

Onzeinteresseerd ziin
Eizen nositie besehermen
Nezatieve feedback zeven
Tezensnreken
Verifieren
Opleggen
Gesprek sturen - vormgeven
Gesprek sturen - interrumperen
Richtinz I!even - visie
Richtinz geven - delezeren
Richtinz I!even - informatie geven
Ideeen vrazen
10. Instemrnen
11. Vriendeliik ziin
12. Positief belonen
13. Luisteren
14a. Aanmoedizen - entbousiasmeren
14b. Aanmoedizen - sarnenwerken
15. Persoonliike interesse tonen

1.23
3.03
3.33
0.31
4.11
0.18
2.58
0.31
19.19
0.46
5.67
0.64
0.71
0.09
0.32
54.29
1.49
2.01
0.20

1.08
5.72
4.07
0.93
9.30
0.41
6.36
1.45
16.85
0.72
5.90
1.28
2.94
0.20
0.90
35.55
2.20
3.82
0.36

1341.89
3486.82
3603.54
324.76
4437.52
263.78
2903.31
328.61
20373.69
480.97
5897.34
689.06
760.32
93.60
366.37
57130.06
1715.91
2125.55
208.89

14
72

52
II
118
5
77
18
213
9
76
16
38
33
11
449
28
48
5

Appendix

5-B Gedraascateaorieen

Gedragscategorieen

zeranaschikt

van meest tot minst voorkomend
onder
Gedragscategorieen
tijd

Gestandaardiseerde

(% op basis van observatietijd)

14 effectieve mlddenmanazers
Gestandaardiseerde
frequentie
(% op basis van frequentie)
35.27

1
2

Luisteren
Richting geven - visie

55.16
17.17

Luisteren
Richting geven - visie

3

4.82

Veritleren

9.77

4

Richting geven - infonnatie
lzevcn
Verifieren

4.32

5.99

5
6

Eisen positie beschennen
Negatieve feedback geven

3.48
3.43

7
8

Gesprek sturen - vonnl!even
Aanmoedigen - samenwerken

2.51
2.16

Gesprek sturen vorll12even
Eigen positie
Richting geven - informatie
Igeven
Neaatieve feedback
Aanmoedigen
samenwerken

9

2.01

10

Aanmoedigen enthousiasmeren
Ongeinteresseerd

II
12
13

15.45

in Nederlandse
private
Gedragscategorieen

Luisteren
Richting geven visie
Verifieren

oraanisaties
Absolute
frequentie
(gemiddeld per
middenmanager)
431
189
119

Gesprek sturen vonngeven
Eisen positie
Richting geven infonnatie geven

73

4.33
4.20

Nezatieve feedback
Aanmoedigen samenwerken

53
51

Instemmen

3.07

Instemmen

38

1.47

Aanmoedigen
enthousiasmeren

2.83

35

Instemmen

0.75

Ongemteresseerd

Ideeen vrazen

0.63

Ideeen

1.41
1.31

Aanmoedigen enthousiasmeren
Ongemteresseerd
Ideeen vrazen

Richting

0.47

Gesprek

zijn

geven - delegeren

vrazen
sturen

-

5.96
5.39

1.14

Gesprek sturen interrumperen

interrumperen

73
66

33
17
16

Positief belonen
Oplezgen

0.41
0.32

Positief

15

Tezensnreken

1.07
0.81

Positief belonen
Tegenspreken

14
13

16

Tegenspreken

0.31

Richting

0.76

10

17

Gesprek sturen interrumperen

0.26

Opleggen

0.55

Richting geven delegeren
Opleggen

18

Interesse tonen
Vriendelijk ziin

0.24

Interesse tonen
Vriendellik
zijn

0.50
0.19
100

Interesse tonen
Vriendelijk zijn

7
6

Totaal

-

14

19

Totaal

0.07
100

Totaal

belonen
geven - delegeren

9
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1
2
3

5-C

Gedrazscateaorleen
Cedragscategorieen

Luisteren

zeraneschikt
van meest tot minst voorkomend
onder
GestandaardGedragscategorleen
iseerde tijd
(% op basis van
observatietiid)
51.17
Luisteren

Richtinz zeven - visie
Richting geven - infonnatie
Igeven

Absolute
frequentie
(gemiddeld per
middenmanager)
471

Luisteren
Richtinz geven - visie
Verifieren

3.91

Richting
Il!even

geven - informatie

6.74

Richting geven - infonnatie
lzeven

88

Gesnrek

sturen

6.29
5.38
3.79

Gesorek sturen - vonngeven

83
71

3.41
2.86
1.69

Aanmoedizen - samenwerken
Instemmen
Gesprek sturen interrumoeren
Aanmoedigen enthousiasmeren
Ideeen vraaen

45
38
32

Tezensnreken

16
13

8
9
10

Aanmoedizen - samenwerken
Aanmoedizen - enthousiasmeren
Ongemteresseerd
zijn

0.96
0.92

II

Ideeen vragen

0.67

Aanmoedigen
enthousiasmeren

3.26
3.07
2.93

1.72

- vormeeven

Eleen nosltie
Nezatieve

feedback

Aanmoedizen
- samenwerken
Instemmen
Gesprek sturen -

interrumneren
1.44

12

lnstemmen

0.65

Ideeen vrazen

1.23

13
14
15

Richtinz geven - delezeren
Gesorek sturen - interrumperen

TelJensnreken
Richtina I!even - deleaeren

16

Positief belonen

0.43
0.38
0.29
0.24

0.96
0.75
0.73
0.69

17
18
19

Onleaaen
Interesse tonen
Vriendeiiik zijn
Totaal

oraanisaties

18.62
8.84

Nezatieve

Tezensnreken

nublieke

Gedragscaregorieen

35.89

5
6
7

Eizen positie beschennen

in Nederlandse

Richtlna lJeven - visie
Verifieren

Verifieren
feedback geven

middenmanagers

Gestandaardiseerde
frequentie
(% op basis van frequentie)

22.29
6.70

4

Gesorek sturen - vormzeven

11 effectieve

0.14
0.13
0.12
100

Onaemteresseerd
Positief

belonen

Onlezsen
Vriendcliik
Interesse
Totaal

ziin
tonen

Eizen positie verdedizen
Nezatieve

feedback

seven

Richtina geven - delezeren
Onaeinteresseerd
ziin
Positief belonen

Onlezzen

0.24
0.22

Interesse

0.21
100

Vriendeliik
Totaal

tonen
ziin

244
116

50

22
19

10
10
9
3
3
-

176

Appendix S-D Verwachtlna

van verschillende populaties (uitgedrukt in oercenta

es)

M.M.!.
Bedrijf
N=7

Publieke
Sector
Managers
N = 18

PSY
Bachelor
Studenten
N=47
(2004)

BK Master
Studenten
N=47

PSY Bachelor
Studenten
N = 51 (2005)

NCDleden
Twente
N= 17

Pers. leden
univ.
(EClU)
N=17

Dutch HRM
consultants
N= 12

8 steekproeven
N=216

3

2

I

I

2

I

1

1

2

1.08

Eigen positie bescbermen

4

3

4

5

4

2

2

3

3

5.72

3.

Negatieve

3

2

4

3

4

1

3

I

3

4.07

4.

Tegenspreken

2

4

2

3

4

3

3

2

3

0.93

5.

Verifieren

7

7

6

6

8

8

5

9

7

9.30

6.

Opleggen

5

3

5

6

5

2

4

3

4

0.41

7.

Gesprek sturen

8

6

7

6

7

6

6

9

7

7.81

8.

Ricbting geven

13

9

II

11

9

14

13

12

11

23.47

9.

N aar ideeen vragen

8

II

9

12

9

6

12

8

9

1.28

10.

lnstemmen

5

4

5

5

4

3

4

3

4

2.94

II.

Vriendelijk

zijn

4

6

7

5

8

5

4

8

6

0.20

12.

Positief belonen

6

9

9

9

9

10

11

8

9

0.90

13.

Luisteren

15

12

10

9

9

14

II

14

12

35.55

14.

Aanmoedigen

10

II

10

11

11

16

11

10

II

6.02

IS.

Persoonlijke

7

11

10

8

7

9

8

9

9

0.36

100%

100%

100%

100%

100%

]00%

100%

100%

100%

100%

Nr.

Gedragscategorie

I.

Ongeinteresseerd

2.

Totaal

zijn

feedback

geven

interesse tonen

Resultaten
eigen studie
N=25
(% o.b.v. gestandaardiseerde
frenuentie)
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Appendix 5·E

GedragsverschiUen tussen effectieve middenmanagers uit private en publieke organisaties

Gedragscategerieen

I.

Ongeinteresseerd zijn
Eigen positie bescherrnen
Negatieve feedback zeven

Gestandaardiseerde tijd
(% op basis van
observatietiid)
Privaat
Publiek
1.47
0.92
3.48
2.93
3.26
3.43
0.31
0.29
4.32
3.91
0.32*
0.14*
2.51
3.07

2.
3.
4.
Tegenspreken
5.
Verifieren
Opleggen
6.
7a. Gesprek sturen vormgeven
7b. Gesprek sturen 0.26
0.38
interrumperen
17.17
22.29
8a. Richting geven - visie
0.47
0.43
8b. Richting geven - delegeren
4.82
6.70
8c. Richting geven - inforrnatie
geven
Ideeen vragen
0.63
0.67
9.
0.75
0.65
10. Insternmen
0.07
0.12
II. Vriendeliik ziin
0.41
0.24
12. Positief belonen
51.17
55.16
13. Luisteren
14a. Aanmoedigen 2.01 * +
0.96* +
enthousiasmeren
2.16
1.72
14b. Aanmoedigensamenwerken
0.24
0.13
15. Interesse tonen
+ = significant verschil op basis van GLM (p <0,05)
* = significant verschil op basis van t-test resultaten (p < 0,05)

Gestandaardiseerde
frequentie
(% op basis van frequentie)
Privaat

Publiek

Absolute tijd (in seconden)
(gemiddeld per middenmanager)

141*
5.96
4.33
0.81
9.77
0.55* +
5.99

0.74*
5.47
3.81
1.04
8.83
0.27* +
6.72

Privaat
1726.89
4096.89
4029.55
367.31
5084.86
372.57
2954.73

Publiek
851.90
2710.36
3015.90
270.61
3613.64
125.31
2837.87

1,14* +

1,75* +

308.51

15.45
0.76
5.39

18.25
0.68
6.40

1.31
3.07
0.19
1.07
35.27
2.83* +

Absolute frequentie
(gemidde1d per
middenmanager)
Privaat
Publiek
17
73
53

10

119
7*
73

71
50
13
116
3*
83

354.24

14*

22*

20197.17
549.86
5668.88

20598.36
393.30
6188.10

189
9
66

244

1.25
2.80
0.21
0.73
35.83
1.56* +

741.53
886.29
82.44
477.62
64866.93
2364.98

622.29
600.00
107.81
224.78
47283.14
889.81

16
38
33
13
431
35*

16
38
32
9
471
19*

4.20

3.43

2545.70

1590.81

51

45

0.50* +

0.22* +

277.28

121.84

6*

3*

10

10
88
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Appendix 5-F T-Test
(
.
de tiid)
(gestandaardiseer

Ongelnteresseerd

zijn

Mean

1

14

36,66986

11
14

123,3493
77,4451

137,20604

2

83,57208

25,19793
36,51986

292,6353

136,64479

246,3963
287,825

98,40167
112,1808

29,66922

1

11
14

2

11

274,1729

209,15409

63,06233

1
2

14

26,2362
24,601

20,78692

5,55554

11

1

14

363,2041

21,55198
146,30465

39,10156

2

11

328,5125

158,17451

47,69141

1

14

26,6124

6,17524

2

11

11,3914

23,10564
12,48388

1

14

102,04731

27,27329

2

138,1864

1

11
14

211,0523
257,988
22,0365

11,29673

41,66477
3,01918

2

11

15,20681
513,25583
527,59518

2

Negatieve feedback
geven
Tegenspreken
Verifieren
Opleggen
Gesprek sturen vormgeven
Gesprek sturen interrumperen
Richting geven - visie

Std. Error
Mean

N

1

Eigen positie
beschermen

Std.
Deviation

COD
E

1

14

32,2033
1442,655

2

11
14

1872,578
39,2759

29,98158

6,49817

3,76403

4,58503
137,17339
159,07593
6,62339

Richting geven delegeren

1
2

11

35,7544

33,82825

10,1996

Richting geven informatie geven

1

14

404,9199

248,86299

66,51143

2

11

562,5504

401,52108

1

14

52,9668

39,81348

121,06316
10,6406

2

11
14

56,5716

40,29383

12,14905

63,3064

20,82424

5,56551

54,5457

25,79099

7,77628

1

11
14

5,8885

6,93425

1,85326

2

11

11,02746

3,32491

1
2

14

9,8012
34,116

11

25,13368
14,77943

6,71726

20,4345

210,92932

Naar ideeen vragen

1

Instemmen

2

Vriendelijk

zijn

Positief belonen
Luisteren
Aanmoedigen enthousiasmeren
Aanmoedigen
samenwerken
Interesse

tonen

-

24,78246

4,45617

1

14

4633,352

789,22524

2

11

4298,467

767,6283

231,44864
27,05107

1

14

168,927

101,21585

2

11

48,25483

14,54938

1

14

80,8916
181,8357

102,14698

27,29993

2

11

144,6186

67,44648

20,33588

1

14

19,8058

13,27067

2

11

11,0762

14,50775

3,54674
4,37425

Independent
Levene's Test
for Equality
of Variances
F

ONG

EIG

NEG

TEG

VER

OPL

GESV

GESJ

RV

Equal variances

assumed

Equal variances

not assumed

Equal variances

assumed

Equal variances

not assumed

Equal variances

assumed

Equal variances

not assumed

Equal variances

assumed

Equal variances

not assumed

Equal variances

assumed

Equal variances

not assumed

Equal variances

assumed

Equal variances

not assumed

Equal variances

assumed

Equal variances

not assumed

Equal variances

assumed

Equal variances

not assumed

Equal variances

assumed

Equal variances

not assumed

1,0
43
1,5
86
4,6
75
0,0
13
0,3
87
5,1
11
0,4
36
0,5
35
0,0
03

Sig.

0,318

0,22

0,041

0,909

0,54

0,034

0,516

0,472

0,958

t

Samples Test
t-test for Equality of Means
Sig.
(2tailed)

df

Mean
Difference

Std. Error
Difference

90% Confidence Interval
the Difference
Lower

of

Upper

0,974

23

0,34

45,9042

47,12023

-34,85379

126,66225

1,032

21,844

0,313

45,9042

44,49285

-30,52041

122,32887

0,945

23

0,355

46,2389

48,95594

-37,66528

130,14311

0,983

22,871

0,336

46,2389

47,05276

-34,42251

126,90034

0,21

23

0,836

13,652

65,13317

-97,97787

125,28189

0,196

14,463

0,848

13,652

69,82659

-109,0566

136,36062

0,192

23

0,849

1,6352

8,51068

-12,951

16,22143

0,191

21,234

0,85

1,6352

8,54928

-13,06841

16,33884

0,568

23

0,576

34,6916

61,07321

-69,98006

139,36321

0,563

20,75

0,58

34,6916

61,67173

-71,48852

140,87167

1,965

23

0,062

15,221

7,74505

1,94694

28,49498

2,105

20,734

0,048

15,221

7,23198

2,76921

27,67271

-0,978

23

0,338

-46,9358

47,99276

-129,1892

35,31766

-0,943

17,88

0,358

-46,9358

49,79744

-133,31899

39,44744

-1,92

23

0,067

-10,1669

5,29446

-19,24089

-1,09283

-1,852

17,955

0,081

-10,1669

5,4898

-19,6878

-0,64591

-2,054

23

0,052

-429,9228

209,32821

-788,68442

-71,16109

-2,047

21,329

0,053

-429,9228

210,05164

-791,11067

-68,73485

RD

Equal variances assumed

2,669

0,116

Equal variances not assumed
RI

Equal variances assumed

2,116

0,159

Equal variances not assumed
ID

Equal variances assumed

INST

0,117

0,735

1,571

0,223

Equal variances not assumed
Equal variances assumed
VRIEN

3,666

0,068

Equal variances not assumed
Equal variances assumed

PB

3,845

0,062

Equal variances not assumed
LUIST

Equal variances assumed

0,113

0,74

Equal variances not assumed
Equal variances assumed
AANME

AANMS

0,009

0,937

0,343

Equal variances not assumed
Equal variances assumed

INTERESS

8,045

Equal variances not assumed
Equal variances assumed

Equal variances not assumed

23

0,766

3,5216

11,70999

-16,54787

23,59098

0,29

17,78

0,775

3,5216

12,16146

-17,58134

24,62445

-1,207

23

0,24

-157,6305

130,62088

-381,49789

66,23693

15,838

0,271

-157,6305

138,13059

-398,94198

83,68102

-1,141

Equal variances not assumed
Equal variances assumed

0,301

0,168

0,686

-0,224

23

0,825

-3,6048

16,12574

-31,24223

24,03266

-0,223

21,496

0,825

-3,6048

16,14998

-31,3652

24,15563

0,941

23

0,357

8,7607

9,31338

-7,20124

24,72263

0,916

19,028

0,371

8,7607

9,56271

-7,77325

25,29464

0,289

-3,9127

3,60487

-10,09097

2,26558

-1,085

23

-1,028

15,991

0,319

-3,9127

3,80652

-10,55864

2,73326

1,597

23

0,124

13,6815

8,5662

-0,99988

28,36284

1,697

21,537

0,104

13,6815

8,06095

-0,17341

27,53637

1,066

23

0,298

334,8847

314,23419

-203,67234

873,44173

1,069

21,892

0,297

334,8847

313,14478

-202,94616

872,71555

2,649

23

0,014

88,0354

33,23191

31,08014

144,9906

2,866

19,489

0,01

88,0354

30,71555

34,99223

141,0785

1,041

23

0,309

37,2171

35,75557

-24,0634

98,49752

1,093

22,445

0,286

37,2171

34,04165

-21,18646

95,62058
18,2743
18,4282

1,568

23

0,131

8,7296

5,5691

-0,81514

1,55

20,616

0,136

8,7296

5,63147

-0,96905
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Apoendix 5·F T· Test (gestandaardiseerde frequentie)
Soort
Ongemteresseerd

zijn

Eigen positie beschermen

Negatieve

feedback

geven

Tegenspreken

Verifieren

Opleggen

N

Mean

Std. Deviation

SUI. Error
Mean

1

14

14,9814

11,08619

2

11

7,3924

6,51882

1,9655

1

14

56,9401

22,5545

6,02794

2

3,96149

2,96291

11

54,6657

13,13877

1

14

43,9498

14,73067

3,93694

2

11

38,1334

22,2202

6,69964

1

14

8,1081

5,13825

1,37325

2

II

10,4205

10,12915

3,05405

1

14

99,1686

25,28579

6,75791

2

11

88,3115

40,09492

12,08907

5,5849

3,62764

0,96953
0,99151

1

14

2

11

2,7124

3,28847

Gessprek sturen vormgeven

1

14

58,8563

22,19226

5,93113

2

11

67,2128

28,05701

8,45951

Gesprek sturen interrumperen

1

14

11,2342

4,63305

1,23823

2

11

17,5293

7,61318

2,29546

1

14

152,617

32,84345

8,77778

2

11

182,48

42,46845

12,80472

7,4608

3,99465

1,06762

Richting

geven - visie

Richting geven delegeren
Richting geven informatie geven
Naar ideeen vragen

lnstemmen

Vriendelijk

zijn

Positief belonen

Luisteren
Aanmoedigen
enthonsiasmeren
Aanmoedigen
samenwerken
Interesse

-

1

14

2

11

6,761

6,41695

1,93478

1

14

51,7168

21,11649

5,64362

2

11

63,991

29,58535

8,92032

1

14

12,4613

8,0221

2,144

2

11

12,5218

6,87714

2,07354

1

14

30,1396

10,00774

2,67468

2

11

28,0102

10,8%78

3,2855

1

14

1,8687

1,82171

0,48687
0,54608

2

II

2,1085

1,81113

1

14

10,9466

7,26531

1,94174

2

11

7,3041

4,80555

1,44893

1

14

358,479

42,43359

11,34085

2

II

358,293

28,98335

8,73881

1

14

29,3465

15,18416

4,05814

2

II

15,6496

10,62117

3,2024

1

14

40,9098

12,69811

3,39371

2

11

34,2605

14,3997

4,34167

1

14

5,2309

3,83591

1,02519

2

11

2,2427

2,99176

0,90205

tonen

Independent Samples Test
Levene's Test
for Equality of
Variances

F

Ong

Equal variances assumed

0,265

1,88

0,183

0,9

0,354

0,73

0,401

1,46

0,24

Equal variances not assumed
Equal variances assumed

Gesl

7,71

o.ou

Equal variances not assumed
Equal variances assumed
RV

RD

1,5

0,233

Equal variances not assumed
Equal variances assumed
Equal variances not assumed

2,008

4,61

0,043

Sig. (2-tailed)

df

23
21,537

0,056

Mean
Differen
ce
7,589

0,044

7,589

Std. Error
Difference

95 % Confidence
Interval of the
Difference
Lower

Upper

3,77843

-0,22731

15,4052

3,55556

0,20598

14,972
18,1453

0,296

23

0,77

2,2744

7,6721

-13,5966

0,315

21,452

0.756

2,2744

7,21315

-12,707

17,2557

7,39994

-9,49156

21,1243

0,786

23

0,44

5,8164

0,748

16,578

0,465

5,8164

7,77076

-10,6103

22,2431

-0,744

23

0,464

-2,3125

3,10872

-8,74334

4,11843

-0,691

14,012

0,501

-2,3125

3,34859

-9,4939

4,86899

0,416

10,8572

13,11996

-16,2835

37,9979
40,2139
5,77657

0,828

23
16,023

0,445

10,8572

13,84973

-18,4996

2,046

23

0,052

2,8725

1,40384

-0,03155

2,071

22,466

0,05

2,8725

1,38675

0,00002

5,745

10,03748

-29,1205

12,4077

0,784

Equal variances not assumed
Equal variances assumed

GesV

1,31

Equal variances not assumed
Equal variances assumed

Opl

0,061

Equal variances not assumed
Equal variances assumed

Ver

3,88

Equal variances not assumed
Equal variances assumed

Teg

t

2,134

Equal variances not assumed
Equal variances assumed

Neg

0,084

Equal variances not assumed
Equal variances assumed

Eig

3,26

Sig.

t-test for Equality of Means

-0,833

23

0,414

-8,3564

-0,809

18,761

0,429

-8,3564

10,33158

-29,9993

13,2865

-2,557

23

0,Ql8

-6,2951

2,46181

-11,3878

-2,414

15,647

0,028

-6,2951

2,60814

-11,8343

1,20247
0,75597

0,059

-29,8628

15,04245

-60,9805

1,25488
2,69365

-1,985

-

23

-1,924

18,469

0,Q7

-29,8628

15,5245

-62,4193

0,335

23

0,741

0,6998

2,09058

-3,62488

5,02451

15,884

0,756

0,6998

2,20979

-3,98752

5,38715

0,317

RI

Equal variances assumed

1,28

0,27

Equal variances not assumed
ID

Equal variances assumed

0,06

0,816

Equal variances not assumed

Inst

Equal variances assumed

0,54

0,471

Equal variances not assumed
Vrien

Equal variances assumed

0,45

0,509

Equal variances not assumed

PB

Equal variances assumed

2,15

0,156

Equal variances not assumed
Luist

Equal variances assumed

1,74

0,201

Equal variances not assumed
AanmE

Equal variances assumed

AanmS

Equal variances assumed
Equal variances not assumed

0,238

-12,2742

10,13381

-33,2376

8,68917

-1,163

17,456

0,261

-12,2742

10,55569

-34,5005

9,95207

-0,02

23

0,984

-0,0604

3,04024

-6,34965

6,22877

-0,02

22,782

0,984

-0,0604

2,98266

-6,23382

6,11294

0,508

23

0,616

2,1295

4,19174

-6,5418

10,8007

0,503

20,665

0,621

2,1295

4,23656

-6,68965

10,9486

-0,328

23

0,746

-0,2398

0,73214

-1,75433

1,27476

-0,328

21,68

0,746

-0,2398

0,7316

-1,75834

1,27877

1,432

23

0,166

3,6425

2,54426

-1,62073

8,9057

1,503

22,457

0,147

3,6425

2,42275

-1,37608

8,66105

0,012

23

0,99

0,1857

14,98359

-30,8102

31,1817

0,013

22,643

0,99

0,1857

14,31718

-29,4575

29,8289

5,39606

2,53428

24,8595
24,3971

0,079

2,538

23

0,QI8

13,6969

2,65

22,759

0,014

13,6969

5,16951

2,99664

0,39

0,541

1,226

23

0,233

6,6493

5,42495

-4,57309

17,8717

1,207

20,163

0,242

6,6493

5,51066

-4,83981

18,1384

Equal variances not assumed

Interess

23

3,38

Equal variances not assumed
Equal variances assumed

-1,211

0,49

0,493

2,123

23

0,D45

2,9881

1,40779

0,07592

5,90038

2,188

23

0,039

2,9881

1,36554

0,1633

5,81299
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A~ppen di x 5 -FT -T est (absolute frequenties )
CODE
Ongeinteresseerd

zijn

Eigen positie beschermen
Negatieve feedback geven
Tegenspreken
Verifleren
Opleggen
Gesprek sturen vormgeven
Gesprek sturen interrumperen
Richting geven - visie
Richting geven - delegeren
Richting geven informatie geven
Naar ideeen vragen
Instemmen
Vriendelijk

zijn

Positief belonen
Luisteren
Aanmoedigen enthousiasmeren
Aanmoedigen
samenwerken
Interesse tonen

-

1

N

Mean

Std.
Deviation

Std. Error
Mean

14

17,1607

11,24962

3,00659

2

11

9,64

9,054

2,72988

1

14

72,8007

37,65644

10,06411

2

11

70.6545

20.88221

6,29622

1

14

52.9429

19.26618

5,1491

2

11

49.7736

31,37991

9,4614

1

14

9,9393

6,96087

1,86037

2

11

12.6255

11,28066

3,40125

1

14

119,316

34,66262

9,26398

2

11

116,114

55,0524

16.59892

1

14

6,7193

4,42509

1,18266

2

11

3.1455

3,83725

1,15697

1

14

73,2121

34,43681

9,20362

2

II

82.5973

21,92361

6,61022

1

14

13,885

6,87552

1,83756

2

11

22,1345

9,06143

2,73213

1

14

188,749

67,63676

18,07668

2

II

244,499

96,74248

29,16896

1

14

9,2329

5,02072

1,34184

2

II

9,8927

11,7413

3,54014

1

14

65,84

36,53913

9,76549

2

11

88,4891

65,93804

19,88107

1

14

15.9643

12,03803

3,2173

2

11

16,1382

9,69904

2,92437

1

14

37,5386

18,69423

4,99624

2

11

37,6136

18,71611

5,64312

14

2,36

2,37789

0,63552

1
2

11

2,8718

2,81413

0.84849

1

14

13,0914

9,07671

2,42585

2

11

9,1073

5,94755

1,79325

1

14

430,784

70,28982

18,78574

2

11

471,296

125,98077

37,98463

1

14

34,5429

17,35617

4,63863

2

11

18,9291

11,33793

3,41852

51,2557

21,42348

5.72567

1

14

2

11

44,82

21,2655

6,41179

1

14

6,1543

4,18571

1,11868

2

11

2,7609

3,32473

1,00244

Indepen d ent SIT
amp: es est
Levene's
Test for
Equality of
Variances

Equal variances assumed
ONGN

Equal variances assumed

Equal variances assumed
NEGN

Equal variances assumed

Equal variances assumed

Equal variances assumed

Equal variances assumed

0,372

22,973

0,077

7,5207

4,06101

0,56031

0,169

23

0,867

2,1462

12,68421

-19,59293

0,181

20,988

0,858

2,1462

11,87134

-18,28189

0,311

23

0,758

3,1692

10,17645

-14,27191

0,294

15,739

0,772

3,1692

10,77178

-15,65623

-0,733

23

0,471

-2,6862

3,66438

-8,96644

3,5941

-0,693

15,791

0,498

-2,6862

3,87679

-9,46008

0,178

23

0,86

3,2021

18,00447

-27,65527

0,168

16,005

0,868

3,2021

19,00909

-29,9849

4,08774
34,0594
3
36,3890
5

2,122

23

0,045

3,5738

1,68404

0,6876

6,46006

2,16

22,728

0,042

3,5738

1,65447

0,73686

-0,786

23

0,44

-9,3851

11,94729

-29,86124

6,4108
11,0909
8

1,803

23

1,852
3,5

0,D7
4

1,87

0,18
4

1,79

0,19
5

1,47

0,23
8

1,31

0,26
5

Equal variances not assumed
GESVN

4,17109

0,45

Equal variances not assumed
OPLN

7,5207

0,59

Equal variances not assumed
VERN

0,084

t

Equal variances not assumed
TEGN

Std. Error
Difference

Sig.

Equal variances not assumed

1,02

0,32
3

90 % Confidence
Interval of the
Difference
Lower
Upper

Mean
Differenc
e

Sig. (2·

F

Equal variances not assumed

EIGN

t-test for Equality of Means

df

tailed)

14,6694
3
14,4811
2
23,8852
7
22,5742
3
20,6103
5
21,9946
7

Equal variances not assumed

GESIN

Equal variances assumed

0,71

0,40
8

Equal variances not assumed

RVN

RDN

Equal variances assumed

2,61

0,12

Equal variances not assumed
Equal variances assumed

6,79

0,01
6

Equal variances not assumed
RIN

IVN

Equal variances assumed

1,12

0,3

Equal variances not assumed
Equal variances assumed

INSTN

0,52

0,47
8

0,82

0,37
4

Equal variances not assumed

VRIENN

Equal variances assumed

0,06

0,80
5

1,96

0,17
5

Equal variances not assumed
PBN

Equal variances assumed
Equal variances not assumed
Equal variances assumed

LUISTN

3,46

0,07
6

5,43

0,02
9

Equal variances not assumed
AANMEN

Equal variances assumed

22,194

0,416

-9,3851

11,33145

-28,8354

10,0651
4

-2,592

23

0,016

-8,2495

3,18324

-13,7052

2,79389

-2,505

18,225

0,022

-8,2495

3,29259

-13,95529

-2,5438

-1,696

23

0,103

-55,7498

32,86853

-112,08224

0,58263

-1,625

17,204

0,122

-55,7498

34,3161

-115,40559

3,90598

-0,19

23

0,851

-0,6599

3,47033

-6,60757

5,28783

-0,174

12,875

0,864

-0,6599

3,78591

-7,36943

6,04969

23

0,286

-22,6491

20,7215

-58,16309

12,8649
16,2247

-

-1,093

14,747

0,323

-22,6491

22,14998

-61,52288

-0,039

23

0,969

-0,1739

4,46503

-7,82638

7,47859

-0,04

22,971

0,968

-0,1739

4,34775

-7,62578

-0,01

23

0,992

-0,0751

7,53595

-12,99072

-0,01

21,609

0,992

-0,0751

7,53706

-13,02759

7,27799
12,8405
9
12,8774
6

-0,493

23

0,627

-0,5118

1,03816

-2,29109

1,26746

-0,483

19,618

0,635

-0,5118

1,0601

-2,34193

1,31829

1,256

23

0,222

3,9842

3,17115

-1,45079

9,4191
9,16026
27,4746
1
33,8394
3
25,9983
9

-1,023

Equal variances not assumed
Equal variances assumed

-0,828

1,321

22,396

0,2

3,9842

3,01671

-1,19195

-1,021

23

0,318

-40,5112

39,66796

-108,49695

-0,956

14,809

0,354

-40,5112

42,37613

-114,86176

2,577

23

0,017

15,6138

6,05916

5,22914

187

Equal variances not assumed
Equal variances assumed
AANMSN

0,21

0,64
9

0,25

0,62

Equal variances not assumed
INTERN

Equal variances assumed
Equal variances not assumed

2,71

22,375

0,013

15,6138

5,76222

5,7265

0,748

23

0,462

6,4357

8,60415

-8,31069

0,749

21,695

0,462

6,4357

8,59618

-8,33428

25,5010
4
21,1821
2
21,2057
1

2,196

23

0,Q38

3,3934

1,54524

0,74503

6,04172

2,259

22,99

0,034

3,3934

1,50211

0,81891

5,96785
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B etween- S u biuec t s F ac tors
N
CODE

1

14

2

11

Multivariate Tests(b)

Pillai's Trace
Intercept

CODE

Hypothesis
df

F

Value

Effect

Error
df

Sig.

41,136(a)

19

5

0,0000

0,006

41,136(a)

19

5

0,0000

HoteUing's Trace

156,317

41,136(a)

19

5

0,0000

Roy's Largest Root

0,994

Wilks'Lambda

156,317

41,136(a)

19

5

0,0000

Pillai's Trace

0,751

,793(a)

19

5

0,6790

Wilks'Lambda

0,249

,793(a)

19

5

0,6790

5

0,6790

5

0,6790

Hotelling's Trace

3,013

,793(a)

19

Roy's Largest Root

3,013

,793(a)

19

a Exact statistic
b Design: Intercept+CODE
Tests of Between- S·ubjects
Type ill Sum of
Squares

Source

Dependent
Variable

Corrected
Model

ONGN

348,417(a)

Errects
Mean
Square

df

F

Sig.

1

348,417

3,251

0,0840

EIGN

28,373(b)

1

28,373

0,029

0,8670

NEG

61,871(c)

1

61,871

0,097

0,7580

TEGN

44,447(d)

1

44,447

0,537

0,4710

VERN

63,160(b)

1

63,16

0,032

0,8600

OPLN

78,677(e)

1

78,677

4,504

0,0450

GESVN

542,577(f)

1

542,577

0,617

0,4400

GESIN

419,219(g)

1

419,219

6,716

0,0160

19145,531

2,877

0,1030

RVN

19145,531(h)

1

RDN

2,682(i)

1

2,682

0,036

0,8510

RIN

3159,965(j)

1

3159,965

1,195

0,2860

1

0,186

0,002

0,9690

1

3,47E-02

1

1,614

IVN
INSTN
VRIENN

, 186(k)
3,471E-02(k)
1,614(1)

°

0,243

0,9920
0,6270

PBN
LUISTN

97,781

1,578

0,2220

10109,514(n)

1

10109,514

1,043

0,3180

1501,745(0)

1

1501,745

6,64

0,0170

AANMSN

255,137

0,559

0,4620

255,137(p)

1

INTERN

70,932(Q)

1

70,932

4,822

0,0380

ONGN

4424,594

1

4424,594

41,285

0,0000

EIGN

126769,175

1

126769,175

127,911

0,0000

NEGN

64992,177

1

64992,177

101,88

0,0000

TEGN

3136,472

1

3136,472

37,919

0,0000

VERN

341430,192

1

341430,192

170,986

0,0000

OPLN

599,449

1

599,449

34,314

0,0000

149543,696

1

149543,696

170,078

0,0000

7992,031

1

7992,031

128,038

0,0000

1156257,6

1

1156257,6

173,745

0,0000

GESIN
RVN
RDN

2253,254

I

2253,254

30,373

0,0000

RIN

146715,605

1

146715,605

55,469

0,0000

IVN

6348,301

1

6348,301

51,693

0,0000

34790,783

1

34790,783

99,451

0,0000

168,611

1

168,611

25,397

0,0000

3035,539

1

3035,539

49,003

0,0000

INSTN
VRlENN
PBN
LUISTN

CODE

1

AANMEN

GESVN

Intercept

97,781(m)

5012686,804

1

5012686,804

517,142

0,0000

AANMEN

17612,975

1

17612,975

77,88

0,0000

AANMSN

56860,144

1

56860,144

124,684

0,0000

INTERN

489,601

1

489,601

33,287

0,0000

ONGN

348,417

1

348,417

3,251

0,0840

EIGN

28,373

1

28,373

0,029

0,8670

NEGN

61,871

1

61,871

0,097

0,7580

TEGN

44,447

1

44,447

0,537

0,4710

VERN

63,16

1

63,16

0,032

0,8600

OPLN

78,677

1

78,677

4,504

0,0450

542,577

1

542,577

0,617

0,4400

GESVN
GESIN

419,219

1

419,219

6,716

0,0160

19145,531

1

19145,531

2,877

0,1030

RDN

2,682

1

2,682

0,036

0,8510

RIN

3159,965

1

3159,965

1,195

0,2860

IVN

0,186

1

0,186

0,002

0,9690

3,47E-02

1

3,47E-02

RVN

INSTN

°

0,9920
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VRlENN

1,614

0,243

0,6270
0,2220

97,781

1

97,781

10109,514

1

10109,514

1,043

0,3180

AANMEN

1501,745

I

1501,745

6,64

0,0170

AANMSN

255,137

1

255,137

0,559

0,4620

70,932

1

70,932

4,822

0,0380

LUISTN

INTERN
ONGN

2464,951

23

107,172

EIGN

22794,769

23

991,077

NEGN

14672,403

23

637,931

TEGN

1902,432

23

82,714

VERN

45927,133

23

1996,832

OPLN
GESVN

401,804

23

17,47

20223,066

23

879,264

1435,641

23

62,419

RVN

153062,581

23

6654,895

RDN

1706,282

23

74,186

RIN

60834,658

23

2644,985

IVN

2824,598

23

122,809

INSTN

8046,093

23

349,83

152,7

23

6,639

1424,761

23

61,946

GESIN

VRlENN
PBN

222940,106

23

9693,048

AANMEN

5201,562

23

226,155

AANMSN

10488,768

23

456,033

338,3

23

14,709

7610,038

25

EIGN

151906,698

25

NEGN

81165,212

25

TEGN

5038,907

25

VERN

393540,631

25

OPLN

1142,72

25

LUISTN

INTERN
Total

1

1,578

PBN

Error

1,614

ONGN

GESVN
GESIN

170308,72

25

9524,066

25

1309408,541

25

RDN

3976,247

25

RIN

207656,848

25

IVN

9257,466

25

RVN

191

INSTN
VRlENN

25

321,395

25

4736,524

25

5264304,978

25

AANMEN

25847,903

25

AANMSN

69366

25

952,402

25

PBN
LUISTN

INTERN
ONGN

2813,368

24

EIGN

22823,142

24

NEGN

14734,273

24

TEGN

1946,88

24

VERN

45990,294

24

480,481

24

OPLN
GESVN
GESIN

Corrected Total

43336,756

20765,643

24

1854,86

24

RVN

172208,113

24

RDN

1708,964

24

RIN

63994,623

24

IVN

2824,784

24

INSTN

8046,128

24

154,313

24

VRlENN
PBN

1522,541

24

233049,62

24

AANMEN

6703,306

24

AANMSN

10743,906

24

409,232

24

LUISTN

INTERN
a R Squared - ,124 (Adjusted R Squared - ,086)
b R Squared - ,001 (Adjusted R Squared - -,042)
c R Squared - ,004 (Adjusted R Squared - -,039)
d R Squared - ,023 (Adjusted R Squared
e R Squared - ,164 (Adjusted R Squared
f R Squared - ,026 (Adiusted R Squared
g R Squared - ,226 (Adiusted R Squared

= -,020)
= ,127)
= -,016)
= ,192)

h R Squared - , I I 1 (Adiusted R Squared - ,073)
i R Squared - ,002 (Adjusted R Squared - -,042)
i R Squared - ,049 (Adjusted R Squared - ,008)
k R Squared - ,000 (Adjusted R Squared - -,043)

192

1R Squared - ,010 (Adjusted R Squared - -,033)
m R Squared = ,064 (Adjusted R Squared = ,024)
n R Squared = ,043 (Adjusted R Squared = ,002)
o R Squared = ,224 (Adjusted R Squared = ,190)
p R Squared = ,024 (Adjusted R Squared = -,019)
q R Squared = ,173 (Adjusted R Squared = ,137)
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I CODE
Multivariate Tests(b)
Effect

Error
df

Sig.

1817084,908

605694,969(
a)
605694,969(
a)
605694,969(
a)
605694,969(
a)

0,654

,631(a)

18

6

0,792

Wilks' Lambda

0,346

,631(a)

18

6

0,792

Hotelling's Trace
Roy's Largest
Root

1,892

,631(a)

18

6

0,792

1,892

,631(a)

18

6

0,792

Pillai's Trace

1

Wilks'Lambda

°

Intercept
Hotelling's Trace
Roy's Largest
Root
PiIIai's Trace
CODE

Hypothesis
df

F

Value

1817084,908

18

6

18

6

18

6

18

6

°
°
°
°

a Exact statistic
b Desizn: InterceoHCODE

Source

Dependent
Variable

Corrected
Model

ONG
NEG
EIG

Tests of Between-Sublects Effects
Type ill
Sum of
df
Squares
12980,343(a
)
1
1148,084(b)
13170,310(c

0,949

0,34

1148,084

0,044

0,836

0,892

0,355

1427,134

3,862

0,062

7413,593(e)

1

7413,593

0,323

0,576

16,471(f)
13570,276(a

1

16,471

0,037

0,849

TEG

RD

12980,343

1

13170,31

VER

RV

Sig.

1

1427,134(d)

GESI

F

1

)

OPL

GESV

Mean
Square

)

636,728(g)
1138574,836
(h)

76,392(i)

1

13570,276

0,956

0,338

1

636,728

3,687

0,067

1

1138574,836

4,218

0,052

1

76,392

0,09

0,766

RI
ID
INST
VRIEN
PB
LUIST
AANME
AANMS
INTERESS

153059,789

1,456

0,24

1

80,046

0,05

0,825

472,778(c)

1

472,778

0,885

0,357

94,304(k)

1

94,304

1,178

0,289

1153,047(1)
690830,2oo(

1

1153,047

2,551

0,124

m)

1

690830,2

1,136

0,298

1

47741,394

7,018

0,014

1

8532,276

1,083

0,309

1

469,426

2,457

0,131

j)

47741,394(n
)

8532,276(0)
469,426(p)
248361,134

I

248361,134

18,159

0

NEG

1945584,465

1

1945584,465

0

1789819,127

1

1789819,127

74,45
121,23
2

8896,812

1

8896,812

24,077

0

2947386,414

1

2947386,414

128,27
9

0

15920,006

1

15920,006

35,681

0

1355192,672

1

1355192,672

0

18122,459

1

18122,459

0

OPL

VER
TEG

0

67703141,5

1

67703141,5

95,514
104,95
2
250,82
6

RD

34678,039

1

34678,039

41,054

RI

5765752,541

1

5765752,541

54,859

0

73911,681

1

73911,681

0

85556,85

1

85556,85

46,142
160,12
5

VRIEN

1516,37

1

1516,37

18,943

0

PB

18330,7

1

18330,7

0

GESV
GESI
RV

ID
INST

0
0

0

491428765,9

1

491428765,9

40,553
807,92
9

AANME

384441,642

1

384441,642

56,512

0

AANMS

656486,253

1

656486,253

83,36

0

5874,785

1

5874,785

30,75

0

ONG

12980,343

1

12980,343

0,949

0,34

NEG

1148,084

1

1148,084

0,044

0,836

EIG

13170,31

1

13170,31

0,892

0,355

OPL

1427,134

1

1427,134

3,862

0,062

VER

7413,593

1

7413,593

0,323

0,576

TEG

16,471

1

16,471

0,037

0,849

13570,276

I

13570,276

0,956

0,338

LUIST

INTERESS
CODE

1

80,046(b)

ONG

EIG

Intercept

153059,789(

GESV

0

195

GESI
RV

636,728

1

636,728

3,687

0,067

1138574,836

1

1138574,836

4,218

0,052

RD

76,392

1

76,392

0,09

0,766

RI

153059,789

1

153059,789

1,456

0,24

ID

80,046

1

80,046

0,05

0,825

472,778

1

472,778

0,885

0,357

94,304

1

94,304

1,178

0,289

1153,047

1

1153,047

2,551

0,124

690830,2

1

690830,2

1,136

0,298

47741,394

1

47741,394

7,018

0,014

8532,276

1

8532,276

1,083

0,309

469,426

1

469,426

2,457

0,131

314574,384

23

13677,147

601053,261

23

26132,75

339562,259

23

14763,576

INST
VRIEN
PB
LUIST
AANME
AANMS
INTERESS
ONG
NEG
EIG
OPL
VER
TEG
GESV
GESI
RV
Error

Total

8498,787

23

369,512

528457,425

23

22976,41

10262,126

23

446,179

326332,292

23

14188,361

3971,482

23

172,673

23

269920,732

6208176,835

RD

19427,72

23

844,683

RI

2417317,985

23

105100,782

ID

36842,399

23

1601,843

INST
VRIEN
PB
LUIST

12289,186

23

534,312

1841,14

23

80,05

10396,44

23

452,019

13989926,41

23

608257,67

AANME

156465,717

23

6802,857

AANMS
INTERESS
ONG
NEG
EIG
OPL
VER
TEG
GESV
GESI
RV

181132,346

23

7875,319

4394,186

23

191,052

593560,127

25

2587736,932

25

2206280,428

25

19841,251

25

3562423,319

25

RD

26556,136

25

1682071,245

25

22177,575

25

73917756,32

25

55086,263

25

196

RI
ID

INST
VRIEN
PB
LUlST
AANME
AANMS
INTERESS
ONG
NEG
EIG
OPL
VER
TEG
GESV
GESI
RV
Corrected
Total

RD
RI
ID

INST
VRIEN
PB
LUlST
AANME
AANMS
INTERESS

8193852,256

25

111322,88

25

101124,439

25

3383,264

25

31284,35

25

517786276

25

627952,43

25

874091,562

25

11235,47

25

327554,727

24

602201,346

24

352732,569

24

9925,921

24

535871,019

24

10278,597

24

339902,569

24

4608,21

24

7346751,671

24

19504,113

24

2570377,773

24

36922,445

24

12761,964

24

1935,444

24

11549,487

24

14680756,61

24

204207,111

24

189664,622

24

4863,613

24

= ,040 (Adjusted R Squared = -,002)
b R Squared = ,002 (Adiusted R Sauared = -,041)
c R Squared = ,037 (Adjusted R Squared = -,005)
d R Squared = ,144 (Adjusted R Sauared = ,107)
e R Squared = ,014 (Adjusted R Squared = -,029)
f R Squared = ,002 (Adiusted R Squared = -,042)
g R Squared = ,138 (Adjusted R Squared = ,10 1)
h R Squared = ,155 (Adjusted R Squared = ,118)
i R Squared = ,004 (Adjusted R Squared = -,039)
i R Squared = ,060 (Adjusted R Sauared = ,019)
k R Squared = ,049 (Adjusted R Squared = ,007)
I R Squared = ,100 (Adjusted R Squared = ,061)
m R Squared = ,047 (Adiusted R Squared = ,006)
a R Squared

197

n R SQuared = .234 (Adjusted R SQuared = ,200)
oR SQuared = ,045 (Adjusted R SQuared - ,003)
p R Squared = .097 (Adjusted R Squared = ,057)
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A\ppen di x 5 H S',ll!:m'fiIcante verschillen van e ectieve middenmanaaers
uit private oraanisatles in T-on-I zesnrek en atdehngsvergadering
Absolute frequentie
Gestandaardiseerde tijd
Gestandaardiseerde frequentie
gerniddelde frequentie per middenmanager
relatieve frequentie (%)
( % op basis van
observatietijd)
afdelinz
lopl
10pl
afde1ing
1001
afdelins
Gedragscategorieen
117
84
1.76
I. Ongeinteresseerd
0.89
1.90
1.02
367
530
6.44
5.52
2. Eigen positie
3.03
4.09
272*
379*
4.09
4.60
3. Negatieve feedback
3.79
3.15
61
0.91
58
0.32
0.71
4. Tezenspreken
0.30
577*
901*
8.67
6,06*
3,02*
10.95
5. Verifieren
1394
1952*
20,95
23,75
8,41*
9.07*
Self-defendlnz
42
39
0.59
0.51
0.31
6.0pJeggen
0.33
499
7,50*
360
4,38*
1,61 *
3,19*
7a. Gesprek sturen - vormgeven
83
83
1.25
1.01
0.27
0.25
7b. Gesorek sturen - interrumoeren
582
444
1,25*
3,76*
5,39*
1,87*
7a + 7b. Gesprek sturen
1034
1264
15.55
15.35
17.45
16.97
8a. Richtinz geven - visie
48
65
0.72
0.79
0.44
0.50
8b. Richting geven - de1egeren
403
384
6.06
4.67
5.44
3.99
8c. Richting geven - informatie
Igeven
1485
1713
22.33
20.81
21.94
22.85
8a + 8b + 8c.Richting geven
74
124
1.12
1.51
0.51
0.79
9. Naar ideeen vrazen
185
279
2.78
3.39
0.65
0.89
10. Instemmen
4432
4760
50.39
48.05
46.15
47.45
Steerina
17
10
0.26
0.12
0.10
0.04
11. Vriendelijk zijn
74
85
1.11
1.04
0.54
0.31
12. Positief belonen
2305*
2957*
34.66
35.92
56.22
53.75
13. Luisteren
215
197
3.23
2.40
2.27
1.66
14a. Aanmoedigenenthousiasmeren
14b. Aanmoedizen - samenwerken
14a + 14b. Aanmoedizen
15. Interesse tonen
Supporting
Totaal
* = p < 0,05

2.66
4.32
0,41 *
59,05
100

1.80
4.07
0,10*
60,79
100

4.32
6.71
0,88*
44,67
100

4.09
7.31
0,16*
43,50
100

355
552
72*
3677*
8232

272
487
10*
2893*
6652

Appen dix

Gedraascateaorieen
1. Onzeinteresseerd
2. Eigen positie
3. Nezatieve feedback
4. Tegenspreken
5. Verifieren

Self-defendlna
6.0pleggen
7a. Gesprek sturen - vormzeven
7b. Gesprek sturen - interrumperen
7a + 7b. Gesnrek sturen
8a. Richtinz geven - visie
8b. Richtinz aeven - delezeren
8c. Richtinz geven - informatie zeven
8a + 8b + Sc.Richtinz zeven
9. Ideeen vragen
10. Instemmen

Steerinz
11. Vriendeliik ziin
12. Positief belonen
13. Luisteren
14a. Aanmoedigen - enthousiasmeren
14b. Aanmoedizen - samenwerken
14a + 14b. Aanmoedigen
15. Interesse tonen
SUDDortin!!

Totaal
* = p<0,05

. In
. 1-op-I 2esprek en afd erInasverzadertna
uit publieke oraamsanes
Gestandaardiseerde tijd
Gestandaardiseerde frequentie
Absolute frequentie
% OP basis van observatietijd
relatieve frequentie (%)
I gerniddeld per middenmanazer
lopl
afdeliog
lopl
afdelinz
10pl
afdelinz
0.48
1.25
0.48
0.95
32
56
2.93
2.94
5.18
5.55
341
327
4.01
2.70
4.37
3.30
287
195
0.26
0.32
0.86
1.04
57
62
5,14*
2,99*
10.16
7.74
668
457
12.82
10.20
21.05
18.58
1385
1097
0.12
0.15
0.19
0.28
12
17
2.53
3.48
5.46
6.98
359
412
0.40
0.37
1.74
1.64
115
97
2.93
3.85
7.20
8.62
474
509
22.14
22.40
18.82
18.45
1237
1089
0.38
0.46
0.65
0.84
43
50
5.31
7.74
6.21
7.18
408
424
27.83
30.60
25.68
26.47
1688
1563
0.87
0.52
1.41
1.08
92
64
0.71
0.60
2.88
2.85
189
168
63.22
70.17
37.36
39.30
2455
2321
0,Q1*
0,19*
0,04*
0,37*
2*
22*
0.30
0.20
0.68
0.71
45
42
51.83
50.68
36.45
35.42
2397
2091
0.60
1.24
0.89
1.91
58
112
1.83
1.64
3.30
3.50
217
207
2.43
2.88
4.19
5.41
275
319
0.15
0.12
0.23
0.19
15
11
54.72
54.07
41.59
42.10
2734
2485
100
100
100
100
15583
14175

·ft
verse hill en van e ectieve nuidd enmanagers
s-I Si2Jlillcante

Appendix

5-J

T-Test: l-op-l

. oraanisaties
.. )
nrtvate

Ongei'nteresseerd

gesprek versus afdelingsvergadering

zijn

CODE

N

Mean

I

14

68,5476

14

31,9525
109,1413

2
I

Eigen positie beschermen

2

14
14

147,1135
113,4637

(gestandaardiseerde
Std.
Deviation
83,8938
33,27097
68,56916
64,16612

tijd;
Std.
Error
Mean
22,42156
8,89204
18,32588
17,14912

47,7263

12,75539

I
2

14
14

136,54

74,49457

19,90951

1

14

11,5794

12,55758

3,35616

2

14

1

14

6,77329
54,13882

1,81024

Verifleren

10,7969
108,6986

14

218,2726

117,18559

14,46921
31,31917

OpJeggen

2
1

14

10,986

14,16393

3,78547

2

14

11,9643

11,78046

3,14846

I
2

14

114,7282

56,42186

14

58,0813

39,92087

15,07938
10,6693

1

14

1,45069

6,82921

1,82518

I

14
14

9,6886
9,1184

5,42798

2

610,8227

88,29288

2

14

628,2248

330,36171
201,2027

53,77368

I

14
14

15,8474

17,12255

4,5762

18,1461

10,21163

2,72917

14

195,9805

171,6718

45,88122

143,6126

17,54169
4,14648

Negatieve feedback geven
Tegenspreken

Gesprek sturen - vormgeven
Gesprek sturen - interrumperen
Richting geven - visie
Richting geven - deJegeren

2
Richting geven - informatie

geven

Naar ideeen vragen
Instemmen
Vriendelijk

zijn

Positief belonen

2

14

I

14

18,4772

65,63498
15,51471

2

14

28,3305

25,84899

6,90843

I

14

23,5712

11,69961

3,12685

2

31,878
3,4285

11,33694
4,8665

3,02993

I

14
14

2

14

1,3171

3,46298

0,92552

1

14

11,0942

10,48498

2,80223

2

14

19,3238

18,57603

Aanmoedigen
Aanmoedigen
tonen

- enthousiasmeren
- samenwerken

1,30063

14

2023,814

513,82804

2

14

1934,934

215,38059

4,96465
137,3263
2
57,56288

1

14

81,764

53,11458

14,19547

2

14

59,9084

51,89701

13,87006

I

14

64,6584

31,64391

8,45719

2

14

95,6245

79,54792

21,26008

I

14

3,7086

7,08832

1,89443

12,66558

3,38502

1

Luisteren

Interesse

1

2

14

14,861

Independent Samples
Test
Lev
ene'

s
Test
for
Equ
a1ity
of
Vari
ance

t-test
for
Equalit
yof
Means

s

Ongelnteresseerd

zijn

Equal variances assumed

F

Sig.

5,68
1

0,02
5

0,16
4

0,68
8

1,25
8

0,27
2

Equal variances not
assumed
Eigen positie
beschermen

Equal variances assumed

Equal variances assumed
Equal variances not
assumed

1,517
1,517

Equal variances not
assumed
Negatieve feedback
geven

t

-1,513
-1,513
-0,976
-0,976

df

26
16,99
1
26
25,88
6
26
22,13
3

Sig.
(2taiJe
d)

Mean
Difference

0,141

36,5951

0,148

36,5951

0,142

-37,9723

0,142

-37,9723

0,338

-23,0762

0,34

-23,0762

Std.
Error
Difference

24,1204
2
24,1204
2
25,0984
1
25,0984
1
23,6450
6
23,6450
6

95%
Confiden
ce
Interval
of the
Differenc
e
Lower

Upper

-12,98518

86,1753

-14,29674

87,48686

-89,56278

13,61825

-89,57381

13,62928

-71,67934

25,52687

-72,09598

25,94351

Tegenspreken

Equal variances assumed

9,02
9

0,00
6

Equal variances not
assumed

0,205
0,205

26
19,97
4

0,839

0,7825

3,81323

-7,05573

8,62069

0,839

0,7825

3,81323

-7,17245

8,73741

-

Verifieren

Equal variances assumed

4,15
4

0,05
2

-3,176

26

0,004

-109,574

34,4999
7

180,4897
2

-38,65829

-

Equal variances not
assumed
Opleggen

Equal variances assumed

1,14
4

0,29
5

2,46
8

0,12
8

0,99
4

0,32
8

Equal variances not
assumed
Gesprek sturen vormgeven

Equal variances assumed

Equal variances assumed

-109,574

34,4999
7

181,9685
7

-37,17943

26
25,16
5

0,844

-0,9783

4,92368

-11,09909

9,14243

0,844

-0,9783

-11,11547

9,15881

0,005

56,6469

18,6768

94,61703

3,067

26
23,40
8

0,005

56,6469

4,92368
18,4721
8
18,4721
8

18,47108

94,82275

0,245

26

0,809

0,5702

2,33148

-4,2222

5,36264

0,245

24,74

0,809

0,5702

2,33148

-4,23411

5,37455

-0,199
-0,199

Equal variances not
assumed
Gesprek sturen interrumperen

0,005

-3,176

Equal variances not
assumed

3,067

18,30
8

-

Ricbting geven - visie

Equal variances assumed

2,47
4

0,12
8

-0,168

0,79
2

0,38
2

6,39
2

0,Q1
8

Equal variances not
assumed
Ricbting geven informatie geven

Equal variances assumed

-17,4021

103,379
12

229,9009
2

195,09671

0,868

-17,4021

103,379
12

232,0999
7

197,29576

0,67

-2,2987

5,32822

-13,25099

8,65364

-0,431

26
21,20
9

0,671

-2,2987

-13,37268

8,77532

1,066

26

0,296

52,3679

5,32822
49,1202
3

-48,60018

153,33597

-0,168
Equal variances assumed

0,868

-

Equal variances not
assumed
Ricbting geven delegeren

26

-0,431

21,47
8

203

Equal variances not
assumed
Naar ldeeen vragen

Equal variances assumed

3,42
8

0,07
6

0,15
1

0,70
1

1,92
5

0,17
7

2,27
8

0,14
3

1l,4
87

0,00
2

Equal variances not
assumed
Instemmen

Equal variances assumed
Equal variances not
assumed

Vriendelijk zijn

Equal variances assumed

Equal variances assumed
Equal variances not
assumed

Luisteren

Equal variances assumed

Equal variances assumed

Equal variances assumed

0,02
1

0,88
5

Equal variances assumed
Equal variances not
assumed

49,1202
3

-51,39859

156,13438

-1,223

26

0,232

-9,8533

8,05728

-26,41523

6,70872

-1,223

21,29

0,235

-9,8533

8,05728

-26,59538

6,88886

-1,908

26
25,97
4

0,068

-8,3068

4,35404

-17,25667

0,64304

0,068

-8,3068

4,35404

-17,2571

0,64347

1,323

0,197

2,1115

1,59631

-1,1698

5,39274

1,323

26
23,47
9

0,199

2,1115

1,59631

-1,18704

5,40997

-1,444

26

0,161

-8,2296

5,7009

-19,94796

3,48878

-1,444

20,52

0,164

-8,2296

-20,10217

3,64299

0,597

26

0,556

88,8801

5,7009
148,902
67

-217,1937

394,95392

0,597

1

0,558

88,8801

1,101

26
25,98
6

0,281

21,8556

0,281

21,8556

26
17,01
4

0,188

-30,9661

0,194

-30,9661

148,902
67
19,8466
6
19,8466
6
22,8804
5
22,8804
5

26
20,41
6

0,008

-11,1524

0,009

-11,1524

1,101
1,9

0,18

7,55
5

0,01
1

Equal variances not
assumed
Interesse tonen

52,3679

17,43

Equal variances not
assumed
Aanmoedigen samenwerken

0,302

-

Equal variances not
assumed
Aanmoedigen enthousiasmeren

16,72
1

-1,908

Equal variances not
assumed
Positief belonen

1,066

-1,353
-1,353
-2,875
-2,875

224,6857
6

402,44598

-18,93978

62,65101

-18,94085

62,65207

-77,99752

16,06535

-79,23663

17,30446

3,87908

-19,12595

-3,17884

3,87908

-19,23345

-3,07134
204

Appendix 5-J T-Test l-op-l

. .

versus afdelingsvergadering

(gestandaardiseerde

tijd; pubJieke

oraamsattes )

Onge'interesseerd

zijn

Eigen positie beschermen
Negatieve feedback geven
Tegenspreken
Verifieren
Opleggen
Gesprek sturen - vormgeven
Gesprek sturen - interrumperen
Richting geven - visie
Richting geven - delegeren
Richting geven - informatie

geven

Naar ideeen vragen
Instemmen
Vriendelijk

zijn

Positief belonen
Luisteren

COD
E
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4

Aanmoedigen

- enthousiasmeren

Aanmoedigen

- samenwerken

Interesse tonen

3
4
3
4
3
4

11
11
11
11
11

45,1264
17,2765
105,717
105,4403
97,3661
144,3515
11,5383
9,2165
107,646
184,9845
5,2903
4,3377
125,2701
90,9613
13,4314
14,2948
806,5235
797,2132
16,421
13,8597
278,4632
191,2662
18,8611
31,4234
21,7782
25,5081
7,002
0,4652
7,3128
10,6841
1824,414

Std.
Deviation
59,05896
18,15791
47,1721
50,53316
70,40034
140,40433
9,69271
11,31992
61,31686
99,245
5,37211
7,58802
88,98391
36,75796
12,00451
8,09299
201,77717
314,18959
17,95179
16,68449
183,34618
220,81879
14,54425
32,59914
10,33336
15,94935
7,57904
1,20561
5,12079
11,05457
360,6655

Std. Error
Mean
17,80695
5,47482
14,22292
15,23632
21,2265
42,3335
2,92246
3,41308
18,48773
29,92349
1,61975
2,28787
26,82966
11,08294
3,6195
2,44013
60,83811
94,73173
5,41267
5,03056
55,28095
66,57937
4,38526
9,82901
3,11563
4,80891
2,28517
0,3635
1,54398
3,33308
108,74474

11
11
11
11
11
11
11

1865,9154
44,4858
21,5773
59,0826
65,8418
4,2703
5,3825

508,79166
29,47606
23,56132
32,5489
32,55875
7,49269
10,24967

153,40646
8,88737
7,104
9,81386
9,81683
2,25913
3,09039

N
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

11
11
11
11
11
11

11
11
II
11
II
11
11
11
11

Mean

Ind eoen dent Sampres
I T est
Lev
ene'
s
Test
for
Equ
a1ity
of
Vari
ance
s

F

t-

test
for
Equ
a1ity
of
Mea
ns

Sig.

df

t

Sig.
(2tailed)

Std.
Error
DifTere
nce

Mean
Differe
nee

95%
Confidence
Interval

of the
DifTere
nce
Lower

Upper

Ongelnteresseerd

zijn

Equal variances assumed

6,56
4

0,019

1,49
5

20

1,49
5

11,
874

0,151

27,849
9

18,6295
7

11,0107
4

0,161

27,849
9

18,6295
7

12,7883
8

0,2767

20,8431
5

43,2013
5

20,8431
5
47,3570
4

43,2145
1

66,7104
7

-

Equal variances not
assumed

68,4881
1

-

Eigen positie beschermen

Equal variances assumed

0,09
4

0,763

Equal variances assumed

20

0,01
3

19,
906

0,99

0,2767

20

0,333

46,985

0,99

43,7547
7

-

Equal variances not
assumed
Negatieve feedback geven

0,Ql
3

5,04
6

-

0,036

0,99

-

-

145,770

43,7679
4
51,7996
8

Equal variances not
assumed
Tegenspreken

Equal variances assumed

0,00
4

0,953

Equal variances not
assumed

2

4

-

-

0,99
2
0,51
7
0,51
7

14,
729

Equal variances assumed

2,82
9

0,108

0,337

47,3570
4

148,086
31

0,611

2,3218

4,49332

7,05106

0,611

2,3218

4,49332

7,06532

Equal variances assumed

0,31
8

54,1155
6
11,6947
4

-

20
19,
537

-

20

150,710
18

0,042

77,338
5

35,1740
2

151,663
49

0,738

0,9525

2,80321

4,89484

77,338
5

16,
663

0,34

20
18,
012

-

3,96674

-

-

2,19
9

11,709

-

35,1740
2

0,04

-

Equal variances not
assumed
Opleggen

2,19
9

-

46,985
4

-

Verifleren

43

-

3,01342

0,579

Equal variances not
assumed

0,34

6,79993

0,738

0,9525

2,80321

6,84159

4,93649
-

Gesprek sturen - vormgeven

Equal variances assumed

3,58
7

0,073

1,18
2

20

0,251

34,308
8

29,0286
5

26,2438
8

94,8615

-

Equal variances not
assumed

1,18
2

13,
316

0,258

34,308
8

29,0286
5

28,2527
1

20

0,845

-0,8634

4,3652

9,96907

96,8703
3

-

Gesprek sturen - interrumperen

Equal variances assumed

1,36
9

0,256

Equal variances assumed
Equal variances not

-

1,23
1

0,28

8,24223

-

-

Equal variances not
assumed

Richting geven - visie

0,19
8
0,19
8

17,
534

0,08
3
0,08

20
17,

0,845

-0,8634

4,3652

10,0518
8

8,32504

0,935
0,935

9,3104
9,3104

112,584
97
112,584

225,537
77

207

244,158
5
246,791

assumed

Richting geven - delegeren

Equal variances assumed

3

Equal variances assumed

0,786

EquaJ variances assumed

0,04
8

0,829

4,11
3

0,056

20

0,34
7

19,
894

7,38942

12,8528
2

2,5612

7,38942

12,8580
9

87,197

86,5378
3

93,3177
6

0,326

87,197

86,5378
3

93,7097
2

-

-

1,16
7

-

0,257

12,562
3

10,7629

35,0132
9

0,733

2,5612

0,733

1,00
8

20

1,00
8

19,
346

0,326

20

-

-

1,16
7

Equal variances assumed
1,35

Equal variances assumed

0,34
7

0,259

Equal variances not

267,711
8

13,
829

12,562
3

10,7629

35,6731
5

-

-

0,65
1

0,263

268,103
7

9,88873

-

20

0,522

-3,73

5,72999

15,6825
2

22,6
86

0

0,65
1
2,82
5
2,82
5

17,
138

0,524

-3,73

5,72999

15,8118

Om

6,5368

2,3139

1,71006

0,017

6,5368

2,3139

1,41452

10,5485
9

8,22257

20
10,
506

-

-

Equal variances assumed

17,9805
9

-

Equal variances not
assumed
Positief belonen

17,9753
1

-

Equal variances not
assumed
Vriendelijk zijn

3

-

Equal variances not
assumed
Instemmen

228,170
52

-

Equal variances not
assumed
Naar ideeen vragen

97

0,07
6

Equal variances not
assumed
Richting geven - informatie geven

05

4,27
I

0,052

0,91
8
-

8,35186
11,3634
8
11,6590
1

-

20
14,

0,37
0,374

-3,3713
-3,3713

3,67332
3,67332

11,0336
7
-
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4,29115
4,50185

0,91
8

assumed

Luisteren

Equal variances assumed

1,84
7

0,189

Equal variances assumed

0,09
6

0,76

Equal variances not
assumed
Aanmoedigen - samenwerken

-

-

0,22
1

41,501
4

20

0,828

Equal variances assumed
0

0,994

Equal variances not
assumed

0,22
1
2,01
3
2,01
3

-

188,039
78

433,745
53

188,039
78
11,3777
I
11,3777
1

436,520
89

18,
024
20
19,
074

0,828
0,058
0,058

41,501
4
22,908
5
22,908
5

350,742
7

-

-

-

Equal variances not
assumed
Aanmoedigen - enthousiasmeren

11,2443
7

103

-

0,82498
-

0,89904

353,518
1
46,6419
7
46,7160
3

-

-

0,48
7

13,881

35,7144
6

-

-

0,48
7

22,1960
4

20

0,632

-6,7592

22,1960
4

20

0,632

-6,7592

13,881

35,7144
6

20

0,774

-1,1123

3,82808

-9,0975

6,87297

18,
314

0,775

-1,1123

3,82808

-9,1449

6,92037

-

Interesse tonen

Equal variances assumed
Equal variances not
assumed

0,17
2

0,683

0,29
I
-

0,29
1
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Appendix 5-J T-Test l-op-l versus afdeJingsvergadering
frequentie; private organlsaties)
Soort
Ongei'nteresseerd

zijn

Eigen positie beschermen
Negatieve feedback geven
Tegenspreken
Verifieren
Opleggen
Gesprek
Gesprek

sturen - vormgeven
sturen - interrumperen

Richting geven - visie
Richting
Richting

geven - delegeren
geven - informatie

geven

Naar ideeen vragen
Instemmen
Vriendelijk

zijn

Positief belonen
Luisteren
Aanmoedigen
Aanmoedigen
Interesse

tonen

- enthousiasmeren
- samenwerken

(gestandaardiseerde

Std.
Deviation

Std. Error
Mean

9,8841

8,39262

2,24302

5,024

3,89782

1,04174

25,9738

13,18831

3,52472
3,01405

N

Mean

I

14

2

14

I

14

2

14

30,9

11,27754

I

14

20,8108

6,6782

1,78482

2

14

23,3774

9,67164

2,58486

I

14

4,4516

3,80217

1,01617

2

14

3,5771

2,26066

0,60419

I

14

43,8374

15,86394

4,23982

2

14

54,8355

17,90799

4,78611

I

14

2,9526

2,52966

0,67608

2

14

2,6596

1,99092

0,53209

I

14

37,6244

13,69798

3,66094

2

14

20,7681

11,8169

3,1582

I

14

6,4001

3,99328

1,06725

2

14

4,7522

2,77378

0,74132

1

14

75,8853

20,14243

5,38329

2

14

77,962

19,19776

5,l3082

I

14

3,6268

3,18181

0,85037

2

14

3,9354

2,40886

0,6438

1

14

28,8403

15,10392

4,03669

2

14

22,8867

8,46749

2,26303

I

14

5,3074

3,98087

1,06393

2

14

7,0647

5,05632

1,35136

1

14

6,3634

1,70069

2

14

13,5985
16,7615

5,5l338

1,47351

I

14

1,2545

1,62595

0,43455

2

14

0,6217

1,3513

0,36115

I
2

14

5,7513

5,54996

1,48329

14

5,0641

2,91991

0,78038

I

14

176,1882

25,55289

6,8293

2

181,9359

19,98471

5,34114

I

14
14

16,9106

8,89583

2,37751

2

14

12,1854

8,78503

2,3479

1

14

19,9996

7,46753

1,99578

2

14

21,1958

7,54308

2,01597

1

14

0,7029

0,79129

0,21148

2

14

4,4928

3,69894

0,98858

I T est
Ind enen dent Sampres
Levene
's Test
for
Equali
tyof
Varian
ces

Ongeinteresseerd

zijn

Equal variances assumed

t-test for
Equality
of Means

Eigen positie beschermen

Equal variances assumed
Equal variances assumed

df

6,13

0,02

1,965

26
18,35
9

0,06

4,8601

0,065

4,8601

2,47313

0,446

0,51

-1,062

0,298

-4,9262

4,63769

0,298

-4,9262

4,63769

2,589

0,12

-0,817

26
25,38
8
26

0,421

-2,5666

3,14119

-0,817

23,1

0,422

-2,5666

3,14119

0,74

26

0,466

0,8744

1,18222

21,17

0,468

0,8744

1,18222

26
25,62
7

0,097

-10,9981

6,39397

0,097

-10,9981

6,39397

26
24,63
9
26
25,45

0,736

0,293

0,86035

1,965

-1,062

6,637

0,016

0,74

Equal variances not assumed
Veritleren

Equal variances assumed

0,167

0,686

-1,72

0,749

0,395

0,341

Equal variances not assumed
Opleggen

Gesprek sturen - vormgeven

Equal variances assumed

-1,72

Equal variances not assumed

0,341

Equal variances assumed

3,486

Equal variances not assumed

2,47313

t

Equal variances not assumed
Tegenspreken

Std.
Error
Differe
nee

Sig.

Equal variances not assumed
Negatieve feedback geven

Mean
Difference

F

Equal variances not assumed
Equal variances assumed

Sig.
(2tailed)

0,117

0,735

3,486

0,736

0,293

0,86035

0,002

16,8562

4,83495

0,002

16,8562

4,83495

3

Gesprek sturen - interrumperen

Equal variances assumed

2,123

0,157

1,268

0

0,985

0,163

0,69

2,257

0,145

1,286

1,293

0,266

-1,022

0,006

0,939

-1,406

2,219

0,148

1,12

3,138

0,088

0,41

3,736

0,064

0,026

0,872

1,414

0,001

0,98

-0,422

26
25,99
6
26

-0,422

25,99

Equal variances not assumed
Ricbting geven - visie
Ricbting geven - delegeren

Equal variances assumed
Equal variances not assumed
Equal variances assumed
Equal variances not assumed

Ricbting geven - interrumperen

Equal variances assumed

Equal variances assumed

Equal variances assumed

Equal variances assumed

Equal variances assumed

Equal variances assumed

Equal variances assumed

Equal variances assumed
Equal variances not assumed

1,6478

1,29946

25,94

0,782

-2,0767

7,43674

-0,289

26
24,21
7

0,775

-0,3087

1,06659

-0,663
-0,663

Equal variances not assumed
Aanmoedigen - samenwerken

0,216

-0,279

0,41

Equal variances not assumed
Aanmoedigen - entbousiasmeren

7,43674

1,12

Equal variances not assumed
Luisteren

-2,0767

-1,406

Equal variances not assumed
Positief belonen

1,29946

0,782

-1,022

Equal variances not assumed
Vriendelijk zijn

1,6478

26

1,286

Equal variances not assumed
Instemmen

0,217

-0,279

-0,289

Equal variances not assumed
Naar ideeen vragen

1,268

26
23,17
6

1,414

26
20,43
7
26
24,64
3
26
25,48
3
26
25,15
8

0,775

-0,3087

1,06659

0,21

5,9536

4,62776

0,213

5,9536

4,62776

0,316

-1,7573

1,71992

0,317

-1,7573

1,71992

0,172

-3,163

2,25024

0,172

-3,163

2,25024

0,273

0,6327

0,56504

0,273

0,6327

0,56504

26
19,68
5

0,685

0,6872

1,67605

0,686

0,6872

1,67605

26
24,57
3

0,513

-5,7477

8,66989

0,514

-5,7477

8,66989

0,169

4,7252

3,34143

0,169

4,7252

3,34143

0,677

-1,1962
-1,1962

2,83677

0,677

2,83677

212

7
Interesse tonen

Equal variances assumed
Equal variances not assumed

10,723

0,003

-3,749
-3,749

26
14,18
7

0,001

-3,7899

1,01095

0,002

-3,7899

1,01095
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Aooendix

5-J T-Test 1-00-1 versus afdelinasveraaderinz
soort

Ongeinteresseerd

zijn

Eigen positie bescbermen
Negatieve feedback geven
Tegenspreken
Verifleren
Opleggen
Gesprek

sturen - vormgeven

Gessprek

sturen - interrumperen

Riebting

geven - visie

Riebting

geven - delegeren

Riebting

geven - informatie

geven

Naar ideeen vragen
Instemmen
Vriendelijk

zijn

Positief belonen
Luisteren
Aanmoedigen
Aanmoedigen
Interesse
Gesprek

- entbousiasmeren
- samenwerken

tonen
sturen - total

Riebting geven

total

(absolute freouentie:

N

Mean

private orzamsa. ti es )

Std.
Deviation

Std. Error
Mean

3

11

5,0736

5,49576

1,65703

4

11

2,8755

2,74362

0,82723

3

11

29,7527

7,21881

2,17655

4

11

30,9855

15,05235

4,53845

3

11

17,73

13,83925

4,17269

4

11

26,1355

17,49473

5,27486

3

11

5,6064

4,8458

1,46106

4

11

5,1509

6,13439

1,84959

3

11

41,5436

22,27433

6,71596

4

11

60,7191

34,85185

10,50823

3

11

1,5255

1,9856

0,59868

4

11

1,1136

1,6574

0,49972

3

11

37,4636

14,66434

4,42147

4

11

32,6464

10,71658

3,23117

3

11

8,7873

6,84784

2,0647

4

11

10,4173

4,89264

1,47519

3

11

99,0036

38,90685

11,73086

4

11

112,4955

56,10713

16,91694

3

11

4,5209

5,62088

1,69476

4

11

3,8636

5,75227

1,73437

3

11

38,5236

19,81797

5,97534

4

11

37,1255

42,17599

12,71654

3

11

5,7991

4,50453

1,35817

4

11

8,4064

6,64704

2,00416
2,32864

3

11

15,3173

7,72322

4

11

17,1918

11,01923

3,32242

3

11

1,9973

1,96068

0,59117

4

11

0,2091

0,46528

0,14029

3

11

3,7855

2,94732

0,88865

4

11

4,0609

2,7001

0,81411

3

11

190,0545

51,38536

15,49327

4

11

24,09123

11

217,89
10,2227

79,90158

3

5,88434

1,77419

4

11

5,3

6,22518

1,87696

3

11

18,8018

9,2912

2,8014

4

11

19,7527

10,76124

3,24463

3

11

1,0318

1,35727

0,40923

4

11

1,3855

2,65087

0,79927

3

11

46,2509

13,62168

4,10709

4

11

43,0636

13,1429

3,96273

3

11

142,0482

55,58517

16,75956

95,06077
13,48145

28,6619

4

11

153,4845

Aanmoedigen - total

3
4

11

29,0245

11

25,0527

SELF-DEFENDING

3
4

11

99,7064
125,8664

45,34777

10,99429
13,67287

STEERING

3
4

11

11

210,9409
223,26

57,14499
109,09101

32,89218

3

11

225,8936

55,85877

16,84205

4

11

248,5982

80,63551

24,31252

SUPPORTING

11

9,67295
36,46392

4,06481
2,9165

17,22986
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Ind enen dent Sammes
I T est
Levene's
Test for
Equality
of
Variance
s

F

Equal variances assumed
Ongei'nteresseerd

Eigen positie
beschermen

Negatieve feedback
geven

zijn

Equal variances assumed

Opleggen

0,1
I

5,0
49

0,0
36

2,5
34

0,1
27

0,0
09

0,9
26

1,6
48

0,2
14

0,3
48

0,5
62

Equal variances not
assumed
Equal variances assumed
Equal variances not
assumed

Equal variances not
assumed
Equal variances assumed

Verifieren

2,7
94

Equal variances not
assumed

Equal variances assumed
Tegenspreken

Sig

Equal variances
assumed

t-test for Equality of Means

t

Sig. (2tailed)

df

Mean
Differenc
e

95 % Confidence
Interval of the
Difference
Lower
Upper

1,187

20

0,249

2,1982

1,85205

-1,66512

6,06148

1,187

14,693

0,254

2,1982

1,85205

-1,75656

6,15292

-0,245

20

0,809

-1,2327

5,03338

-11,73218

9,26673

-0,245

14,369

0,81

-1,2327

5,03338

-12,00232

9,53687

-1,25

20

0,226

-8,4055

6,72573

-22,43509

5,62418

-1,25

18,994

0,227

-8,4055

6,72573

-22,4829

5,67199

0,193

20

0,849

0,4555

2,35705

-4,46127

5,37218

0,193

18,982

0,849

0,4555

-4,47822

5,38913

-1,538

20

0,14

-19,1755

-45,1896

6,83869

-1,538

17,001

0,143

-19,1755

2,35705
12,4710
5
12,4710
5

-45,48692

7,13601

0,528

20

0,603

0,4118

-1,21489

2,03853

not

Equal variances assumed

Std.
Error
Differe
nee

0,77984

Equal variances not
assumed
Gesprek sturen vormgeven

Gesprek sturen interrumperen

Equal variances assumed

Richting geven delegeren

Richting geven informatie geven

Equal variances assumed

Vriendelijk zijn

3,1
02

0,0
93

0,0
93

0,7
63

0,528

19,381

0,603

0,4118

0,77984

-1,21823

2,04186

0,88

20

0,389

4,8173

5,4763

-6,60608

16,24063

0,88

18,311

0,39

4,8173

5,4763

-6,67402

16,30856

-0,642

20

0,528

-1,63

2,53755

-6,92324

3,66324

-0,642

18,099

0,529

-1.63

2,53755

-6,9591

3,6991

-0,655

20

0,52

-13,4918

20,5863

-56,43409

29,45045

-0,655

17,811

0,521

-13,4918

20,5863

-56,77494

29,7913

0,271

20

0,789

0,6573

2,42493

-4,40103

5,71558

0,271

19,989

0,789

0,6573

-4,40121

5,71575

0,1

20

0,922

1,3982

-27,91054

30,7069

0,1

14,211

0,922

1,3982

2,42493
14,0504
5
14,0504
5

-28,69518

31,49154

-1,077

20

0,294

-2,6073

2,421

-7,6574

2,44285

-1,077

17,585

0,296

-2,6073

2,421

-7,70223

2,48768

-0,462

20

0,649

-1,8745

4,05722

-10,33776

6,58867

-0,462

17,915

0,65

-1,8745

4,05722

-10,40136

6,65227

2,943

20

0,008

1,7882

0,60758

0,52078

3,05558

Equal variances not
assumed
Equal variances assumed
Equal variances not
assumed
Equal variances assumed

1,5
14

0,2
33

5,6
07

0,0
28

Equal variances not
assumed

Equal variances not
assumed
Equal variances assumed

Instemmen

0,3
6

Equal variances not
assumed

Equal variances assumed
Naar ideeen vragen

0,8
77

Equal variances not
assumed

Equal variances assumed
Richting geven - visie

2,2

0,1
54

1,1
32

0,3

14,
46

0,0
01

Equal variances not
assumed
Equal variances assumed
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Equal variances not
assumed
Equal variances assumed
Positief belonen

Aanmoedigen enthousiasmeren

Aanmoedigen samenwerken

Equal variances assumed

Equal variances assumed

0,9
09

0,8
82

0,3
59

0,9
37

0,3
45

0,3
41

0,5
66

2,1
83

0,1
55

0,3
54

0,5
58

Equal variances not
assumed

Equal variances not
assumed

Equal variances not
assumed
Equal variances assumed

Aanmoedigen - total

0,0
13

Equal variances not
assumed

Equal variances assumed
Richting geven - total

0,0
87

Equal variances not
assumed

Equal variances assumed
Gesprek sturen - total

3,2
44

Equal variances not
assumed

Equal variances assumed
Interesse tonen

0,7
66

Equal variances not
assumed
Equal variances assumed

Luisteren

0,0
91

Equal variances not
assumed

2,943

11,123

0,013

1,7882

0,60758

0,4527

3,12367

-0,229

20

0,822

-0,2755

1,20519

-2,78943

2,23852

-0,229

19,848

0,822

-0,2755

-2,79066

2,23975

-0,972

20

0,343

-27,8355

-87,58398

31,91307

-0,972

17,064

0,345

-27,8355

1,20519
28,6431
3
28,6431
3

-88,25005

32,57914

1,906

20

0,071

4,9227

2,58278

-0,46486

10,31031

1,906

19,937

0,071

4,9227

2,58278

-0,46595

10,31141

-0,222

20

0,827

-0,9509

4,28667

-9,89274

7,99092

-0,222

19,584

0,827

-0,9509

4,28667

-9,90495

8,00313

-0,394

20

0,698

-0,3536

0,89794

-2,22671

1,51943

-0,394

14,906

0,699

-0,3536

0,89794

-2,2686

1,56133

0,558

20

0,583

3,1873

5,70714

-8,71761

15,09216

0,558

19,974

0,583

3,1873

-8,71859

15,09314

-0,344

20

0,734

-11,4364

-80,69498

57,82225

-0,344

16,123

0,735

-11,4364

5,70714
33,2022
2
33,2022
2

-81,77848

58,90575

0,794

20

0,437

3,9718

5,00287

-6,46398

14,40761

0,794

18,139

0,438

3,9718

5,00287

-6,53304

14,47668
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Equal variances assumed
SELF-DEFENDING

3,3
44

0,0
82

2,1
65

0,1
57

Equal variances not
assumed
Equal variances assumed

SUPPORTING

0,6
36

Equal variances not
assumed
Equal variances assumed

STEERING

0,2
31

Equal variances not
assumed

-1,491

20

0,152

-26,16

-1,491

19,119

0,152

-26,16

17,5448
5
17,5448
5

-0,332

20

0,744

-12,3191

-0,332

15,104

0,745

-12,3191

-0,768

20

0,452

-22,7045

-0,768

17,801

0,453

-22,7045

-62,75791

10,43791

-62,86631

10,54631

37,1317

-89,77447

65,13629

37,1317
29,5762
3
29,5762
3

-91,41616

66,77798

-84,39948

38,99039

-84,89171

39,48262
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