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 I 

Managementsamenvatting 

 

Aanleiding 

Organisaties in de zorg bevinden zich op dit moment in een roerige situatie: een stijgende 

vraag naar zorg, een krimpende arbeidsmarkt, de flinke bezuinigingen en een toenemende 

concurrentie door privatisering. De snelle technologische ontwikkelingen en nieuwe 

methoden van zorgverlening kunnen organisaties helpen te overleven, maar het beschikken 

over innovatieve medewerkers is hierbij cruciaal. Innovatieve medewerkers zijn flexibel, 

nemen initiatief, pakken problemen op het werk actief aan, grijpen kansen aan om betrokken 

te raken en doen meer dan formeel van ze verwacht wordt. Dit soort medewerkers maakt dat 

een organisatie flexibel om kan gaan met veranderingen in de omgeving. Deze studie gaat in 

op de determinanten van innovatief werkgedrag in een Nederlandse zorginstelling en richt 

zich daarbij specifiek op de bijdrage die leiderschap levert aan het stimuleren en bevorderen 

van dit innovatieve werkgedrag. 

 

Vraagstelling 1 

De centrale vraag is: hoe kunnen leidinggevenden innovatief werkgedrag van medewerkers 

stimuleren? Hierbij wordt (in lijn met de huidige wetenschappelijke kennis van deze relatie) 

verwacht dat leidinggevenden, die charismatisch zijn en investeren in een goede relatie met de 

individuele medewerker, op meer innovatief werkgedrag van de medewerkers kunnen rekenen 

(zie figuur 1).  

 

Figuur 1. Onderzoeksmodel vraagstelling 1. 

 

Vraagstelling 2 

De tweede vraag die centraal staat is: welke psychologische en sociale mechanismen kunnen 

de bovenstaande relatie verklaren? We gaan ervan uit dat die leidinggevenden die de 

zelfredzaamheid van hun medewerkers aanspreken, het innovatieve werkgedrag kunnen 

bevorderen (zie figuur 2). Zelfredzaamheid is het vertrouwen in de eigen vaardigheden en 

capaciteiten om het werk te kunnen uitvoeren, de waarde die men hecht aan het werk en het 

gevoel van betekenis te zijn en invloed te kunnen uitoefenen op de werksituatie. 
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Figuur 2. Onderzoeksmodel vraagstelling 2a. 

 

Ook verwachten we dat een innovatief teamklimaat de mogelijke beïnvloeding door 

leidinggevenden versterkt (zie figuur 3). Medewerkers in een innovatief teamklimaat staan 

open voor veranderingen en stimuleren elkaar om samen nieuwe ideeën te bedenken en 

werksituaties, -methoden en -procedures te verbeteren. 

 

Figuur 3. Onderzoeksmodel vraagstelling 2b. 

 

Onderzoeksopzet en respons 

Op basis van een literatuurstudie zijn de bovenstaande onderzoeksmodellen ontwikkeld en is 

er een enquête samengesteld uit verschillende betrouwbare en internationaal erkende 

vragenlijsten die aan alle 1217 medewerkers van de zorginstelling is voorgelegd. In totaal 

hebben 417 medewerkers, uit zowel zorgverlenende als ondersteunende diensten, de 

vragenlijst volledig ingevuld (68,4% is vrouw en 31,6% man; met een gemiddelde leeftijd van 

41 jaar; waarvan 75% een HBO of universitair diploma heeft). 

 

Resultaten 

De resultaten bevestigen dat leidinggevenden het innovatieve werkgedrag van medewerkers 

kunnen stimuleren (vraagstelling 1), en dat zelfredzaamheid hierbij een doorslaggevende rol 

speelt (vraagstelling 2a). Met andere woorden: de zelfredzaamheid is groter bij het ervaren 

van een charismatische leiderschapsstijl en bij een goede relatie met de leidinggevende met 

als gevolg dat de medewerker vaker aanpassingen maakt of suggesties doet om 

werkmethoden, -situaties en -procedures te verbeteren, meer initiatief neemt, extra inzet toont 

en kritischer is.  
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Een innovatief teamklimaat blijkt in deze studie, in tegenstelling tot andere onderzoeken, 

nauwelijks een bijdrage te leveren aan de voorspelling van innovatief werkgedrag 

(vraagstelling 2b). 

 

Conclusies en aanbevelingen  

Leidinggevenden kunnen een rol spelen in het stimuleren van innovatief werkgedrag van 

medewerkers, door de zelfredzaamheid van medewerkers te vergroten. Dit kunnen zij op twee 

manieren bereiken. Ten eerste door de medewerkers ervan te overtuigen dat zij op de steun, 

het vertrouwen en de inzet van hun leidinggevende kunnen rekenen (m.a.w. een goede relatie 

op basis van wederzijds vertrouwen, respect en verantwoordelijkheid). Ten tweede door 

medewerkers aan te sporen hun talenten te ontwikkelen, door het goede voorbeeld te geven en 

een inspirerend toekomstbeeld uit te dragen, uitdagende verantwoordelijkheden te delegeren, 

en hen op nieuwe manieren over problemen na te laten denken (m.a.w. charismatisch 

leiderschap).  

 

Omdat een innovatief teamklimaat slechts een beperkte rol speelt, lijkt deze studie aan te 

geven dat de leidinggevenden zich, ter verhoging van het innovatieve werkgedrag, beter 

specifiek kunnen richten op het stimuleren van de vaardigheden, uitdagende doelstellingen en 

ontwikkeling van de individuele medewerker dan op die van het team in zijn geheel.
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Samenvatting 

Deze studie maakt deel uit van een overkoepelend onderzoek naar de determinanten van 
innovatief werkgedrag en richt zich specifiek op kenmerken van leiderschap. De aanname 
is dat zowel Charismatisch Leiderschap als Leader-Member eXchange een positieve relatie 
heeft met Personal Initiative en met Proactief Werkgedrag. Deze aanname wordt bevestigd 

voor Leader-Member eXchange. Bij Charismatisch Leiderschap geldt de relatie alleen 
voor Personal Initiative. De resultaten ondersteunen de verwachting dat de mate waarin 

mensen zich Psychologisch Empowered voelen de aanwezige relaties tussen 
leiderschapskenmerken en innovatief gedrag volledig medieert. De verwachting dat 

Innovatief Teamklimaat een modererende rol speelt wordt eveneens bevestigd; bij een 
hoger Innovatief Teamklimaat wordt de relatie van Personal Initiative met Charismatisch 
Leiderschap en met Leader-Member eXchange versterkt. Implicaties voor de praktijk en 

vervolgonderzoek zullen besproken worden. 
 

 

Inleiding 

 

Organisaties opereren tegenwoordig in een dynamische omgeving. Door de globalisering, de 

snelheid van technologische veranderingen en privatisering is het van groot belang dat 

organisaties flexibel kunnen inspelen op deze veranderingen en zichzelf kunnen blijven 

aanpassen en vernieuwen (Vaccaro, Jansen, Van Den Bosch & Volberda, 2010). Een 

omvangrijk aanbod in wetenschappelijke studies maakt duidelijk dat (sociale1) innovatie2 een 

cruciale rol speelt in de effectiviteit, verjonging en overleving van organisaties. Palmer, 

Dunford en Akin (2009) beschrijven twee soorten verandering waarmee organisaties dit 

kunnen doen. De eerste is first-order, incremental change waarbij het gaat om kleine 

veranderingen of aanpassingen die gedaan moeten worden om, paradoxaal genoeg, de huidige 

situatie in stand te houden.3 De tweede manier is second-order, discontinuous change4, 

waarbij een organisatie zich niet alleen ontwikkelt door middel van kleine aanpassingen, maar 

ook transformeert, zoals bij reorganisaties.5 Beide veranderingen zijn een vorm van 

organisatie-innovatie. 

                                                 
1 In de literatuur wordt onderscheid gemaakt tussen technologische en sociale innovatie, of, in de termen van 
Baer en Frese (2003): product- en procesinnovatie. Deze studie gaat slechts in op sociale/ procesinnovatie. Zie 
Utterback (1979) voor meer informatie over technologische/ productinnovatie. 
2 West en Farr (1989) definiëren innovatie als “The intentional introduction and application within a role, group 
or organization of ideas, processes, products or procedures, new to the relevant unit of adoption, designed to 
significantly benefit role performance, the group, the organization or the wider society.” (in Anderson & West, 
1998, p. 239). 
3 “[This change] may involve adjustments in systems, processes, or structures, but it does not involve 
fundamental change in strategy, core values, or corporate identity.” (Palmer, Dunford & Akin, 2009, p. 86). 
4 Ook wel transformational -, radical -, revolutionary -, of disruptive change genoemd (Crossan & Appaydin, 
2010). 
5 “[This change] is transformational, radical and fundamentally alters the organization at its core.” (Palmer, 
Dunford & Akin, 2009, p. 86). 
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De basis voor een innovatieve organisatie is innovatief gedrag van medewerkers. Dit 

omvat een breed scala aan activiteiten die betrokken zijn bij het creëren en implementeren van 

nieuwe concepten, methoden en producten (Knight, 1967, in Basu & Green, 1997, p. 477). 

Medewerkers worden niet langer beschouwd als passieve ontvangers van stimuli uit de 

organisatie, maar als degenen die door creatieve ideeën en een flexibele houding 

veranderingen in praktijk kunnen brengen (Van de Ven, 1986, in De Jong & Den Hartog, 

2007, p. 41). Innovatieve medewerkers zijn vooral van grote waarde wanneer organisaties de 

strijd aan moeten gaan met concurrentie, bezuinigingen en de ambiguïteit en onzekerheid die 

sociale en maatschappelijke veranderingen met zich meebrengen.  

De Nederlandse zorgsector bevindt zich op dit moment in een dergelijke situatie: door 

de vergrijzing zal de vraag naar zorg stijgen, de arbeidsmarkt zal daarentegen krimpen, de 

huidige economische situatie brengt vele bezuinigingen in de zorg met zich mee en door 

privatisering stijgt de concurrentie.  

Om het innoverende vermogen van organisaties in de zorg te kunnen vergroten is het 

dus interessant om te achterhalen hoe het innovatieve gedrag van medewerkers bevorderd kan 

worden. Onderzoek naar de determinanten van innovatief gedrag heeft reeds een grote 

diversiteit aan (potentiële) factoren opgeleverd. Hierbij wordt veelal onderscheid gemaakt 

tussen verschillende typen determinanten, waaronder taakkenmerken (zoals autonomie), 

sociale omgevingsfactoren (zoals een veilig teamklimaat of een transformationele 

leiderschapsstijl), persoonlijkheidskenmerken (als tolerantie voor onzekerheid of 

zelfvertrouwen), en organisatiestructuur (bijvoorbeeld decentralisatie) (De Jong & Den 

Hartog, 2005).6  

Deze studie maakt deel uit van een overkoepelend onderzoek naar de verschillende 

typen kenmerken die samenhangen met innovatief gedrag in de werkcontext (onderverdeeld 

in persoonseigenschappen, HR-praktijken, leiderschaps- en teamkenmerken).7 Deze 

rapportage gaat specifiek in op de leiderschapskenmerken. 

Vele studies hebben zich gericht op de relatie tussen leiderschap en 

organisatieverandering en -innovatie (Basu & Green, 1997). Zo vond Janssen (2002) een 

positieve relatie tussen Transformationeel Leiderschap en innovatief gedrag van 

medewerkers. Bezuijen, Van Dam, Van Den Berg en Thierry (2010) vonden een relatie tussen 

Leader-Member eXchange en medewerkers’ betrokkenheid in leergedrag. Het onderzoek van 

                                                 
6 Hoewel Huiskamp, De Jong en Den Hoedt (2008) en Crossan en Apaydin (2010) gebruik maken van een 
andere indeling, is er tussen de onderzoeksmodellen een grote overlap in de gebruikte determinanten te vinden.   
7 Zie bijlage 1 voor het onderzoeksmodel van deze studie. De rapportage van dit onderzoek is in constructie. 
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Vaccaro e.a. (2010) liet zien dat Transformationeel Leiderschap bijdraagt aan management-

innovatie. Howell en Hall-Merenda (1999) vonden relaties tussen Leader-Member eXchange, 

Transformationeel- en Transactioneel Leiderschap enerzijds en de prestatie van volgers, 

waaronder het kunnen omgaan met verandering en het identificeren van business-

opportunities, anderzijds. En Graen en Scandura (1987, in De Jong & Den Hartog, 2007,        

p. 45) suggereerden dat de kwaliteit van de relatie tussen een leider en een volger gerelateerd 

is aan innovatief gedrag.8 

Het doel van deze studie is het verder uitdiepen van de relatie tussen 

leiderschapskenmerken en innovatief gedrag van medewerkers in de zorgsector, en inzicht te 

verkrijgen in de psychologische en sociale mechanismen die hierbij een rol spelen. Deze 

studie beoogt hiermee handvaten kunnen bieden aan leidinggevenden in zorginstellingen voor 

praktische interventies om innovatief gedrag van hun medewerkers te vergroten. De 

overkoepelende vraag van deze studie luidt dan ook als volgt:  

 

Hoe kunnen leidinggevenden innovatief werkgedrag van medewerkers stimuleren? 

 

 

Theoretisch kader  

 

Innovatief werkgedrag 

 

De manier waarop invulling wordt gegeven aan het concept Innovatief werkgedrag is niet 

eenduidig in de wetenschappelijke literatuur. Het begrip wordt op vele verschillende manieren 

geconceptualiseerd en gemeten. Vaak wordt door onderzoekers, in navolging van Kanter 

(1988, in De Jong & Den Hartog, 2010), onderscheid gemaakt tussen ideegeneratie, 

ideepromotie en ideerealisatie. Bij ideegeneratie gaat het om het bedenken en vormen van 

nieuwe ideeën die bevorderlijk zijn voor de organisatie (ook wel Creativity genoemd door 

George & Zhou, 2001). Ideepromotie is het uitdragen van ideeën, het zoeken naar sponsoren 

en creëren van draagvlak voor de ideeën (Van Dyne, Graham & Dienesch, 1994, noemen dit 

ook wel Voice). Maar een innovatieproces is pas compleet wanneer de ideeën 

geïmplementeerd worden. Bij ideerealisatie gaat het om het daadwerkelijk uitvoeren van 

ideeën (Michaelis, Stegmaier & Sonntag, 2010).  
                                                 
8 Een verdere opsomming van onderzoek naar de invloed die leiders hebben op innovatief gedrag van 
medewerkers is te vinden in een literatuurstudie van De Jong en Den Hartog (2007). 
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De laatste twee componenten geven het zichtbare, gedragsmatige aspect van innovatie 

weer en is daarmee van belang voor deze studie. Twee veelgebruikte en goed onderzochte 

concepten die deze gedragsmatige component van innovatie in organisaties weergeven zijn 

Personal Initiative van Frese, Fay, Hilburger, Leng en Tag (1997) en het door Crant (2000) 

ontwikkelde Proactive Behavior.  

Personal Initiative is gedrag van een persoon die een actieve en ondernemende 

houding aanneemt, initiatief neemt, en op een proactieve (i.p.v. reactieve) manier doelgericht 

is en daarbij een focus op de lange termijn heeft. Dit gedrag zorgt ervoor dat mensen beter om 

kunnen gaan met, en in kunnen spelen op veranderingen en barrières of problemen en waarbij 

ze tevens vaak de status quo uit zullen dagen en voorbij zullen gaan aan de formele eisen die 

aan hem/haar worden gesteld.9 

Proactive Behavior wordt omschreven als gedrag van personen die actief betrokken 

zijn bij het signaleren en het oplossen van (potentiële) inefficiënte processen of problemen die 

ontstaan door continu veranderende werkprocessen en bij het creëren van meer gunstige 

condities. Gebaseerd op dit concept van Crant ontwikkelden Van Veldhoven en Dorenbosch 

(2008) het concept Proactief Werkgedrag. Proactief Werkgedrag is specifiek gericht op het 

verbeteren van werkprocedures en het gedrag in de huidige werksituatie. Personal Initiative, 

daarentegen, gaat in op het gedrag van een persoon in het algemeen (een houding of algemene 

instelling) en is naast veranderen door te verbeteren van het bestaande (first order change), 

ook gericht op veranderen door te vernieuwen (second order change10).  

Omdat van zowel Personal Initiative als Proactief Werkgedrag wordt verwacht dat het 

samenhangt met innovatie in organisaties (Frese e.a., 1997; Crant, 2000), zullen zij beide als 

criteriumvariabele meegenomen worden in deze studie (zie het onderzoeksmodel op pagina 

negen). 

 

Innovatief werkgedrag en leiderschap 

 

Wat is leiderschap? Forsyth (1998) geeft aan dat er vele verschillende theorieën zijn met elk 

hun eigen definitie van leiderschap, maar dat de meesten ermee instemmen dat leiderschap 

                                                 
9 Dit laatste staat in de Arbeids- en  Organisatie Psychologische literatuur ook wel bekend als Extra-role 
Behavior of Organizational Citizenship Behavior (Organ, 1988). 
10 Beide vormen van verandering komen overeen met single loop learning en double loop learning zoals 
beschreven door Argyris (Argyris, Putnam & McLain Smith, 1985). 



Leiderschap en Innovatief Werkgedrag  

 

 5 

een gespecialiseerde vorm van sociale interactie is11 en dat het gedrag van leiders sterk 

bepalend kan zijn voor het gedrag van de volgers.  

Hoewel leidinggevenden niet noodzakelijkerwijs de oorzaak zijn van innovatief 

gedrag kunnen zij, door de prominente rol die zij spelen, invloed uitoefenen op de condities 

die innovatie in de organisatie mogelijk maken (Elenkov & Manev, 2005). Leiders kunnen de 

onzekerheid en complexiteit die gepaard gaat met verandering en innovatie verminderen door 

het communiceren van een gedeelde visie, het ondersteunen en begeleiden van verandering en 

het stimuleren van een innovatieve cultuur (Birkinshaw, Hamel & Mol, 2008).  

 De populaire Tranformational Leadership Theory van Bass (1997, in Forsyth, 1998, p. 

368) probeert het proces te bepalen waarmee charismatische leiders hun volgers zo succesvol 

kunnen beïnvloeden.12 Een charismatisch13 leider die uitdagende eisen stelt, het goede 

voorbeeld uitdraagt en de volgers inspireert, kan op meer creativiteit en innovatief gedrag van 

de medewerkers rekenen (Fiol, Harris & House, 1999). Charismatische leiders geven het werk 

extra betekenis, moedigen volgers aan kritisch te zijn ten aanzien van de status-quo, 

stimuleren en begeleiden volgers in de ontwikkeling van hun vaardigheden en stellen 

uitdagende doelen. Met als gevolg dat medewerkers bereid zijn meer te doen dan formeel 

gezien van hen kan worden verwacht, beter presteren en meer tevreden en creatief zijn (De 

Hoogh, Koopman & Den Hartog, 2004; Howell & Hall-Merenda, 1999).  

Daarnaast is een goede inter-persoonlijke relatie tussen een leider en een volger nodig 

om een veilige situatie te creëren waarin volgers het aandurven om te experimenteren en 

tegen de status-quo in durven gaan (beide zijn essentiële kenmerken voor innovatief gedrag). 

Basu en Green (1997) sluiten aan bij de algemene consensus over het belang van leiderschap 

voor innovatie en onderstrepen daarbij de rol die het relationele aspect van leiderschap hierin 

speelt. De Leader-Member eXchange (LMX) Theory (Dansereau, Graen & Haga, 1975) gaat 

specifiek in op deze relatie en is vaak in verband gebracht met innovatiegerelateerde 

                                                 
11 “A reciprocal, transactional, and sometimes tranformational process in which cooperating individuals are 
permitted to influence and motivate others to promote the attainment of group and individual goals.” (Forsyth, 
1998, p. 343). 
12 Bass identificeert 4 componenten van transformationeel leiderschap: Idealised Influence (het hebben van 
charisma en het benadrukken van het belang van doelen, commitment en juiste keuzes); Inspirational Motivation 
(gezamenlijke visie formuleren, ondersteuning bieden, optimistisch zijn); Intellectual Stimulation (uitdagen en  
andere denkwijzen stimuleren); en Individualized Consideration (aandacht besteden aan personen en oog hebben 
voor individuele doelen en vaardigheden). 
13  Visionair en Empowering leiderschap zijn verwante termen. Zie Fiol, Harris en House (1999) voor meer 
informatie over de overeenkomst en het onderscheid tussen Charismatisch, Visionair en Transformationeel 
leiderschap en hoe deze in relatie staan met sociale veranderingen. Ook De Hoogh, Koopman en Den Hartog 
(2004) laten zien dat Charismatisch, Transformationeel en Empowering leiderschap sterk overeenkomstig zijn. 
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concepten.14 Een hoge kwaliteit Leader-Member eXchange relatie is gekenmerkt door 

wederzijds vertrouwen, respect, invloed en verantwoordelijkheid waardoor een volger de 

leider vaker aanspreekt, meer verantwoordelijkheid neemt, vaker actief deelneemt in 

vergaderingen en vaker meer doet dan formeel vereist wordt (Howell & Hall-Merenda, 1999). 

Uit deze literatuur lijken zowel de relatie tussen een leider en een volger als de mate 

van charisma van een leider direct of indirect samen te hangen met gedrag dat sterke 

overeenkomsten vertoont met Personal Initiative en Proactief Werkgedrag. Beide 

leiderschapsconcepten zullen dan ook worden meegenomen als voorspellers van dit 

innovatieve gedrag van medewerkers.  

 

Hypothesen: 

Charismatisch Leiderschap hangt positief samen met Personal Initiative (hypothese 1), en met

  proactief werkgedrag (hypothese 2). 

Leader-Member eXchange hangt positief samen met Personal Initiative (hypothese 3), en met

  proactief werkgedrag (hypothese 4). 

 

Psychologische en sociale mechanismen 

 

Ondanks de omvangrijke hoeveelheid onderzoek naar de samenhang van de in de voorgaande 

paragraaf besproken kenmerken van leiderschap enerzijds en innovatief werkgedrag 

anderzijds heerst er nog grote onduidelijkheid over de manier waarop beide elkaar 

beïnvloeden (Crossan & Apaydin, 2010; Jung, Chow & Wu, 2003; Elenkov & Manev, 2005). 

De deelvraag van deze studie is dan ook:  

 

Welke psychologische en sociale mechanismen spelen een rol in de relatie tussen 

leiderschapskenmerken en innovatief gedrag? 

 

 Shamir, House en Arthur (1993) ervoeren dit gebrek aan een verklaring voor de relatie 

tussen Charismatisch Leiderschap en het gedrag van volgers als een groot gemis. Zij 

ontwikkelden een model waarin charismatisch leiders hun volgers onder andere beïnvloeden 

door middel van het verhogen van hun zelfvertrouwen, zelfwaarde en zelfredzaamheid.  

                                                 
14 Zie Graen en Uhl-Bien (1995) voor een opsomming van studies naar de gevolgen van Leader-Member 
eXchange in de Arbeids- en Organisatie Psychologische literatuur.  
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Met andere woorden: Psychological Empowerment (Spreitzer, 1995). Spreitzer leverde met 

haar model van ‘Psychological Empowerment in the workplace’ een belangrijke bijdrage aan 

het onderzoek naar de psychologische mechanismen die ten grondslag liggen aan effectiviteit 

en innovatie in organisaties.15 Empowered people geloven dat ze autonoom zijn, competent 

zijn en invloed uit kunnen oefenen op de omgeving. Spreitzer ziet Psychological 

Empowerment als het verklarende mechanisme tussen de sociale structuur van werk enerzijds 

en innovatief gedrag anderzijds. Ook Janssen, Schoonebeek en Van Looy (1997) concluderen 

uit hun onderzoek dat een democratische leiderschapsstijl een positieve relatie heeft met 

Psychological Empowerment, en dat Psychological Empowerment innovatief gedrag op de 

werkvloer stimuleert. 

 Psychological Empowerment wordt onder andere bepaald door de persoonlijkheid van 

een individu, maar ook contextuele factoren (zoals het krijgen van voldoende informatie, 

feedback en een passende beloning door de leidinggevende) spelen een belangrijke rol. 

Leiders kunnen, door aandacht te besteden aan de vaardigheden en persoonlijke doelen van 

volgers16, het zelfvertrouwen en de persoonlijke ontwikkeling van volgers verhogen, wat leidt 

tot Empowerment (Conger, 1999, in Gumusluogly & Ilsev, 2009, p. 9). Ook door betekenis te 

geven aan het werk17 en de volgers uit te dagen18, kunnen leiders het Empowerment van 

volgers verhogen (Avolio, Zhu, Koh & Bhatia, 2004, in Gumusluogly & Ilsev, 2009, p. 9). 

Resultaten van een onderzoek van Raub en Robert (2010) toonden ook aan dat leiders die als 

voorbeeldfiguur fungeren, coachen, informeren, betrokken zijn en gebruik maken van 

participative decision making (onderdelen van Charismatisch Leiderschap), het innovatieve 

gedrag van medewerkers kunnen beïnvloeden en dat Psychological Empowerment deze 

relatie medieert.  

 

Hypothese 5: Psychological Empowerment medieert de relatie tussen Charismatisch 

  Leiderschap enerzijds, en (a) Personal Initiative, respectievelijk (b) Proactief 

  Werkgedrag anderzijds. 

                                                 
15 Spreitzer deelt Psychological Empowerment op in vier dimensies: Meaning (de waarde of betekenis die 
werkdoelen voor een persoon hebben); Competence (het geloof in de eigen vaardigheden); Self-Determination 
(het gevoel dat men zelf een keuze heeft in het handelen, en zelf kan bepalen of men iets doet en hoe men dat 
doet); en Impact (het gevoel invloed te kunnen uitoefenen op de omgeving, en dat men een bepalende rol speelt). 
16 In Bass’ Transformational Leadership Theory benoemd als Individualised Consideration (Forsyth, 1998). 
17 In Bass’ Transformational Leadership Theory benoemd als Inspirational Motivation (Forsyth, 1998). 
18 In Bass’ Transformational Leadership Theory benoemd als Intellectual Stimulation (Forsyth, 1998). 
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Hypothese 6: Psychological Empowerment medieert de relatie tussen Leader-Member  

  eXchange enerzijds, en (a) Personal Initiative, respectievelijk (b) Proactief 

  Werkgedrag anderzijds. 

 

Michaelis, Stegmaier en Sonntag (2010) gingen in hun studie op zoek naar de 

onderliggende sociale mechanismen die de relatie tussen leiderschap en het innovatieve 

gedrag van volgers kunnen verklaren. Uit deze studie bleek dat de relatie tussen 

Transformationeel Leiderschap en innovatief werkgedrag wordt gemodereerd door de mate 

waarin medewerkers de aanwezigheid ervaren van een organisatieklimaat waarin initiatief 

nemen centraal staat (Climate for Initiative19). In deze studie van Michaelis, Stegmaier en 

Sonntag is de sterkte van die relatie dus afhankelijk van de context, namelijk het Climate for 

Initiative. Ook een onderzoek van Baer en Frese (2003) laat zien dat een Climate for Initiative 

van belang is voor innovatie en prestatie.    

Anderson en West (1998) maakten duidelijk dat de mate waarin het organisatieklimaat 

van teams als innovatief wordt ervaren (Climate for Work Group Innovation20), de 

innovativiteit en prestatie van leden kan bevorderen dan wel belemmeren. En een onderzoek 

van Axtell, Holman, Unsworth, Wall, Waterson en Harrington (2000) gaf aan dat een 

innovatief teamklimaat (de steun voor innovaties door teamgenoten) een belangrijke 

determinant is van innovatief gedrag van medewerkers. Jung, Chow en Wu (2003) lieten zien 

dat een innovatieondersteunend organisatieklimaat, een positieve relatie heeft met zowel 

Transformationeel Leiderschap als innovaties in organisaties.  

 Hieruit zou men af kunnen leiden dat het effect van leiderschapskenmerken op 

innovatief gedrag van medewerkers groter is wanneer de volgers opereren in een Innovatief 

Teamklimaat.  

 

Hypothese 7: Innovatief Teamklimaat modereert de relatie tussen Charismatisch Leiderschap

  enerzijds, en (a) Personal Initiative, respectievelijk (b) Proactief Werkgedrag 

  anderzijds. 

                                                 
19 Baer en Frese (2003, p. 48) omschrijft Climate for Initiative als “[…] formal and informal organizational 
practices and procedures guiding and supporting a proactive, self-starting, and persistent approach toward work.”  
20 Medewerkers in een hoge Climate for Work Group Innovation staan open voor veranderingen en stimuleren 
elkaar om samen nieuwe ideeën te bedenken en ontwikkelen ter verbetering van werksituaties, -methoden  
en -procedures.  
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Hypothese 8: Innovatief Teamklimaat modereert de relatie tussen Leader-Member eXchange

  enerzijds, en (a) Personal Initiative, respectievelijk (b) Proactief Werkgedrag 

  anderzijds. 

 

Hypothesen en onderzoeksmodellen  

 

Op basis van de bovenstaande literatuur wordt verwacht dat mate van Charismatisch 

Leiderschap en Leader-Member eXchange positieve relaties hebben met zowel Proactief 

Werkgedrag als Personal Initiative (H 1 t/m 4). Bovendien is de verwachting dat deze relaties 

volledig gemedieerd worden door Psychological Empowerment (zie figuur 1 en H 5 & 6) en 

gemodereerd worden door een Innovatief Teamklimaat, waarbij een hogere mate van 

Innovatief Teamklimaat de relaties zal versterken (zie figuur 2 en H 7 & 8). 

 

 

Figuur 1. Onderzoeksmodel met Psychological Empowerment als mediërende variabele.  
 

 
Figuur 2. Onderzoeksmodel met Innovatief Teamklimaat als modererende variabele. 
 

Echter, autonomie (de vrijheid of bevoegdheid om zelf te handelen, te besturen en/ of 

keuzes te maken) wordt als taakkenmerk vaak als een van de belangrijkste determinanten van 

innovatief werkgedrag beschouwd (Gebert, Boerner & Lanwehr, 2003), evenals een 

organisatieklimaat met Psychologische Veiligheid (Baer & Frese, 2003). Wanneer 

medewerkers voldoende ruimte krijgen en ervaren om te experimenteren, zijn zij eerder 

geneigd tot innovatie en bereid om problemen of prestatiediscrepanties aan te pakken. 

Autonomie en Psychologische Veiligheid kunnen de link tussen leiderschap en innovatief 

werkgedrag beïnvloeden en zullen daarom ook in deze studie worden opgenomen als 

controlevariabelen. 
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Methode 

 

Participanten en procedure 

 

Voor het overkoepelende onderzoek zijn 1217 vragenlijsten per e-mail verzonden naar alle 

medewerkers van een zorginstelling in Nederland. In totaal hebben 417 medewerkers (35%) 

de vragenlijst volledig ingevuld21, waarvan 132 (31.6%) mannen en 285 vrouwen (68.4%) 

met een gemiddelde leeftijd van 41 jaar (SD = 11,7). Van de respondenten heeft 75% een 

HBO (57%) of universitair diploma (18%) en gemiddeld werken zij 31 uur per week (SD = 

6,6).22  

 Medio april 2011 ontvingen alle medewerkers per e-mail een persoonlijke link naar de 

digitale vragenlijst met het verzoek deze binnen 3 weken in te vullen. De begeleidende e-mail 

beschreef kort de aanleiding en het doel van het onderzoek, de duur van afname, de 

mogelijkheid van pauzeren en tussentijds opslaan, en een garantie van anonieme verwerking 

van de gegevens (zie bijlage 2). Bij het openen van de vragenlijst kregen de respondenten 

allereerst een korte introductie te lezen (zie bijlage 3). 

 Vanaf begin maart tot aan de sluiting van de digitale vragenlijst op 18 mei, hebben de 

onderzoekers een campagne gevoerd op locatie om draagvlak te creëren en de responsrate te 

verhogen middels informatie op het intranet, e-mails, presentaties, flyers en posters. Een week 

voor de sluiting ontvingen de medewerkers een herinneringsmail met opnieuw de persoonlijke 

link. Na sluiting van de digitale vragenlijst werden de gegevens in het dataverwerkings-

programma SPSS geopend. Voor de analyses werd gebruik gemaakt van SPSS 15 en 18.  

 

Instrumenten en maten 

 

De vragenlijst is samengesteld uit verschillende reeds bestaande vragenlijsten. De totale 

vragenlijst van het overkoepelende onderzoek bestaat uit 186 items. Hier volgt een 

beschrijving van alle voor dit deelonderzoek relevante maten (zie bijlage 4 voor alle items van 

                                                 
21 In totaal zijn 547 medewerkers aan de vragenlijst begonnen, maar daarvan zijn 130 medewerkers (24,8%) 
voortijdig gestopt. Enkele mondelinge evaluaties gaven aan dat de lengte van de vragenlijst hier waarschijnlijk 
een rol in speelde. 
22 Deze gegevens komen overeen met de gemiddelden van de hele organisatie. Cijfers van de afdeling P&O laten 
zien dat 67% van de medewerkers vrouw is en 33% man, dat zij gemiddeld 30.9 uren per week werken en dat de 
gemiddelde leeftijd tussen de 36 en 45 zit. Er zijn geen percentages bekend van verschillende opleidingsniveaus 
in de organisatie. 
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deze maten). Voor alle maten (tenzij anders vermeld) geldt dat een hoge score een hogere 

mate/ hoeveelheid/ niveau van de betreffende variabele representeert. 

 

Controlevariabelen  

Leeftijd, geslacht en opleiding. Omdat eerder onderzoek heeft aangetoond dat leeftijd (in 

jaren), geslacht (1= man, 2= vrouw) en opleiding (1= lager dan HBO, 2= HBO en hoger) 

gerelateerd kunnen zijn aan hoe een leider zijn ondergeschikten beïnvloedt (Philips & 

Bedeian, 1994), zijn deze factoren in de vragenlijst opgenomen om in de analyses te kunnen 

gebruiken als controlevariabelen.  

Autonomie. Dit wordt gemeten door middel van de vier items (waarbij 1= niet op mij van 

toepassing, 5= geheel op mij van toepassing) van De Jong en Den Hartog (2005), zoals “Ik 

kan zelf bepalen in welk tempo ik werk”. (α =.794) 

Klimaat voor Psychologische Veiligheid. Dit wordt gemeten aan de hand van de door Rupert 

en Jehn (2008) vertaalde vragenlijst voor Climate for Psychological Safety van Edmonson 

(1999). De schaal bestaat uit 7 items met een 7-punts-schaal (1= helemaal mee eens, 7= 

helemaal niet mee eens), waaronder “Niemand in dit team zou opzettelijk een ander 

dwarsbomen”.23 (α = .854) 

 

Predictoren  

Innovatief Teamklimaat. Dit wordt door middel van Team Climate Inventory gemeten. 

Kavimäki en Elovaino (1999) hebben de oorspronkelijke schaal van Anderson en West (1998) 

verkort tot 14 items met een 5-punts-schaal (1= helemaal mee oneens, 5= helemaal mee eens) 

die Strating en Nieboer (2009) vervolgens vertaalden naar het Nederlands, waaronder: 

“Teamleden zijn bereid om de fundamenten van wat het team doet ter discussie te stellen”.  

(α = .935) 

Psychological Empowerment. Dit construct wordt gemeten door middel van de door Faber, 

Janssen en Bartlema (2006) vertaalde versie van de schaal van Spreitzer (1995). De schaal 

bestaat uit 12 items met een 7-puntsschaal (1= helemaal mee eens, 7= helemaal mee oneens), 

waaronder “Het werk wat ik doe is erg belangrijk voor mij”.24 (α = .807) 

Charismatisch Leiderschap. Dit wordt gemeten door middel van de CLIO van De Hoogh, 

Koopman en Den Hartog (2004), die bestaat uit 4 onafhankelijke leiderschapsdimensies, 

                                                 
23 Item 2, 4, 6 en 7 zijn andersom geformuleerd waardoor de scores gespiegeld moeten worden, waarbij 1 = 7;  
2 = 6; 3 = 5; 4 = 4; 5 = 3; 6 = 2 en 7 = 1 
24 Omdat de schaalankers van deze schaal andersom zijn geformuleerd is deze schaal gerecodeerd volgens 
dezelfde methode als de vier items van Klimaat voor Psychologische Veiligheid (zie voetnoot 23). 
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waaronder Charismatisch/ Empowering Leiderschap. Deze dimensie bestaat uit 11 items die 

gescoord worden door middel van een 7-punts Likert schaal (1= helemaal niet mee eens, 7= 

helemaal mee eens), met α = .606. Bijvoorbeeld: “Mijn leidinggevende betrekt medewerkers 

bij besluiten die van belang zijn voor hun werk”. 

Leader-Member eXchange. De kwaliteit van de relatie tussen leidinggevenden en 

medewerkers wordt gemeten door middel van de Leader-Member eXchange Vragenlijst van 

Breukelen en Konst (1997). Deze vertaalde versie is ontleend aan de versie zoals die 

beschreven is door Graen en Uhl-Bien (1995). De vragenlijst bestaat uit 7 items die 

beoordeeld moesten worden op een 5-punts-schaal (1= in zeer geringe mate, 5= in zeer hoge 

mate). Bijvoorbeeld: “Mijn leidinggevende kent mijn behoeften en problemen op het werk 

goed”. (α = .685) 

 

Afhankelijke variabelen (Innovatief werkgedrag25) 

Personal Initiative. Persoonlijk Initiatief wordt gemeten met de 7 items uit de 5-punts-schaal 

(1= helemaal mee oneens, 5= helemaal mee eens) van Frese e.a. (1997). Bijvoorbeeld: “Ik 

maak snel gebruik van kansen/ mogelijkheden zodat ik mijn doelen kan bereiken”. (α = .774) 

Proactief werkgedrag. Dit wordt gemeten door middel van de 5 items, met een 4-punts-schaal 

(1= helemaal mee oneens, 4= helemaal mee eens), van Van Veldhoven en Dorenbosch 

(2008), waaronder: “Op mijn werk doe ik suggesties om de manier van werken te verbeteren”. 

(α = .848) 

 

 

Resultaten 

 

Innovatief werkgedrag en leiderschap 

 

Tabel 1 geeft de gemiddelden, standaardafwijkingen, betrouwbaarheidscoëfficiënten en inter-

correlaties van alle variabelen weer. Alle gebruikte maten blijken een voldoende interne 

betrouwbaarheid te hebben.26 De gemiddelden en standaardafwijkingen vertonen geen 

opvallendheden en lijken niet erg af te wijken van cijfers uit ander onderzoek.

                                                 
25 Er een Maximum Likelyhood Analysis (Promax rotatie) uitgevoerd op de afhankelijke variabelen, die 
bevestigde dat Proactief Werkgedrag en Personal Initiative twee verschillende factoren zijn (zie bijlage 5 voor de 
resultaten van deze analyse). 
26 Voor een voldoende hoge interne betrouwbaarheid moet een maat een Cronbach Alpha van .60 of hoger 
hebben. 
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TABEL 1.  
Gemiddelden, standaardafwijkingen, Cronbach Alpha en de Pearson correlaties (tweezijdig) van de verschillende variabelen voor de totale groep 
(N = 416)  

** = significant op p < .01 niveau; * = significant op p < .05 niveau  
Geslacht (1= man ; 2= vrouw), Opleiding (1= lager dan HBO; 2= HBO/ Academisch) 

Variabelen M SD α  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Controlevariabelen               
1. Geslacht   1.68  0.47             
2. Leeftijd  40.83 11.73   -.334**          
3. Opleiding  1.75  0.44   -.149** -.102*         
4. Autonomie  3.42  0.86 .794  -.126**  .176**  .212**        
5. Klimaat  Psychologische Veiligheid  5.08  1.07 .854  -.072  .047 -.066 .156**       
               
Predictoren                
6. Innovatief Teamklimaat 3.59 0.63 .935  -.079  .078 -.075 .132** .739**      
7. Psychological Empowerment 3.72 0.44 .807  -.182**  .236**  .086 .486** .342** .380**     
8. Charismatisch Leiderschap 5.03 1.14 .606  -.012  .027 -.016 .192** .479** .521** .414**       
9. Leader-Member eXchange 3.65 0.78 .685  -.063  .080  .022 .237** .427** .451** .416** .760**   

               
Afhankelijke vvariabelen               
10. Proactief Werkgedrag 2.82 0.53 .848  -.128**  .113*  .109* .172** .062 .094 .391** .058 .155**  
11. Personal Initiative 3.77 0.44 .774  -.109*  .080  .036 .187** .074 .114* .543** .164** .207* .573** 
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Zo vonden Den Hartog en Belschak (2007) onder medewerkers in een Nederlands ziekenhuis 

een gemiddelde van 3.53 (SD= .56) voor Personal Initiative (in deze studie M= 3.77 en     

SD= .44); Bezuijnen e.a. (2010) vonden een gemiddelde van 3.35 (SD= .82) voor Leader-

Member eXchange onder Nederlandse werknemers uit verschillende sectoren (in deze studie 

M= 3.65 en SD= .78); en De Hoogh, Koopman en Den Hartog (2004) vonden een gemiddelde 

van 5.30 (SD= .81) voor Charismatisch Leiderschap in Nederlandse organisaties uit 

verschillende sectoren (in deze studie M= 5.03 en SD= 1.14).27   

In tabel 1 is verder te zien dat leeftijd en opleiding een significant positief verband 

tonen met Proactief Werkgedrag (respectievelijk r= .113 met p= .02 en r= .109 met p= .03). 

Geslacht heeft een significant negatief verband met Proactief Werkgedrag (r= -.128 met        

p= .01) en met Personal Initiative (r= -.109 met p= .03).28 Autonomie heeft een significant 

positief verband met zowel Proactief Werkgedrag (r= .172 met p= .00) als Personal Initiative 

(r= .187 met p= .00). Klimaat voor Psychologische Veiligheid vertoont geen verband met de 

afhankelijke variabelen, maar wel een significant positief verband met de predictoren 

(variërend van r= .342 met p= .00 voor Psychological Empowerment tot r= .739 met p= .00 

voor Innovatief Teamklimaat). De bovengenoemde factoren zullen dan ook alle vijf in de 

analyses worden meegenomen als controlevariabelen.  

De resultaten in tabel 1 ondersteunen de verwachtingen met betrekking tot de 

overkoepelende vraagstelling grotendeels. In tabel 2 zie je hiervan een beknopte weergave. In 

tabel 2 is te zien dat, behalve een gebrek aan een significant verband tussen Charismatisch 

Leiderschap en Proactief Werkgedrag (weerlegging H 2) alle correlaties conform de 

hypothesen 1, 2 en 3 zijn. Charismatisch Leiderschap heeft een positief verband met Personal 

Initiative (r= .164 met  p= .00) (H 1). Leader-Member eXchange heeft een positief verband 

met zowel Personal Initiative (r= .207 met p= .00) (H 3) als Proactief Werkgedrag (r= .155 

met p= .00) (H 4). Ook vertoont Psychological Empowerment een positief verband met 

Charismatisch Leiderschap (r= .414 met p= .00), Leader-Member eXchange (r= .416 met p= 

.00), Proactief Werkgedrag (r= .391 met p= .00) en Personal Initiative (r= .543 met p= .00) 

(zie tabel 1). En Innovatief Teamklimaat heeft een positief verband met Charismatisch 

Leiderschap (r= .521 met p= .00), Leader-Member eXchange (r= .451 met p= .00) en Personal 

Initiative (r= .114 met p= .02), maar niet met Proactief Werkgedrag.

                                                 
27 Het gemiddelde en de standaarddeviatie van Proactief Werkgedrag kunnen niet vergeleken worden met andere 
cijfers omdat de schaalverdeling in deze studie afwijkt van ander Nederlands onderzoek. 
28 Dit betekent dat vrouwen minder hoog scoren op Personal Initiative en Proactief Werkgedrag. Tevens zijn de 
vrouwelijke respondenten gemiddeld jonger, hebben een lagere opleiding en ervaren minder autonomie en 
Psychological Empowerment dan mannen. 
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TABEL 2. 
Beknopte weergave van de resultaten met betrekking tot de aanname of weerlegging van de hypothesen. (N= 417) 
Hypothese  Formulering hypothese Aanname  ρ β P-waarde 
      
1 Charismatisch Leiderschap positieve relatie met Personal Initiative Ja .164  .000 
2 Charismatisch Leiderschap positieve relatie met Proactief Werkgedrag Nee .058  .234 
3 Leader-Member eXchange positieve relatie met Personal Initiative Ja .207  .000 
4 Leader-Member eXchange positieve relatie met Proactief Werkgedrag Ja .155  .000 
      
5a Psych. Emp. medieert relatie Charism.Leiderschap-Personal Initiative Ja  .654 .000 
5b Psych. Emp. medieert relatie Charism.Leiderschap-Proactief Werkgedrag Nee  n.v.t. n.v.t. 
6a Psych. Emp. medieert relatie Leader-Member eXchange-Personal Initiative Ja  .637 .000 
6b Psych. Emp. medieert relatie Leader-Member eXchange-Proactief Werkgedrag Ja  .412 .000 
      
7a Innov. Teamklim. modereert relatie Charism. Leiderschap-Personal Initiative Ja  .203  
7b Innov. Teamklim. modereert relatie Charism. Leiderschap-Proactief Werkgedrag Nee   n.v.t. n.v.t. 
8a Innov. Teamklim. modereert relatie Leader-Member eXchange- Personal Initiative Ja  .167 .000 
8b Innov. Teamklim. modereert relatie Leader-Member eXchange-Proactief Werkgedrag Nee (*)  .102 .051 
            
ρ = correlatiecoëfficiënt 
β = gestandaardiseerde regressiegewicht 
P-waarde = het significantieniveau van de correlatiecoëfficiënt of van het gestandaardiseerde regressiegewicht 
 
(*) = het effect van Innovatief Teamklimaat is marginaal significant, waardoor deze hypothese waarschijnlijk is, maar niet definitief aangenomen kan worden. 
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Omdat Charismatisch Leiderschap geen relatie heeft met Proactief Werkgedrag, kan 

Psychological Empowerment in deze niet-bestaande relatie ook niet als mediator optreden 

(weerlegging H 5b), en Innovatief Teamklimaat niet als moderator (weerlegging H 8b). 

Omdat de hypothesen 5b en 8b hiermee automatisch zijn weerlegd hoeft er geen verdere 

analyse meer uitgevoerd te worden om ze te testen (Baron &Kenny, 1986). 

De correlaties geven aan dat medewerkers die meer Charismatisch Leiderschap, 

Leader-Member eXchange, Psychological Empowerment of een hogere mate van Innovatief 

Teamklimaat ervaren, zichzelf hoger scoren op Personal Initiative. Medewerkers die meer 

Leader-Member eXchange of Psychological Empowerment ervaren, scoren zichzelf tevens 

hoger op Proactief Werkgedrag. 

 

Psychologische en sociale mechanismen 

 

De hypothesen van de deelvraagstelling worden getoetst door middel van Hiërarchische 

Multiple Regressie Analyses (Tabachnick & Fidell, 2001), waarvan de mediatie- en 

moderatiehypothesen worden getoetst aan de hand van de methode die Baron en Kenny 

(1986) beschreven hebben.29 Zie tabel 3 voor de resultaten van de twee analyses met 

Charismatisch Leiderschap als predictor. In deze twee analyses worden de vijf 

eerdergenoemde controlevariabelen in model 1 (method: enter) meegenomen. De analyse 

weergegeven in het a-gedeelte toetst het mediatie-effect door Psychological Empowerment, 

waarbij in model 2a Charismatisch Leiderschap (method: stepwise) wordt toegevoegd aan de 

controlevariabelen. In model 3a wordt daaraan tevens de mediatorvariabele Psychological 

Empowerment toegevoegd (method: enter). 

 De analyse in het b-gedeelte toetst het moderatie-effect door Innovatief Teamklimaat, 

waarbij in model 2b de Z-scores van Charismatisch Leiderschap, oftewel (Z)CharLeid, en van 

Innovatief Teamklimaat, oftewel (Z)InnoTeam, worden toegevoegd aan de controlevariabelen 

(method: enter). In model 3b wordt tevens de moderatorvariabele (interactie-effect van 

(Z)CharLeid met (Z)InnoTeam) toegevoegd (method: enter). Analoog aan deze twee analyses 

zijn er twee analyses uitgevoerd met Leader-Member eXchange als predictor (zie tabel 4).  

In zowel model 1 als 2 (en soms in model 3) is te zien dat de controlevariabele 

Autonomie een significante bijdrage levert aan de voorspelling van zowel Personal Initiative 

als Proactief Werkgedrag met gestandaardiseerde regressiegewichten variërend van minimaal 
                                                 
29 MacKinnon, Lockwood, Hoffman, West en Sheets (2002) evalueerden 14 verschillende toetsen voor mediatie 
en concludeerden dat deze methode het beste werkt. 
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β= .107 met p= .04 (voor Proactief Werkgedrag in tabel 4, model 2a) tot maximaal β= .168 

met p= .00 (voor Personal Initiative in tabel 3, model 1). De overige controlevariabelen 

leveren geen bijdrage aan de voorspelling bovenop Autonomie.30 

 

Tabel 3: Charismatisch Leiderschap 

In tabel 3 (model 2a) is te zien dat Charismatisch Leiderschap een kleine (1.7% proportie 

verklaarde variantie) maar significante bijdrage levert aan de voorspelling van Personal 

Initiative (β= .147; ∆R2= .017; met p= .00) bovenop de 4.4% verklaarde variantie van de vijf 

controlevariabelen (model 1). Dit effect verdwijnt volledig wanneer de mediator 

Psychological Empowerment in model 3a wordt toegevoegd. Dan blijft namelijk alleen een 

significant, sterk en positief effect van Psychological Empowerment over (β= .654; R2= .322; 

∆ R2= .216, F= 27.7; met p= .00), waarbij Psychological Empowerment 21.6% van de 

variantie in Personal Initiative verklaart bovenop Charismatisch Leiderschap en de 

controlevariabelen. Er is dus, conform hypothese 5a, sprake van volledige mediatie door 

Psychological Empowerment in de relatie tussen Charismatisch Leiderschap en Personal 

Initiative. 

Uit Tabel 3 (model 2b) kunnen we verder opmaken dat de moderator Innovatief 

Teamklimaat (waarbij gebruik gemaakt is van de gestandaardiseerde Z-scores) geen directe 

bijdrage levert aan de voorspelling van Personal Initiative (β=.069 met p= .354). Het kleine, 

significante interactie-effect van (Z)CharLeid en (Z)InnoTeam (β= .203; R2= .097; ∆ R2= 

.034; F=  5.5; met p= .00) in model 3b laat wel zien dat Innovatief Teamklimaat als moderator 

optreedt in de relatie tussen Charismatisch Leiderschap en Personal Initiative (H 8a) en 3.4% 

van de variantie van Personal Initiative verklaart, bovenop de overige predictoren. 

 

Tabel 4: Leader-Member eXchange 

Tabel 4 model 2a laat een kleine (1,2% resp. 2,6% proportie verklaarde variantie) maar 

significante bijdrage van Leader-Member eXchange aan de voorspelling van zowel Proactief 

Werkgedrag (β=.123; R2= .063; ∆ R2= .012; F= 4.56; met p= .000) als Personal Initiative (β= 

.181; R2=  .070; ∆ R2= .026; F= 5.16; met p= .000) zien. Beide bijdragen verdwijnen echter 

wanneer de mediator Psychological Empowerment in model 3a wordt toegevoegd. 

                                                 
30 In tabel 3 is te zien dat het bèta-gewicht van Klimaat voor Psychologische Veiligheid in model 3a, na 
toevoeging van Psychological Empowerment, echter wel significant is (β=-.126 met p= .001), en dus bijdraagt 
aan de voorspelling van Personal Initiative bovenop Psychological Empowerment. Uit verdere analyse blijkt dat 
Klimaat voor Psychologische Veiligheid als een modererende variabele functioneert in de relatie tussen 
Psychological Empowerment en Personal Initiative (β=.127; R2= .331; ∆ R2= .016, F= 33.7,  met p= .002). 
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TABEL 3. 

Resultaten van twee Hiërarchische Multiple Regressieanalyses met Personal Initiative als 
afhankelijke variabele. Met in model 1 de controlevariabelen (method: enter); in model 2a 
Charismatisch Leiderschap als hoofdpredictor (method: stepwise); in model 3a Psychological 
Empowerment als mediator (method: stepwise); in model 2b Charismatisch Leiderschap (Z-
score) en Innovatief Teamklimaat (Z-score) (method: enter); en in model 3b Innovatief  
Teamklimaat als moderator (method: enter). 

     Personal Initiative (N= 417) 
Model Variabele β R2 ∆R2 F 
      
1. Geslacht -.080    
 Leeftijd  .020    
 Opleiding -.005    
 Autonomie  .168**    
 Klimaat Psych. Veiligheid  .040 .044  3.817** 
      
Mediatie-effect van Psychological Empowerment:     
2a. Geslacht -.085    
 Leeftijd  .021    
 Opleiding -.004    
 Autonomie  .149**    
 Klimaat Psych. Veiligheid -.028    
 Charismatisch Leiderschap  .147** .061 .017** 4.418** 
      
3a. Geslacht -.039    
 Leeftijd -.072    
 Opleiding -.015    
 Autonomie -.089    
 Klimaat Psych. Veiligheid -.126**    
 Charismatisch Leiderschap -.031    
 Psychological Emp.  .654** .322 .261** 27.662** 
          
  β R2 ∆R2 F 
      
Moderatie-effect van Innovatief Teamklimaat:     
2b. Geslacht -.083    
 Leeftijd  .019    
 Opleiding -.002    
 Autonomie   .150*    
 Klimaat Psych. Veiligheid -.071    
 (Z)CharLeid  .132*    
 (Z)InnoTeam  .069 .063 .019** 3.909** 
      
3b. Geslacht -.075    
 Leeftijd -.006    
 Opleiding -.003    
 Autonomie  .161*    
 Klimaat Psych. Veiligheid -.071    
 (Z)CharLeid  .182*    
 (Z)InnoTeam  .110    
 (Z)CharLeid  x (Z)InnoTeam  .203** .097 .034** 5.458** 
            

Controlevariabelen: Geslacht, Leeftijd, Opleiding, Autonomie, Klimaat voor Psychologische Veiligheid 
Predictoren: Charismatisch Leiderschap, Pychological Empowerment, Innovatief Teamklimaat 
β =gestandaardiseerde regressiegewichten  
R2  = proportie verklaarde variantie van de criteriumvariabele (cumulatief) 
∆R = R2 change, het verschil in  verklaarde variantie  
* = significant op p <.05 niveau;  ** = significant op p < .01 niveau  
(Z)CharLeid x (Z) InnoTeam = het interactie-effect van de Z-score van Charismatisch Leiderschap en de Z-score van
  Innovatief Teamklimaat 
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TABEL 4. 

Resultaten van twee Hiërarchische Multiple Regressieanalyses met Personal Initiative en 
Proactief Werkgedrag als afhankelijke variabelen. Met in model 1 de controlevariabelen 
(method: enter); in model 2a Leader-Member eXchange als hoofdpredictor (method: 
stepwise); in model 3a Psychological Empowerment als mediator (method: stepwise); in 
model 2b Leader-Member eXchange (Z-score) en Innovatief Teamklimaat (Z-score) (method: 
enter); en in model 3b Innovatief  Teamklimaat als moderator (method: enter). 
    Personal Initiative (N= 416)   Proactief werkgedrag (N= 416) 
Model Variabele β  R2 ∆R2 F   β R2 ∆R2 F 
           
1. Geslacht -.080     -.073    
 Leeftijd  .020      .073    
 Opleiding -.005      .082    
 Autonomie  .168**      .127*    
 Klim. Psych. Veiligheid  .040 .044  3.817**   .039 .051  4.390** 
           
Mediatie-effect van Psychological Empowerment:        
2a. Geslacht -.080     -.073    
 Leeftijd  .014      .069    
 Opleiding -.009      .079    
 Autonomie  .138**      .107*    
 Klim. Psych. Veiligheid -.032     -.010    
 Leader-Member eXch.  .181** .070 .026** 5.160**   .123* .063 .012** 4.559** 
           
3a. Geslacht -.041     -.046    
 Leeftijd -.070      .017    
 Opleiding -.015      .072    
 Autonomie -.090     -.045    
 Klim. Psych. Veiligheid -.145**     -.072    
 Leader-Member eXch.  .024      .023    
 Psychological Emp.  .637** .322 .252** 27.629**   .412** .168 .105** 11.768** 
                    
  Β R2 ∆R2 F   β    R2  ∆R2 F 
               
Moderatie-effect van Innovatief Teamklimaat:         
2b. Geslacht -.078      -.071    
 Leeftijd  .012       .067    
 Opleiding -.006       .081    
 Autonomie   .139*       .107*    
 Klim. Psych. Veiligheid -.078      -.052    
 (Z)LMX  .170*       .112*    
 (Z)InnoTeam   .068 .072 .021** 4.546**    .062 .064 .013** 4.008** 
           
3b. Geslacht -.077      -.071    
 Leeftijd -.010       .053    
 Opleiding -.009       .079    
 Autonomie  .144**       .110*    
 Klim. Psych. Veiligheid -.084     -.055    
 (Z)LMX  .210**       .137*    
 (Z)InnoTeam  .109       .087    
 (Z)LMX x(Z)InnoTeam  .167* .096 .024** 5.385**  .102(*) .073 .009** 4.012** 
                      

Controlevariabelen: Geslacht, Leeftijd, Opleiding, Autonomie, Klimaat voor Psychologische Veiligheid 
Predictoren: Leader-Member eXchange, Psychological Empowerment, Innovatief Teamklimaat 
β =gestandaardiseerde regressiegewichten  
R2  = proportie verklaarde variantie van de criteriumvariabele (cumulatief) 
∆R = R2 change, het verschil in  verklaarde variantie  
(*)= marginaal significant met p=.051; *= significant op p <.05 niveau; **= significant op p < .01 niveau  
(Z)LMX x(Z)InnoTeam = het interactie-effect van de Z-score van Leader-Member eXchange  en de Z-score
  van Innovatief Teamklimaat 
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Hierna blijft er, conform hypothese 6a en 6b, in model 2b alleen een significant positief effect 

van Psychological Empowerment staan (volledige mediatie) voor respectievelijk Personal 

Initiative (β=.637; R2= .322; ∆ R2= .252, F= 27.6, met p= .00) en Proactief Werkgedrag 

(β=.412; R2= .168; ∆ R2= .105, F= 11.7, met p= .00).31 Ook hier is te zien dat Psychological 

Empowerment een sterk effect heeft en een behoorlijk deel van de variantie van Personal 

Initiative (25.2%) en Proactief Werkgedrag (10.5%) verklaart bovenop de niet langer 

significante bijdragen van Leader-Member eXchange en de controlevariabelen. 

Tabel 4 model 3b laat het kleine (2,4 % proportie verklaarde variantie) maar 

significante interactie-effect van Leader-Member eXchange (Z-scores) en Innovatief 

Teamklimaat (Z-scores) (β=.167; R2= .096; ∆ R2= .024, F= 5.4, met p= .00) zien. Dit geeft 

aan dat de samenhang tussen Leader-Member eXchange en Personal Initiative sterker is bij 

een hoger niveau van Innovatief Teamklimaat (H 8a). De hypothese dat Innovatief 

Teamklimaat de relatie tussen Leader-Member eXchange en Proactief Werkgedrag modereert 

(H 8b) is waarschijnlijk maar kan niet definitief worden aangenomen omdat dit kleine (0.9%)  

interactie-effect marginaal significant is (β=.102; R2= .073; ∆ R2= .009, F= 4.0, met p= .051). 

 

 

Discussie 

 

Conclusie  

 

Het doel van deze studie is om in te zoomen op de relatie tussen leiderschapskenmerken en 

innovatief gedrag van medewerkers in een Nederlandse zorginstelling, en de potentiële 

sociale en psychologische mechanismen van deze relatie in kaart te brengen.  

 Centraal staat de overkoepelende vraag hoe leidinggevenden het innovatieve 

werkgedrag van medewerkers kunnen stimuleren. De deelvraag die hieruit volgde was: welke 

psychologische en sociale mechanismen spelen een rol in deze relatie? 

De resultaten bevestigen dat er een kleine, positieve relatie is tussen bepaalde 

leiderschapskenmerken en innovatief werkgedrag. Daarnaast blijkt dat Psychological 

Empowerment hierbij een centrale rol speelt, en dat Innovatief Teamklimaat de relatie 

gedeeltelijk kan ondersteunen. 

                                                 
31 Ook in de analyse waarbij Leader-Member eXchange als hoofdpredictor van Personal Initiative wordt 
gebruikt, blijkt het bèta-gewicht van Klimaat voor Psychologische Veiligheid significant te worden na 
toevoeging van Pychological Empowerment (β=.093 met p= .044) in model 3a van tabel 4. 
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Leiderschap en innovatief werkgedrag  

 

Leidinggevenden die investeren in een goede relatie met de medewerkers waarbij sprake is 

van wederzijds vertrouwen en respect (Leader-Member eXchange) kunnen vaker rekenen op 

medewerkers die initiatief nemen, suggesties doen, extra inzet vertonen en kritisch zijn 

(Personal Initiative), en het werk (concrete situaties, methodes of procedures) proactief 

proberen te verbeteren (Proactief Werkgedrag). 

Medewerkers van leidinggevenden die hen uitdagen, betrekken bij besluitvorming, 

stimuleren en inspireren (Charismatisch Leiderschap), zullen vaker ook kansen grijpen om 

betrokken te raken, problemen actief te lijf gaan en ideeën te realiseren (Personal Initiative). 

Er is echter geen bewijs dat deze medewerkers ook vaker werkmethodes bediscussiëren en de 

manier van werken proberen te verbeteren (Proactief Werkgedrag). Een verklaring voor dit 

laatste is wellicht te vinden in de betekenis van Charismatisch Leiderschap enerzijds, en de 

verschillen tussen Personal Initiative en Proactief werkgedrag anderzijds. Charismatisch 

Leiderschap is namelijk, in tegenstelling tot Leader-Member eXchange, sterk gericht op 

intellectuele stimulatie en empowerment van medewerkers. Het motiveren van medewerkers 

door middel van inspiratie en uitdaging legt de nadruk op meer intrinsieke, transformationele 

en lange termijn veranderingen (second order change) in de volgers zelf, en niet alleen op 

verandering in de werksituatie en -procedures (first order change).  

Bij Personal Initiative gaat het juist om die intrinsieke motivatie, de second order 

change, een lange termijn focus en een instelling onafhankelijk van de hier-en-nu 

werksituatie. Proactief Werkgedrag is meer gericht op adaptatie aan de werkprocedures 

waarbij transactionele, first order veranderingen centraal lijken te staan. Een goede relatie met 

de leidinggevende (Leader-Member eXchange) waarbij de medewerker zich begrepen voelt 

en ervan overtuigd is dat de leidinggevende zich voor hem of haar inzet, lijkt meer op een 

contextvariabele die beide vormen van innovatief werkgedrag kan ondersteunen. 

 

Psychologische en sociale mechanismen 

 

Uit het voorgaande blijkt dat leiderschapskenmerken en innovatief werkgedrag wel met elkaar 

te maken hebben, maar dat de directe relatie betrekkelijk klein is. Dat medewerkers overtuigd 

zijn van de eigen vaardigheden en capaciteiten en het werk waardevol vinden (m.a.w. 

Psychologically Empowered zijn), blijkt een sterkere voorspeller te zijn van het vertonen van 
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innovatief gedrag. De stijl van leidinggeven blijkt op zijn beurt echter weer een goede 

voorspeller te zijn van het Psychological Empowerment van medewerkers en kan op deze 

manier bijdragen aan innovatief werkgedrag.  

 Een teamklimaat waarin medewerkers innovatief gedrag openlijk stimuleren en elkaar 

in dit gedrag ondersteunen (Innovatief Teamklimaat), kan de relatie tussen leiderschaps-

kenmerken en innovatief werkgedrag wel versterken, maar dit effect is minimaal. Dit lijkt te 

suggereren dat leidinggevenden zich, bij het bevorderen van innovatief werkgedrag, beter 

kunnen richten op het empoweren van de individuele medewerker dan van het team in zijn 

geheel. 

 

Beperkingen en implicaties voor de praktijk en vervolgonderzoek 

 

Omdat het een cross-sectionele studie betreft, kunnen er geen uitspraken over causaliteit 

worden gedaan. Daarnaast is het belangrijk om voorzichtig te zijn in het generaliseren van 

deze resultaten naar organisaties buiten Nederland en buiten de zorgsector. Verder zijn de 

resultaten gebaseerd op zelfbeoordelingen van medewerkers. Het is mogelijk dat 

leidinggevenden het innovatieve gedrag van medewerkers of de stijl van leidinggeven die ze 

hanteren, anders zullen beoordelen. Het is interessant om de beoordeling van leidinggevenden 

in vervolgonderzoek mee te nemen en af te zetten tegen de zelfbeoordeling van medewerkers. 

 Het ervaren van autonomie in de eigen werkwijze bleek, in overeenstemming met 

eerder onderzoek (Gebert, Boerner & Lanwehr, 2003), een sterke voorspeller te zijn van 

innovatief werkgedrag en zal in toekomstig onderzoek binnen dit thema dan ook niet 

genegeerd mogen worden. In deze studie is deze factor slechts meegenomen als 

controlevariabele, maar het is aannemelijk dat het gedrag van leidinggevenden invloed kan 

uitoefenen op deze ervaring van autonomie door medewerkers32. Verder onderzoek moet 

uitwijzen of autonomie als mediërende variabele fungeert in de relatie tussen 

leiderschapskenmerken en innovatief werkgedrag. 

 Dat de relatie tussen een Innovatief Teamklimaat en innovatief werkgedrag in deze 

studie zeer beperkt bleek, lijkt tegenstrijdig met eerder onderzoek (Anderson & West, 1998; 

Axtell, Holman, Unsworth, Wall, Waterson & Harrington, 2000; Jung, Chow & Wu, 2003). 

                                                 
32 In deze studie werden significante positieve correlaties gevonden tussen Autonomie en Charismatisch 
Leiderschap (r= .192 met p= .00), en tussen Autonomie en Leader-Member eXchange (r= .237 met p= .00). 
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Het is mogelijk dat de sterk wisselende groepssamenstellingen en samenwerkingsverbanden33 

binnen de huidige onderzoeksgroep (N= 417) een rol spelen. Het is verstandig hier in 

toekomstig onderzoek rekening mee te houden, bijvoorbeeld door personen uit verschillende 

samenwerkinggroepen tegen elkaar af te zetten (in een between-subject design), of door het 

aantal contacturen dat een persoon met zijn collega’s heeft als maat voor de intensiteit van de 

samenwerkingsrelatie mee te nemen in de analyses als controlevariabele.  

In deze studie werden twee verschillende maten voor innovatief werkgedrag gebruikt. 

De eerste is gericht op een algemene instelling ten opzichte van verandering, waarbij initiatief 

nemen, vernieuwing en second order change centraal staan (Personal Initiative). De tweede is 

gericht op het veranderen van de hier-en-nu werksituatie waarbij aanpassingen en first order 

change centraal staan (Proactief Werkgedrag). De mate waarin medewerkers Charismatisch 

Leiderschap van hun leidinggevenden ervaren is wel gerelateerd aan de eerste maat, maar niet 

aan de tweede, terwijl Leader-Member eXchange een relatie heeft met beide. Om het 

innovatieve werkgedrag van medewerkers succesvol te kunnen stimuleren is het daarom van 

belang dat zij bepalen welke vorm van innovatief werkgedrag ze willen bevorderen, zodat ze 

weten of ze zich beter kunnen richten op de kwaliteit van de relatie met de medewerker 

(Leader-Member eXchange) of op het uitdagen, betrekken, stimuleren en inspireren van de 

medewerker (Charismatisch Leiderschap). 

Uit het bovenstaande blijkt dat, hoewel er al veel cross-sectioneel onderzoek is 

uitgevoerd naar innovatief werkgedrag, er nog een belangrijke taak voor onderzoekers ligt om 

meer duidelijkheid te scheppen in de conceptualisering van innovatief werkgedrag en in de 

causale relaties tussen de vele factoren die samenhangen met innovatief werkgedrag. Een in 

de Arbeid- en Organisatiepsychologische wetenschap algemeen geaccepteerd eenduidig 

theoretisch model voor innovatief werkgedrag zou de baan vrij kunnen maken voor meer 

experimenteel en longitudinaal onderzoek die de onderlinge relaties en de onderliggende 

mechanismen verder zouden kunnen verklaren. 

                                                 
33 Sommige medewerkers werken in teams waarbij men nauw samenwerkt en afhankelijk is van elkaar, anderen 
werken in afdelingen of diensten waarbij minder of nauwelijks sprake is van direct contact met collega´s, 
daarnaast zijn er medewerkers die tot meerdere groepen behoren. 
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Bijlage 1. 
 
 

 
Figuur 3. Onderzoeksmodel van het overkoepelende onderzoek. 
 
 

Bis/Bas

Persoonlijke verschillen

Omgevingsfactoren:

1. individueel

Werkkenmerken:

Decision Latitude

Leiderschaps

factoren:

Charismatisch

Leiderschap

Leader-member

exchange

HRM beleid

Beloning

Kennis 
uitwisseling

Flexwerken

Opleiding/training

Psychological empowerment

Bevlogenheid

Sociale factoren:
Innovatief 
teamklimaat

2. groepsniveau

State engagement
1.Individueel niveau

Proactive cognitive-motivational states

2. Groepsniveau

Climate for psychological
safety

Affectieve organisatie 
commitment

Affectieve commitment aan 
een verandering

Non proactive motivational state

Behavioral
engagement

Innovatief werkgedrag

Proactive idea
implementation

Personal initiative

Jobproactivity

Creativiteit



Leiderschap en Innovatief Werkgedrag  

 

 29 

Bijlage 2. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 4. De e-mail met persoonlijke link naar de vragenlijst. 
 
 

 

Beste medewerker, 
 
In deze e-mail vind je de link naar de enquête voor het onderzoek Weten Wat Werkt. 
Dit onderzoek geeft inzicht in de ruimte die jij en je collega’s ervaren om jezelf en je 
werkzaamheden te blijven ontwikkelen.  
 
Voor meer informatie over dit onderzoek kun je terecht bij de paarse Weten Wat Werkt 
button op het intranet. Vragen of opmerkingen kun je sturen naar vragen@wetenwatwerkt.nl  
 
De onderstaande link is jouw persoonlijke toegang tot de enquête. Laat niemand anders 
gebruik maken van deze link. De enquête slaat iedere pagina automatisch op wanneer je naar 
de volgende pagina gaat. Hierdoor kun je het invullen van de enquête onderbreken en op een 
later tijdstip voortzetten door opnieuw op de onderstaande link te klikken.  
 
http://www.vragenlijstwetenwatwerkt.nl  
 
Je kunt op de backspace toets drukken om naar een voorgaande pagina te gaan. 
Let op: als je het invullen van de enquête onderbroken hebt kun je niet meer terugkeren naar 
de pagina’s die je de eerste keer hebt ingevuld.  
 
 
Laat weten wat voor jou werkt en doe mee. Jouw mening telt! 
 
 
Alvast bedankt!  
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Bijlage 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figuur 5. Introductiepagina van de vragenlijst. 
 

 

 
Welkom bij de online enquête van Weten Wat Werkt 
 
 
Deze enquête is opgebouwd uit verschillende goede en betrouwbare vragenlijsten en zijn 
internationaal erkend. Sommige stellingen zullen op elkaar lijken, maar het is van belang 
dat je ze allemaal invult en hierbij afgaat op je eerste reactie. Je hoeft niet terug te kijken 
naar je vorige antwoorden. 
 
Al je gegevens zullen gegarandeerd anoniem behandeld worden¹, en worden uitsluitend 
voor onderzoeksdoeleinden verwerkt op de Radboud Universiteit Nijmegen. 
 
De rapportage van het onderzoek kun je deze zomer terug vinden op het intranet, waarbij 
de gegevens niet tot individuen of kleine werkeenheden te herleiden zijn. 
 
Stuur je vragen of opmerkingen naar vragen@wetenwatwerkt.nl . Voor meer informatie 
over dit onderzoek kun je ook terecht op intranet. Je vindt ons onder de paarse Weten Wat 
Werkt button. 
 
Bedankt voor je medewerking! 
 
 
 
 
¹ Het onderzoek voldoet aan de informatieplicht conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens 
(www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/persoonsgegevens) 
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Bijlage 4. 
De gebruikte maten inclusief items 

 
Autonomie (De Jong & Den Hartog, 2005) 
 
1= niet op mij van toepassing  2 3 4 5= geheel op mij van toepassing 

1. Mijn baas volgt niet mijn dagelijks werk, het is het resultaat dat telt. 
2. Ik kan zelf bepalen in welk tempo ik werk. 
3. Ik ben mijn eigen baas als het gaat over de indeling van mijn werk. 
4. Ik kan zelf beslissen hoe ik mijn werk doe. 

 
 
Klimaat voor Psychologische Veiligheid (Baer & Frese, 2003) 
 
1= helemaal mee eens 2 3 4 5 6 7= helemaal niet mee eens 

1. Wanneer je binnen mijn team een fout maakt, wordt dit vaak tegen je gebruikt. 
2. Leden van mijn team zijn in staat om problemen en moeilijke onderwerpen naar voren 

te brengen. (gespiegeld) 
3. Leden van mijn team wijzen anderen soms af omdat ze anders zijn. 
4. Het is veilig om binnen mijn team risico te nemen. (gespiegeld) 
5. Het is moeilijk om andere leden in dit team om hulp te vragen. 
6. Niemand in dit team zou opzettelijk een ander dwarsbomen. (gespiegeld) 
7. Tijdens het werken met mijn teamleden worden mijn unieke vaardigheden en talenten 

gewaardeerd en gebruikt. (gespiegeld) 
 

 
Innovatief Teamklimaat (Strating & Nieboer, 2009) 
 
1= helemaal mee oneens   2   3  4 5= helemaal mee eens 

1. In hoeverre bent u het eens met de doelstellingen van het team? 
2. De doelstellingen van het team worden goed begrepen door de andere teamleden. 
3. De doelstellingen van het team kunnen gerealiseerd worden. 
4. De doelstellingen van het team zijn waardevol voor de organisatie. 
5. Wij hebben de overtuiging dat je het toch met elkaar moet doen. 
6. Mensen houden elkaar binnen het team goed op de hoogte van werkgerelateerde 

zaken. 
7. Mensen voelen zich begrepen en geaccepteerd door elkaar. 
8. Er wordt oprecht geprobeerd om informatie met het gehele team te delen.  
9. Mensen in dit team zijn altijd op zoek naar een frisse, nieuwe manier om naar 

problemen te kijken. 
10. In dit team nemen we de tijd om nieuwe ideeën te ontwikkelen. 
11. Mensen in dit team werken nauw samen om nieuwe ideeën te helpen ontwikkelen en 

toepassen. 
12. Teamleden zijn bereid om de fundamenten van wat het team doet ter discussie te 

stellen. 
13. Om de best mogelijke uitkomsten te realiseren bespreekt het team mogelijke zwakke 

punten in wat het doet. 
14. Teamleden bouwen voort op elkaars ideeën om de best mogelijke uitkomsten te 

realiseren. 
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Psychological Empowerment (Janssen & Bartlema, 2006) 
 
1= helemaal mee eens 2 3 4 5 6 7= helemaal niet mee eens 
Meaning  

1. Het werk wat ik doe is erg belangrijk voor mij. 
2. Mijn werkactiviteiten zijn voor mij van persoonlijke betekenis. 
3. Mijn werk betekent veel voor mij. 

Self Determination 
4. Ik heb veel mogelijkheden om onafhankelijk en in vrijheid mijn werk uit te voeren. 
5. Ik heb autonomie in het uitvoeren van mijn werk. 
6. Ik kan zelf beslissen hoe ik mijn werkzaamheden uitvoer. 

Competence 
7. Ik heb vertrouwen in mijn bekwaamheden om mijn werk goed te doen. 
8. Ik ben zelfverzekerd over mijn capaciteiten om mijn werktaken adequaat te 

volbrengen. 
9. Ik beheers de vaardigheden die nodig zijn in mijn werk. 

Impact 
10. Ik heb een behoorlijke invloed op wat er gebeurt in mijn afdeling. 
11. Ik heb veel controle over wat er gebeurt in mijn afdeling. 
12. Mijn invloed op het reilen en zeilen in mijn afdeling is groot. 

 
 
Charismatisch leiderschap (De Hoogh, Den Hartog & Koopman, 2004) 
 
1= helemaal niet mee eens  2  3  4  5  6  7= helemaal mee eens 

1. Mijn leidinggevende moedigt medewerkers aan om onafhankelijk te denken. 
2. Mijn leidinggevende betrekt medewerkers bij besluiten die van belang zijn voor hun 

werk. 
3. Mijn leidinggevende stimuleert medewerkers hun talenten zo goed mogelijk te 

ontwikkelen. 
4. Mijn leidinggevende is in staat anderen enthousiast te maken voor zijn/haar plannen. 
5. Mijn leidinggevende praat met medewerkers over wat voor hen belangrijk is. 
6. Mijn leidinggevende heeft visie en een beeld van de toekomst. 
7. Mijn leidinggevende stimuleert medewerkers om op nieuwe manieren over problemen 

na te denken. 
8. Mijn leidinggevende delegeert uitdagende verantwoordelijkheden aan medewerkers. 
9. Mijn leidinggevende laat zien overtuigd te zijn van zijn/haar idealen, opvattingen en 

waarden. 
10. Mijn leidinggevende is altijd op zoek naar nieuwe mogelijkheden voor de organisatie. 
11. Mijn leidinggevende geeft medewerkers het gevoel aan een belangrijke, 

gemeenschappelijke missie/opdracht te werken. 
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Leader-Member eXchange (Breukelen & Konst, 1997) 
 
1= in zeer geringe mate 2 3 4 5= in zeer hoge mate 

1. Mijn leidinggevende kent mijn behoeften en problemen op het werk goed. 
2. Mijn leidinggevende heeft vertrouwen in mijn capaciteiten. 
3. Mijn leidinggevende zal zich inzetten om problemen te verhelpen als die zich 

voordoen bij mijn werkzaamheden. 
4. Ik kan erop rekenen dat mijn leidinggevende mij zal steunen als dat nodig is, ook al 

levert dit misschien problemen voor hem of haar op. 
5. Ik heb vertrouwen in mijn leidinggevende, zodat ik zijn of haar beslissingen zal 

verdedigen als hij of zij afwezig is. 
6. Als ik ideeën heb over veranderingen in mijn werk, luistert mijn leidinggevende daar 

goed naar. 
7. Mijn leidinggevende en ik passen in het werk goed bij elkaar. 

 
 
Personal Initiative (Frese, Fay, Hilburger, Leng en Tag, 1997) 
 
1= helemaal mee oneens   2   3   4 5= helemaal mee eens 

1. Ik pak problemen op een actieve manier aan. 
2. Als er iets fout gaat, zoek ik meteen naar een oplossing. 
3. Als ik de kans krijg betrokken te raken bij nieuwe ontwikkelingen in het werk, benut 

ik die. 
4. Ik neem onmiddellijk het initiatief ook als anderen dat niet doen. 
5. Ik benut kansen snel zodat ik mijn doelen kan bereiken. 
6. Ik doe meestal meer dan van mij wordt gevraagd. 
7. Ik ben erg goed in het realiseren van ideeën. 

 
 
Proactief Werkgedrag (Van Veldhoven en Dorenbosch, 2008) 
 
1= helemaal mee oneens  2   3   4= helemaal mee eens 

1. In mijn werk neem ik initiatief ook wanneer anderen dit niet doen. 
2. Ik bediscussieer werkmethodes met mijn leidinggevende als ik vind dat ze beter 

kunnen. 
3. Op mijn werk doe ik suggesties om de manier van werken te verbeteren. 
4. Wanneer werkmethodes of procedures niet effectief zijn, probeer ik daar iets aan te 

doen. 
5. Wanneer er iets niet klopt in de manier waarop het werk wordt gedaan, probeer ik dat 

te verbeteren. 
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Bijlage 5. 
 
 
 

TABEL 5. 
Resultaten van een Maximum Likelyhood Analysis (oblieke rotatie) voor Innovatief 
werkgedrag. Factoren en factorladingen van alle items van Proactief Werkgedrag en Personal 
Initiative (N= 417).34 

    Factor 1 Factor 2 
 
Proactief Werkgedrag item 1 (initiatief nemen) 0,387 0,370 
Proactief Werkgedrag item 2 (werkmethodes bediscussiëren) 0,688  
Proactief Werkgedrag item 3 (suggesties doen) 0,792  
Proactief Werkgedrag item 4 (werkmethodes en procedures effectiever maken) 0,848  
Proactief Werkgedrag item 5 (manier van werken verbeteren) 0,740  
    
Personal Initiative item 1 (problemen actief te lijf gaan)  0,508 
Personal Initiative item 2 (meteen op zoek naar oplossing)  0,425 
Personal Initiative item 3 (actief betrokken raken)  0,687 
Personal Initiative item 4 (meteen initiatief nemen)  0,578 
Personal Initiative item 5 (kansen gebruiken voor doelen)  0,742 
Personal Initiative item 6 (meer doen dan gevraagd)  0,547 
Personal Initiative item 7 (ideeën realiseren)   0,435 
        
Eigenwaarde  5,573 1,351 
Percentage verklaarde variantie (in totaal 46.2%)  37,2 9.0 
       

Alle factorladingen van .300 of hoger zijn in de tabel verwerkt. 
 
 
 

 

                                                 
34 Vrijwel alle items uit één maat laden, zoals verwacht, op dezelfde factor. Proactief Werkgedrag item 1 laadt 
als enige uitzondering tevens op de factor van de andere maat (Personal Initiative). Dit betekent dat dit item 
zowel bij de maat Proactief Werkgedrag als bij de maat Personal Initiative lijkt te horen. Dit is te verklaren aan 
de hand van de inhoud van het item (“In mijn werk neem ik initiatief ook wanneer anderen dit niet doen.”), 
waarbij initiatief nemen, net als bij de maat Personal Initiative, centraal staat. 


