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Samenvatting 

In dit cross-sectionele onderzoek is nagegaan of individueel aanpassingsvermogen en recent 

verworven werkgerelateerde competenties (leeruitkomsten) positief samenhangen met 

adaptieve prestatie, i.e. het succesvol omgaan met veranderingen op het werk. Daarnaast is 

gekeken of de omgeving en leeruitkomsten een modererende rol spelen in de relatie tussen 

individueel aanpassingsvermogen en adaptieve prestatie. Vervolgens zoomen we nader in op 

leeruitkomsten door te kijken of competentieontwikkeling gestimuleerd kan worden door 

leermogelijkheden te faciliteren. Hiërarchische multiple regressieanalyses zijn uitgevoerd om 

de hypotheses te toetsen op een steekproef van Nederlandse werknemers in de logistieke 

sector (N = 185). Dit onderzoek bevestigt de positieve samenhang van individueel 

aanpassingsvermogen met alle dimensies van adaptieve prestatie, namelijk creativiteit, 

reactiviteit, interpersoonlijk, leren en werkstress. Ook leeruitkomsten vertonen een positieve 

relatie met vier van de vijf dimensies van adaptieve prestatie, met uitzondering van de 

dimensie creativiteit. Dit onderzoek bevestigt verder dat zowel formeel leren als 

werkplekleren bijdragen aan competentieontwikkeling. Ondersteuning voor de modererende 

rol van leeruitkomsten en omgeving is niet gevonden. De beperkingen van het onderzoek 

leiden vervolgens tot adviezen voor vervolgonderzoek. Tot slot geven we enkele praktische 

suggesties voor het omgaan met veranderingen op het werk met betrekking tot de selectie en 

ontwikkeling van werknemers.  

Keywords: Individual adaptability (I-ADAPT) theory, theory of active learning, 

werkgerelateerd competentieontwikkelingsproces, individueel aanpassingsvermogen, 

leermogelijkheden, leeruitkomsten, adaptieve prestatie 
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Abstract 

This cross-sectional study examines if individual adaptability and recently acquired 

competencies (learning outcomes) are positively related to adaptive performance, i.e. dealing 

successfully with changes in the workplace. Also is checked if the environment and learning 

outcomes act as moderators in the relationship between individual adaptability and adaptive 

performance. Next, we zoom in on learning outcomes to see if competence development can 

be stimulated by facilitating learning opportunities. Hierarchical multiple regression analyses 

are conducted in order to test the research hypotheses on a sample of Dutch employees 

working in the logistics sector (N = 185). This study confirms the positive relationship of 

individual adaptability with all dimensions of adaptive performance, i.e. creativity, reactivity, 

interpersonal, learning and work stress. Also learning outcomes show a positive relationship 

with four of the five dimensions of adaptive performance, with the exception of the 

dimension creativity. This study confirms furthermore that both formal learning and 

workplace learning contribute to competence development. Support for the moderating role 

of the environment and learning outcomes is not found. At the end, the limitations of the 

study and the recommendations for future research are being discussed. Also we offer some 

practical suggestions for dealing with changes in the workplace with regards to the selection 

and development of employees. 

Keywords: Individual adaptability (I-ADAPT) theory, theory of active learning, work-

related competence development process, individual adaptability, learning opportunities, 

learning outcomes, adaptive performance 
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Adaptieve Prestatie van Werknemers in de Logistiek en de Invloed van Leren 

De wetenschap en het bedrijfsleven hebben de afgelopen decennia een toenemende 

belangstelling voor de factoren die bijdragen aan het succesvol omgaan met veranderingen op 

het werk (Schmitt & Chan, 2014; Van Dam, Oreg, & Schyns, 2008). Ten opzichte van 

vroeger zijn deze veranderingen complexer van aard en volgen ze elkaar sneller op. Ployhart 

en Bliese (2006) geven hiervoor vijf oorzaken. Ten eerste noemen zij de technologische 

veranderingen zoals de steeds verdergaande automatisering. Daarnaast zorgt de verschuiving 

van productie- naar kenniswerk ervoor dat werknemers op de hoogte moeten blijven van de 

laatste ontwikkelingen om producten en processen te blijven innoveren (Warhurst & 

Thompson, 2006). Dat leidt er vervolgens toe dat werknemers steeds meer met anderen 

moeten samenwerken omdat voor het realiseren van complexe taken expertise uit andere 

vakgebieden nodig is. Dit vormt de derde bron van verandering, namelijk meer projectmatig 

samenwerken in multidisciplinaire teams bestaande uit mensen met verschillende 

achtergronden, culturen en interesses (Hesketh & Neal, 1999; Pearlman & Barney, 2000; 

Ployhart & Bliese, 2006). Tot slot zorgen de verslechterde economische omstandigheden van 

de laatste jaren in combinatie met de toename van de wereldwijde concurrentie ervoor dat 

organisaties zich continu moeten aanpassen om te kunnen overleven door middel van 

acquisities, reorganisaties, fusies, inkrimping en outsourcing (Ployhart & Bliese, 2006). Deze 

veranderingen hebben niet alleen een impact op de organisatie als geheel maar ook op de 

individuele werknemer. 

De afgelopen decennia is het omgaan met veranderingen vanuit verschillende 

invalshoeken onderzocht. Zo blijkt uit onderzoek dat bepaalde persoonskenmerken een 

voorspellende waarde hebben voor het aanpassingsvermogen op het werk (Pulakos et al., 

2002; Thoresen, Bradley, Thoresen, & Bliese, 2004). Coetzer (2007) en Ellström (2001) 
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stellen bovendien dat leermogelijkheden de werknemers in staat stellen om kennis en 

vaardigheden te ontwikkelen die nodig zijn om met veranderingen op het werk om te gaan. 

Dit onderzoek zoomt hier verder op in door te kijken of individueel aanpassingsvermogen 

samenhangt met het succesvol omgaan met veranderingen op het werk (adaptive 

performance, of adaptieve prestatie). Bovendien wordt onderzocht hoe deze relatie wordt 

beïnvloed door de omgeving en door leeruitkomsten, dat wil zeggen nieuw verworven 

werkgerelateerde competenties (Wielenga-Meijer, Taris, Kompier, & Wigboldus, 2006). Op 

dit laatste aspect wordt nog dieper ingezoomd door te onderzoeken of 

competentieontwikkeling gestimuleerd kan worden door leermogelijkheden aan te bieden, 

hetzij door opleidingen en trainingen (formeel leren), door leren op de werkplek 

(werkplekleren) of door een combinatie van beide (hybride leren).  

Praktische en Theoretische Relevantie 

Allereerst komt de praktische relevantie van dit onderzoek aan bod. Om ervoor te 

zorgen dat Nederland zich in het geschetste dynamische klimaat staande houdt en sterker 

wordt, heeft de overheid in het kader van het bedrijfslevenbeleid negen topsectoren 

aangewezen; agro & voeding, tuinbouw, chemie, hightech, energie, logistiek, creatieve 

industrie, levenswetenschappen, chemie en water (Verhagen, 2011). Er is gekozen om dit 

onderzoek te richten op de topsector logistiek vanwege de verwachting dat er binnen deze 

sector in het komende decennium een paradigma verandering zal plaatsvinden (Van der 

Veen, 2015). Momenteel worden de traditionele logistieke ketens met name geregeerd door 

de marktprijs en de mate van autoriteit: bedrijven met de sterkste marktpositie bepalen de 

prijs van de diensten binnen de keten. Echter naar verwachting zal de trend van 

ketensamenwerking de komende jaren verder groeien en intensiveren (Van der Veen, 2015). 

De essentie hiervan is dat men over de grenzen van het eigen bedrijf kijkt en samen met 

andere partijen in de logistieke keten werkt aan gemeenschappelijke doelen, zoals het 
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verbeteren van de efficiëntie en het verminderen van de CO2-uitstoot. Om dit te realiseren is 

bij bedrijven een meer van onderaf gestuurde interne organisatie nodig waarin leiderschap in 

plaats van een sturende-, veel meer een ondersteunende rol speelt (Van der Veen, 2015). 

Vervolgens vraagt dit van logistieke professionals en managers nieuwe vaardigheden waarbij 

aanpassingsvermogen een belangrijke rol speelt. 

Naar aanleiding van deze studie kunnen enerzijds praktische suggesties worden 

aangereikt met betrekking tot de selectie van de meest geschikte werknemers. Anderzijds 

kunnen aanbevelingen worden gedaan wat organisaties kunnen doen om het 

aanpassingsgedrag van werknemers te bevorderen. Op deze manier levert dit onderzoek een 

belangrijke bijdrage aan de selectie en ontwikkeling van werknemers binnen de topsector 

logistiek en geeft het inzichten die van belang kunnen zijn voor de verdere 

ketensamenwerking. 

Naast de genoemde praktische relevantie zorgt deze studie voor verdere integratie en 

wetenschappelijke verdieping. Zoals geadviseerd door Baard, Rench en Kozlowski (2014, p. 

85), wordt voortgebouwd op de individual adaptability (I-ADAPT) theory van Ployhart en 

Bliese (2006). Er wordt getoetst of individueel aanpassingsvermogen en adaptieve prestatie 

inderdaad aparte constructen zijn en of ze met elkaar samenhangen. Door aanvullend 

leermogelijkheden en -uitkomsten in het onderzoeksmodel op te nemen ontstaat meer inzicht 

in de rol die leren speelt bij het omgaan met veranderingen op het werk. Daarnaast wordt de 

betrouwbaarheid geverifieerd van de adaptability schaal (Van Dam, 2013c), de learning 

potential of the workplace (LPW) schaal (Nikolova, Van Ruysseveldt, De Witte, & Syroit, 

2014b) en de adaptive performance schaal (Charbonnier-Voirin & Roussel, 2012). Van deze 

laatste schaal wordt tevens de veronderstelde theoretische groepering van de items getoetst. 

De reden hierachter is dat deze schaal vertaald is van het Engels naar het Nederlands en nog 
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niet eerder is gebruikt onder Nederlandstalige respondenten. Bij goede resultaten wordt dit 

meetinstrument ook bruikbaar voor de Nederlandse markt. 

Individueel Aanpassingsvermogen versus Adaptieve Prestatie 

Schmitt en Chan (2014) stellen dat aanpassingsvermogen op twee manieren 

geoperationaliseerd kan worden: als persoonskenmerk construct (individueel 

aanpassingsvermogen) en als prestatie construct (adaptieve prestatie). Beide constructen, die 

hieronder worden toegelicht, spelen in dit onderzoek een rol als respectievelijk 

onafhankelijke en afhankelijke variabele. 

Bij het operationaliseren van aanpassingsvermogen als persoonskenmerk is het 

uitgangspunt dat individuele verschillen in relatief stabiele trekken de uitkomsten van het 

aanpassingsproces voorspellen (Schmitt & Chan, 2014). Individueel aanpassingsvermogen 

wordt dus gezien als een tamelijk stabiel construct dat stuurt hoe individuen verschillende 

situaties interpreteren en erop reageren (Ployhart & Bliese, 2006). Daarnaast wordt het gezien 

als een multidimensionaal construct dat wordt gevormd door onder andere cognitieve- en 

fysieke vermogens enerzijds en persoonlijkheid, waarden en interesses anderzijds (Ployhart 

& Bliese, 2006). Op basis van diverse wetenschappelijke bronnen stelt Van Dam (2013b, p. 

318) de volgende definitie voor: “Individueel aanpassingsvermogen betreft een onderliggend 

potentieel van werknemers, verkregen uit cognitieve, affectieve en gedragsmatige bronnen 

die kunnen worden ingezet om effectief om te gaan met of te anticiperen op taakgerelateerde, 

situationele en loopbaan-eisen”. Deze brede definitie maakt het, net zoals bij Ployhart en 

Bliese (2006, p. 13), mogelijk een subtiel onderscheid te maken tussen het proactief 

uitoefenen van invloed op de omgeving (veranderen, aanpassen, wijzigen) en het reactief 

aanpassen van het eigen gedrag (acclimatiseren, wennen aan, vertrouwd raken met) en de 

gradaties daartussen. Ook maakt de definitie een onderscheid tussen de cognitieve, affectieve 

en gedragsmatige aspecten van individueel aanpassingsvermogen, die onderling aan elkaar 
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gerelateerd zijn (Van Dam, 2013b). Het cognitieve aspect heeft betrekking op het herkennen 

van veranderingen in de omgeving en het vermogen om zaken vanuit verschillende 

perspectieven te zien terwijl het overzicht behouden blijft (Van Dam, 2013b). Daarnaast 

brengen veranderingen vaak emoties met zich mee. De manier waarop werknemers hiermee 

omgaan staat centraal bij het affectieve aspect van individueel aanpassingsvermogen (Van 

Dam, 2013b). Tot slot heeft het gedragsmatige aspect te maken met de onderliggende neiging 

van werknemers om op een bepaalde manier met veranderingen om te gaan. Van Dam 

(2013b, p. 322) onderscheidt daarbij de volgende gedragsneigingen; proactieve adaptatie (het 

eigen gedrag en de situatie actief proberen aan te passen), afwachten (nog geen reactie geven, 

maar eerst kijken hoe zaken zich ontwikkelen) en ontkennen (vasthouden aan de oude 

situatie). Verder geven diverse onderzoekers aan dat individueel aanpassingsvermogen 

bestaat uit een can do (“ het kunnen”) aspect en een will do (“het willen”) aspect. Beide 

aspecten weerspiegelen respectievelijk de competentie en het vermogen om met 

veranderingen om te gaan én de bereidheid en motivatie om dit ook daadwerkelijk te doen 

(Chan, 2014; Griffin & Hesketh, 2003; Hall, 2002; Van Dam, 2013a). 

Bij het operationaliseren van adaptieve prestatie daarentegen ligt de focus op het 

gedragsresultaat van het veranderingsproces (Schmitt & Chan, 2014). In de 

wetenschappelijke literatuur worden verschillende vormen van performance onderscheiden 

(Charbonnier-Voirin & Roussel, 2012). Zo verwijst task performance (of taakprestatie) naar 

het voorgeschreven gedrag om taken uit te voeren zoals die vermeld zijn in de 

functieomschrijving (Borman & Motowidlo, 1993; Ilgen & Pulakos, 1999; Murphy & 

Jackson, 1999; Shoss, Witt, & Vera, 2012). Hierbij valt te denken aan plannen, rapporteren, 

en leidinggeven (Johnson, 2001). Volgens Allworth en Hesketh (1999) kan deze vorm van 

presteren het best worden voorspeld door het meten van kennis, vaardigheden en ervaring. 
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Contextual performance (of contextuele prestatie) daarentegen gaat verder dan het 

voorgeschreven gedrag: het gaat om gedragingen die een positieve bijdrage leveren aan de 

organisatie als geheel (Borman & Motowidlo, 1997). Johnson (2001) noemt hierbij 

voorbeelden als het helpen van anderen en het vrijwillig uitvoeren van extra taken buiten de 

formele functieomschrijving. Volgens Motowidlo en Van Scotter (1994) kan contextuele 

prestatie het best worden voorspeld door het in kaart brengen van 

persoonlijkheidskenmerken.  

Aanvullend op taak- en contextuele prestatie wordt op basis van onderzoek adaptive 

performance (ofwel adaptieve prestatie) onderscheiden (Allworth & Hesketh, 1999; 

Charbonnier-Voirin & Roussel, 2012; Griffin, Neal, & Parker, 2007; Hesketh & Neal, 1999; 

Pulakos, Arad, Donovan, & Plamondon, 2000; Pulakos, Dorsey, & White, 2006; Pulakos et 

al., 2002). Adaptieve prestatie verwijst volgens Allworth en Hesketh (1999, p. 98) naar “… 

behaviors demonstrating the ability to cope with change and to transfer learning from one 

task to another as job demands vary”. Het gaat erom snel een juiste inschatting van de 

situatie te maken en daar het gedrag op af te stemmen en beslissingen te nemen, ondanks de 

onzekere of onvoorspelbare situatie (Charbonnier-Voirin & Roussel, 2012). Volgens Chan 

(2014, p. 4) kan bij aanpassingsvermogen als prestatie construct ook een onderscheid worden 

gemaakt tussen het kunnen en het willen: het kunnen verwijst naar de maximale prestatie die 

iemand kan leveren en het willen naar de daadwerkelijke prestatie die iemand levert. Pulakos 

et al. (2000) stellen op basis van empirisch onderzoek dat adaptieve prestatie een breed scala 

aan verschillende gedragingen omvat die teruggebracht kunnen worden in acht dimensies: (a) 

omgaan met nood- en crisissituaties, (b) omgaan met werkstress, (c) creatief problemen 

oplossen, (d) omgaan met onzekere en onvoorspelbare werk situaties, (e) leren van taken, 

technologieën en processen, (f) omgaan met andere meningen en perspectieven, (g) omgaan 

met andere culturen, normen en waarden en (h) omgaan met fysieke omgevingsfactoren zoals 
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hitte en kou (Pulakos et al., 2000). In dit onderzoek wordt gekeken of adaptieve prestatie, 

zoals geoperationaliseerd door Pulakos et al. (2000), voorspeld kan worden door individueel 

aanpassingsvermogen, zoals geoperationaliseerd door Van Dam (2013c). 

Leermogelijkheden versus Leeruitkomsten 

Naast individueel aanpassingsvermogen komt in dit onderzoek ook aan bod welke 

invloed leren heeft op adaptieve prestatie. Allworth en Hesketh (1999) geven in hun definitie 

van adaptieve prestatie immers aan dat leren hierin een rol speelt. In de literatuur worden 

verschillende vormen van leren onderscheiden. Het onderscheid is veelal gebaseerd op de 

omgeving waar het leren plaatsvindt en de mate van structuur en doelgerichtheid. Zo maakt 

Sambrook (2005) een onderscheid tussen learning at work (leren via geplande trainingen op 

het werk), learning in work (informele leerprocessen op het werk zoals discussiëren, vragen 

stellen en problemen oplossen) en learning outside work (leren buiten de werksetting). Eraut 

(2000) daarentegen kiest vanuit een psychologische benadering voor implicit learning 

(impliciet leren, zonder specifiek doel), deliberative learning (doelbewust leren) en reactive 

learning (tussenvorm waarbij het leren doelbewust en tegelijkertijd spontaan plaatsvindt). 

Een andere gebruikelijke onderverdeling is tussen formeel leren en informeel leren. 

Beide vormen van leren leveren volgens Slotte, Tynjälä en Hytönen (2004) een belangrijke 

bijdrage aan de ontwikkeling van werknemers. Het formele leren omvat gestructureerde en 

doelgerichte leeractiviteiten buiten de werkcontext en binnen een (virtuele) klassikale 

leeromgeving (Marsick & Watkins, 2001). Deze vorm van leren komt met name overeen met 

learning outside work (Sambrook, 2005) en deliberative learning (Eraut, 2000). Het 

informele leren daarentegen, ook wel impliciet leren genoemd, wordt gezien als een 

natuurlijk leerproces dat zich afspeelt in de dagelijkse praktijk en kan daardoor ongemerkt 

een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van competenties en vaardigheden (European 

Commission, 2013). Deze vorm van leren vertoont gelijkenissen met learning in work 



Running head: IMPACT VAN LEREN OP ADAPTIEVE PRESTATIE 11 
 

(Sambrook, 2005), implicit- en reactive learning (Eraut, 2000). Net zoals bij reactief leren 

(Eraut, 2000), hoeft informeel leren niet altijd ongestructureerd, spontaan en ongepland te 

verlopen (Billett, 2002): immers net als bij het formele leren worden op werkplekken ook 

gestructureerde en doelgerichte activiteiten ondernomen binnen een sociale setting waardoor 

leren plaats kan vinden (Billett, 2002). Op basis van uitgebreid literatuuronderzoek (Billett, 

2002, 2004; Marsick & Volpe, 1999; Wielenga-Meijer, 2010; Wielenga-Meijer et al., 2006) 

kiezen Nikolova et al. (2014b) voor de term work-based learning (werkplekleren) om een 

duidelijk onderscheid te maken met eerdere definities. Vrij vertaald verwijst dit volgens hen 

naar de processen waardoor werknemers nieuwe kennis en vaardigheden ontwikkelen of 

bestaande kennis en vaardigheden verder uitbreiden c.q. versterken door actief deel te nemen 

aan activiteiten en interacties op de werkvloer (Nikolova et al., 2014b, p. 3). In navolging van 

Coetzer (2007) maken Van Ruysseveldt en Taverniers (2010a) hierbij nog een onderscheid 

tussen interactionele leermogelijkheden en taakleermogelijkheden zoals weergegeven in 

Figuur 1.  

 

Figuur 1. Verschillende Vormen van Werkplekleren (Van Ruysseveldt & Taverniers, 2010a). 

Bij interactionele leermogelijkheden leert de werknemer door de interactie met 

anderen zoals collega’s of de leidinggevende (Nederpel, 2013). Hierbij valt te denken aan 

samenwerken of het krijgen van feedback en tips. De onderliggende leerprocessen zijn 

sociaal-gedragsmatig van aard. Bij taakleermogelijkheden daarentegen hebben de 
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onderliggende processen een cognitief-gedragsmatig karakter en leert de werknemer door 

zelfregulatie (Van Ruysseveldt & Taverniers, 2010a), zoals het experimenteren met nieuwe 

werkwijzen of het reflecteren over hoe het werk is georganiseerd.  

Aanvullend op het formele leren (doelgericht, buiten de werkcontext) en het 

werkplekleren (doelgericht en spontaan, binnen de werkcontext) kan ook een derde vorm van 

leren worden onderscheiden die de eerdere vormen combineert, integreert en aanvult: blended 

learning of hybride leren (Garrison & Kanuka, 2004; Huisman, De Bruijn, Baartman, Zitter, 

& Aalsma, 2010; Wals, Lans, & Kupper, 2011; Zitter, 2010). Bij hybride leren gaat het om 

een combinatie van doelgericht en spontaan leren waarbij gebruikt wordt gemaakt van 

verschillende leeromgevingen: de praktische-, de klassikale- en de elektronische 

leeromgeving (Garrison & Kanuka, 2004; Huisman et al., 2010; Olapiriyakul & Scher, 2006).  

Dit onderzoek zoomt nader in op een specifieke hybride leervorm namelijk het 

opleidingsprogramma Your Career In Control (YCIC) dat speciaal is ontwikkeld voor 

logistieke professionals op hbo/wo niveau. Het is opgezet in samenwerking met het 

bedrijfsleven en wordt ondersteund door de provincie Limburg en de topsector logistiek. Het 

tweejarige programma YCIC is gericht op de ontwikkeling van professionele- en persoonlijke 

vaardigheden. Elk half jaar start een nieuwe groep van acht tot tien deelnemers die het 

programma doorlopen. De eerste groep is gestart in het voorjaar van 2014 en zal het 

programma in het voorjaar van 2016 afronden. Het programma is opgebouwd uit 

verschillende elementen zoals het in kaart brengen van het persoonlijk profiel en de 

kernkwaliteiten, 360-graden feedback, bedrijfsbezoeken, intervisie sessies, opdrachten, 

experimenteren op de werkvloer, coaching (zowel on- als off the job), elektronische 

leeromgeving, klassikale workshops op het gebied van communicatie, persoonlijke 

effectiviteit, leiderschap en time management. 
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Naast de genoemde verschillende vormen van leren, merken diverse onderzoekers 

terecht op dat een duidelijk onderscheid moet worden gemaakt tussen leermogelijkheden 

enerzijds en leeruitkomsten anderzijds (Billett, 2004; Nikolova et al., 2014b; Rau, 2006; Van 

Ruysseveldt & Taverniers, 2010a, 2010b; Wielenga-Meijer et al., 2006). In dit onderzoek 

verwijzen leeruitkomsten naar nieuwe werkgerelateerde competenties die in de afgelopen zes 

maanden zijn verworven (Wielenga-Meijer et al., 2006). Deze recent verworven 

leeruitkomsten vormen dus een nieuwe aanvulling op en/of versterking van de reeds 

bestaande kennis, vaardigheden en eigenschappen die nodig zijn om bepaalde taken uit te 

voeren (Nikolova, Van Ruysseveldt, De Witte, & Syroit, 2014a).  

Theoretische Achtergrond: I-ADAPT Theorie, de Theorie van Active Learning en het 

Werkgerelateerd Competentieontwikkelingsproces 

Het theoretisch kader van dit onderzoek wordt gevormd door de I-ADAPT theorie 

(Ployhart & Bliese, 2006), de theorie van active learning (Bell & Kozlowski, 2008; Karasek, 

1979; Karasek & Theorell, 1990) en het werkgerelateerde competentieontwikkelingsproces 

van Van Ruysseveldt en Taverniers (2010a).  

In navolging van de I-ADAPT theorie (Ployhart & Bliese, 2006) wordt in het 

onderzoeksmodel een onderscheid gemaakt tussen distale (i.e. tamelijk stabiele) en proximale 

(i.e. tamelijk variabele) predictoren. Ployhart en Bliese (2006) gaan ervan uit dat individueel 

aanpassingsvermogen een relatief stabiele factor is die niet snel wordt beïnvloed door de 

omgeving of door ervaring. Andere relatief stabiele trekken zoals cognitief vermogen (Griffin 

& Hesketh, 2004; Pulakos et al., 2000; Pulakos et al., 2002), zorgvuldigheid (Griffin & 

Hesketh, 2005; Shoss et al., 2012), doelgerichtheid (Pulakos et al., 2000; Pulakos et al., 2002) 

en openheid ten opzichte van nieuwe ervaringen en ideeën (Griffin & Hesketh, 2005; Griffin 

et al., 2007) laten een positieve samenhang met adaptieve prestatie zien (Baard et al., 2014). 

Daarnaast geven Baard et al. (2014) in hun overzichtsstudie aan dat in eerder onderzoek is 
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aangetoond dat een significant deel van de variantie in prestaties wordt verklaard door 

individueel aanpassingsvermogen en verwijzen daarbij naar het werk van Chan en Schmitt 

(2002). Op basis van het voorgaande is de eerste hypothese geformuleerd. 

Hypothese 1 (H1): Individueel aanpassingsvermogen vertoont een positieve 

samenhang met adaptieve prestatie. 

Verder stelt de I-ADAPT theorie (Ployhart & Bliese, 2006) dat Knowledge, Skills, 

Abilities and Other characteristics (KSAO’s) positief samenhangen met prestatie. Ze 

verwijzen naar kennis, vaardigheden en eigenschappen die nodig zijn om bepaalde taken uit 

te voeren (Nikolova et al., 2014a). In het verlengde hiervan is de verwachting dat ook recent 

verworven competenties oftewel leeruitkomsten (Nikolova et al., 2014a) een positief verband 

met adaptieve prestatie laten zien. Verschillende studies liggen hieraan ten grondslag. Zoals 

eerder vermeld geven Allworth en Hesketh (1999) in hun definitie van adaptieve prestatie aan 

dat leren hierbij een rol speelt. Ook gaan Kozlowski et al. (2001) ervan uit dat het vergaren 

van kennis en het leren van nieuwe vaardigheden bijdragen aan het effectief functioneren ten 

tijde van verandering. Immers, als werkomstandigheden veranderen kunnen werknemers niet 

per definitie terugvallen op hun bestaande kennis en ervaring (Niessen, Swarowsky, & Leiz, 

2010). Ze zullen zich nieuwe kennis en vaardigheden eigen moeten maken (Binnewies, Ohly, 

& Niessen, 2008; Kanfer & Ackerman, 2004). Daarbij kan ook het afleren van oude 

gewoontes horen (Le Pine, Colquitt, & Erez, 2000; Niessen et al., 2010). Han en Williams 

(2008) tonen in hun onderzoek inderdaad aan dat competentieontwikkeling positief 

samenhangt met adaptieve prestatie: zowel de kennis en vaardigheden als het 

gedragsrepertoire worden vergroot waardoor werknemers beter met veranderende 

werkomstandigheden om kunnen gaan. Hieruit volgt de tweede hypothese. 

Hypothese 2 (H2): Leeruitkomsten vertonen een positieve samenhang met adaptieve 

prestatie.  
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Daarnaast is in navolging van de I-ADAPT theorie (Ployhart & Bliese, 2006) een 

modererende rol weggelegd voor de aanpassingseisen uit de omgeving. Zoals weergegeven in 

het onderzoeksmodel in Figuur 2, kan de omgeving op een continuüm variëren van zeer 

stabiel (geen veranderingen) tot zeer dynamisch (veel veranderingen). Ployhart en Bliese 

(2006) gaan ervan dat uit stabiele omgevingen geen tot weinig aanpassingen van het individu 

vragen waardoor de samenhang tussen individueel aanpassingsvermogen en adaptieve 

prestatie tamelijk zwak zal zijn. Dit verandert naarmate de omgeving dynamischer wordt: 

vanuit de omgeving wordt de noodzaak tot aanpassen groter. Hierdoor zal de samenhang 

tussen individueel aanpassingsvermogen en adaptieve prestatie sterker worden (Ployhart & 

Bliese, 2006). Empirisch bewijs hiervoor is tot dusver niet gevonden. Daarom wordt deze 

veronderstelling in dit onderzoek getoetst en is de derde hypothese opgesteld.  

 

Figuur 2. Onderzoeksmodel met Individueel Aanpassingsvermogen als Onafhankelijke 

Variabele, Adaptieve Prestatie als Afhankelijke Variabele en Leeruitkomsten en Omgeving 

als Moderator. 
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Hypothese 3 (H3): De omgeving modereert de relatie tussen individueel 

aanpassingsvermogen en adaptieve prestatie. Het verband tussen individueel 

aanpassingsvermogen en adaptieve prestatie is sterker in een dynamische omgeving.  

In aanvulling op de I-ADAPT theorie (Ployhart & Bliese, 2006) is de verwachting dat 

naast de aanpassingseisen vanuit de omgeving ook leeruitkomsten een modererende rol 

spelen. Nikolova et al. (2014a) vatten deze recent verworven competenties namelijk op als 

persoonlijke hulpbron. Volgens Hobfoll, Johnson, Ennis en Jackson (2003) stellen 

persoonlijke hulpbronnen het individu in staat om enerzijds flexibel om te gaan met 

veeleisende situaties (reactief) en om anderzijds de omgeving te beïnvloeden (proactief). Ook 

Van den Heuvel, Demerouti, Bakker en Schaufeli (2010) erkennen de versterkende werking 

van persoonlijke hulpbronnen: werknemers met hogere scores op persoonlijke hulpbronnen 

zijn meer gemotiveerd, meer bevlogen en leveren betere prestaties in een veranderende 

omgeving. Nikolova et al. (2014a) vinden in hun onderzoek bevestiging voor de modererende 

rol van leeruitkomsten: door veel nieuwe competenties te ontwikkelen hebben werknemers 

het gevoel beter in staat te zijn om met veranderende taakeisen om te gaan (Loon & Casimir, 

2008; Obschonka, Silbereisen, & Wasilewski, 2012). Op basis van het voorgaande zijn 

leeruitkomsten als moderator in het onderzoeksmodel opgenomen en is de vierde hypothese 

geformuleerd.  

Hypothese 4 (H4): Leeruitkomsten modereren de relatie tussen individueel 

aanpassingsvermogen en adaptieve prestatie. Het verband tussen individueel 

aanpassingsvermogen en de adaptieve prestatie is sterker voor werknemers die meer 

werkgerelateerde competenties ontwikkelen. 

Het tweede theoretische kader wordt gevormd door de theorie van active learning 

(Bell & Kozlowski, 2008; Karasek, 1979; Karasek & Theorell, 1990) en het werkgerelateerde 

competentieontwikkelingsproces van Van Ruysseveldt en Taverniers (2010a). Wat betreft 
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actief leren stellen Bell en Kozlowski (2008) dat naast individuele verschillen ook de manier 

waarop het leren is vormgegeven van invloed is op de onderliggende leerprocessen. Hun 

onderzoek toont aan dat mensen die actief betrokken zijn gedurende het leerproces een 

hogere adaptieve prestatie laten zien zowel in de training omgeving als bij de transfer van 

kennis en vaardigheden naar een nieuwe taakomgeving (Chan, 2014). In het verlengde 

hiervan ligt het werkgerelateerde competentieontwikkelingsproces; onderzoek van Van 

Ruysseveldt en Taverniers (2010a) toont aan dat werkplekleren, bestaande uit zowel taak- als 

interactionele leermogelijkheden, een positieve samenhang vertoont met leeruitkomsten. Uit 

het voorafgaande is de vijfde hypothese afgeleid.  

Hypothese 5 (H5): Er bestaat een positieve samenhang tussen leermogelijkheden dat 

wil zeggen (a) formeel leren, (b) werkplekleren, en (c) hybride leren enerzijds en 

leeruitkomsten anderzijds. 

Bij het toetsen van de hypotheses zullen telkens drie controlevariabelen worden 

meegenomen. Allereerst wordt leeftijd in de analyses opgenomen omdat stereotypisch vaak 

wordt gedacht dat oudere werknemers minder adaptief zijn, mogelijk als gevolg van 

afnemende cognitieve capaciteiten (Sanders & Schmitter-Edgecombe, 2012) en een grotere 

kloof tussen hun bestaande kennis en ervaring en vernieuwde taakeisen (Niessen et al., 2010). 

Daarnaast stellen Niessen et al. (2010) dat leeftijd nog weinig is meegenomen in studies 

rondom adaptieve prestatie en dat terwijl de groep werknemers boven de 55 jaar alleen maar 

groter wordt. Geslacht geldt als tweede controlevariabele omdat dat mannen mogelijk anders 

omgaan met veranderingen dan vrouwen. Stereotypisch komt vaak het volgende beeld naar 

voren: mannen reageren meer op basis van ratio en vrouwen meer op basis van gevoel, voor 

mannen is status belangrijker en voor vrouwen de verbondenheid met anderen, mannen zijn 

in hun aanpak eerder rechtljinig, actie- en oplossingsgericht, terwijl vrouwen eerder met oog 

voor de omgeving een meer flexibele en beschouwende aanpak verkiezen (Brinkgreve, 
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2011). Tot slot is opleidingsniveau als derde controlevariabele opgenomen. Het is mogelijk 

dat mensen met een verschillend opleidingsniveau anders met veranderingen omgaan. 

Enerzijds komen mensen met een hoger opleidingsniveau terecht op posities in de organisatie 

waar ze mogelijk meer invloed en autonomie hebben bij het omgaan met veranderingen. 

Daarnaast kan een hoger opleidingsniveau wijzen op meer ontwikkelde cognitieve 

vermogens. Chan (2014) stelt dat iemands cognitieve vermogens helpen bij het kiezen van de 

juiste manier om met veranderingen om te gaan. 

Methode 

Ontwerp  

Als onderzoeksopzet is gekozen voor een survey onderzoek aangezien dit de 

mogelijkheid biedt om tegen relatief lage kosten data te verzamelen onder een relatief grote 

onderzoeksgroep. In eerste instantie gaat het in dit onderzoek om één meetmoment, maar de 

intentie bestaat om het onderzoek jaarlijks te herhalen gedurende een periode van vijf jaar om 

zo op termijn uitspraken te kunnen doen over eventuele causaliteit. 

Procedure 

In september 2015 is met de directie van een werving-, selectie- en opleidingsbureau 

gespecialiseerd in de logistieke sector afgesproken dat het actuele kandidatenbestand voor dit 

onderzoek kan worden gebruikt. In dezelfde maand zijn alle kandidaten middels de 

maandelijkse nieuwsbrief op de hoogte gesteld van het op handen zijnde onderzoek. Hierin is 

het belang en verdere verloop van het onderzoek toegelicht. Enkele dagen voor het onderzoek 

is via sociale media (LinkedIn, Facebook en Twitter) de aandacht voor het onderzoek 

geactiveerd.  

Om de steekproefgrootte te bepalen is uitgegaan van de richtlijnen van Tabachnick en 

Fidell (2001): het minimale aantal respondenten voor dit onderzoek blijkt 130 te zijn. 

Rekening houdend met uitval en een hoge non-respons van 75%, is vervolgens een aselecte 
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steekproef van 500 respondenten uit het actieve kandidatenbestand getrokken. Als criterium 

is hierbij gehanteerd dat de respondenten werkzaam zijn in een functie op minimaal mbo 

niveau. Werknemers binnen de logistiek in operationele functies van een lager niveau (zoals 

heftruckchauffeurs of orderverzamelaars) zijn niet bij dit onderzoek betrokken. De reden 

hierachter is dat deze groep voor dit onderzoek minder relevant is aangezien het aandeel van 

dergelijke functies de komende jaren verder zal afnemen als gevolg van de verdergaande 

automatisering (Wilson, Beaven, May-Gillings, & Stevens, 2014). 

Vervolgens hebben alle kandidaten uit de steekproef plus alle 28 deelnemers aan het 

hybride opleidingsprogramma YCIC een e-mail ontvangen met de uitnodiging om vrijwillig 

aan het onderzoek deel te nemen. Hierin is uitgelegd wat het doel en de duur van het 

onderzoek is, door wie het onderzoek wordt uitgevoerd, wanneer en waar het plaatsvindt en 

hoe de gegevens zullen worden verwerkt, namelijk anoniem en vertrouwelijk.  

In week 44 tot en met week 50 (2015) hebben zij de gelegenheid gekregen om de 

online vragenlijst in te vullen. Om de respondenten tot deelname te bewegen zijn een tweetal 

herinneringen gestuurd. Ook is op sociale media tot twee maal toe het onderzoek opnieuw 

onder de aandacht gebracht en zijn potentiële respondenten geworven via relevante LinkedIn 

groepen. Toen na drie weken het aantal respondenten achterbleef op de verwachting zijn 

aanvullend aselect 1000 respondenten getrokken uit het actieve kandidatenbestand. Ook zij 

hebben een e-mail en twee herinneringen ontvangen met de uitnodiging om vrijwillig aan het 

onderzoek deel te nemen. 

Respondenten 

Zoals eerder aangegeven bestaat de onderzoeksgroep uit werknemers actief in een 

functie op minimaal mbo niveau bij diverse bedrijven in de logistieke sector. Van de in totaal 

1528 kandidaten die via e-mail zijn benaderd, hebben 282 respondenten hier gehoor aan 

gegeven wat neerkomt op een responspercentage van 18%. Echter 97 respondenten zijn uit de 
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dataset verwijderd om drie redenen: het niet volledig invullen van de vragenlijst (68 

respondenten), het niet behoren tot de onderzoeksgroep omdat ze werkzoekend zijn (28 

respondenten) of het niet eerlijk beantwoorden van de vragen (1 respondent). Uiteindelijk 

leveren 185 respondenten (157 mannen en 28 vrouwen) bruikbare gegevens voor dit 

onderzoek op. De leeftijd van de respondenten varieert van 24 tot en met 63 jaar (M = 43 jaar, 

SD = 9.51). De verdeling naar opleidingsniveau is als volgt: vmbo/mavo (1%), havo (4%), 

vwo (3%), mbo (10%), hbo (61%), wo (20%) en postdoctoraal (1%). Het overgrote deel van 

de respondenten (92%) is fulltime werkzaam (i.e. minimaal 36 uur per week). Ook heeft de 

meerderheid een vast- (62%) of een tijdelijk dienstverband (26%). Een aanzienlijk kleiner 

deel werkt op uitzend-/oproep basis (4%) of is zelfstandig ondernemer (8%).  

Wordt er gekeken naar de rol van het bedrijf waar de respondenten werkzaam zijn 

binnen de logistieke keten dan is het beeld als volgt: 40% is werkzaam bij een logistieke 

dienstverlener, 40% bij een fabrikant/verlader, 12% in de handel en 8% elders. Wat betreft 

carrièreniveau: de meerderheid van de respondenten heeft een leidinggevende positie (37% 

management, 17% senior management, 4% directieniveau of hoger). Wordt gekeken naar 

niet-leidinggevende posities dan is 33% een ervaren professional en 8% van de respondenten 

heeft enige ervaring. Verder blijken alle functiegroepen onder de respondenten voor te komen 

waarvan operations (26%), planning (13%) en algemeen management (10%) het sterkst zijn 

vertegenwoordigd.  

De respondenten hebben de afgelopen periode met verschillende veranderingen op het 

werk te maken gehad, namelijk op het gebied van: organisatiestructuur (70%), 

taken/verantwoordelijkheden (69%), team/leidinggevende (54%), werkplek (50%), manier 

van werken (47%), strategie/doelen (44%), wensen van klanten (42%), technologie/IT (27%), 

wet- en regelgeving (23%), fusie (15%), globalisering/concurrentie (11%).  
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Meetinstrumenten 

Individueel aanpassingsvermogen. De onafhankelijke variabele individueel 

aanpassingsvermogen is gemeten door middel van de adaptability schaal die ontwikkeld is 

door Van Dam (2013b). De schaal, bestaande uit tien items, weerspiegelt de cognitieve, 

affectieve en gedragsmatige aspecten van individueel aanpassingsvermogen. Elke aspect 

wordt gemeten aan de hand van drie tot vier items. Op een vijfpuntsschaal kunnen de 

respondenten aangeven in welke mate de stelling op hen van toepassing is: 1 = helemaal niet 

van toepassing, 2 = niet van toepassing, 3 = enigszins van toepassing, 4 = wel van 

toepassing, 5 = helemaal wel van toepassing. Voorbeeld items zijn: “Ik heb er vertrouwen in 

dat ik iedere uitdaging aankan” (cognitief), “Ik geniet van onverwachte gebeurtenissen” 

(affectief) en “Ik kan me snel aan veranderingen aanpassen” (gedragsmatig). De 

betrouwbaarheid van deze schaal is zeer goed aangezien de Cronbach’s alpha in drie eerdere 

studies boven de .87 ligt (Van Dam, 2013c). 

Leermogelijkheden - formeel leren. Om de onafhankelijke variabele formele 

leermogelijkheden te meten is gebruik van gemaakt van één item, namelijk “Via mijn werk 

krijg ik de mogelijkheid om trainingen en/of opleidingen te volgen”. Op een vijfpuntsschaal 

kunnen de respondenten aangeven in welke mate de stelling op hen van toepassing is: 1 = 

helemaal niet van toepassing, 2 = niet van toepassing, 3 = enigszins van toepassing, 4 = wel 

van toepassing, 5 = helemaal wel van toepassing.  

Leermogelijkheden - werkplekleren. Voor het meten van de onafhankelijke 

variabele werkplekleren is gebruik gemaakt van de LPW-schaal van Nikolova et al. (2014b). 

De items van deze schaal zijn geïnspireerd door het werk van Taverniers (2011), Kwakman 

(2003) en Coetzer (2007). Op een vijfpuntsschaal kunnen de respondenten aangeven in welke 

mate de stelling op hen van toepassing is: 1 = helemaal niet van toepassing, 2 = niet van 
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toepassing, 3 = enigszins van toepassing, 4 = wel van toepassing, 5 = helemaal wel van 

toepassing. Elke subschaal vertegenwoordigt een specifieke leermogelijkheid. 

De taakleermogelijkheden (Coetzer, 2007) worden gemeten aan de hand van de 

subschalen reflectie- en experimentatiemogelijkheden. De subschaal reflectiemogelijkheden 

meet met behulp van drie items de mate waarin het werk aan de werknemer mogelijkheden 

biedt voor bezinning en reflectie over hun werktaken (Nikolova et al., 2014b). Een 

voorbeelditem is: “In mijn werk krijg ik de mogelijkheid om na te denken over andere 

werkmethoden”. De schaal experimentatiemogelijkheden, bestaande uit drie items, meet de 

mate waarin het werk aan de werknemer mogelijkheden biedt voor het uitproberen en 

experimenteren met verschillende werkmethoden (Nikolova et al., 2014b). Een 

voorbeelditem is: “In mijn werk krijg ik voldoende tijd om uit te zoeken hoe ik taken 

efficiënter kan uitvoeren”. Uit eerder onderzoek blijkt dat de interne betrouwbaarheid van de 

subschalen reflectiemogelijkheden (α = .91) en experimenteermogelijkheden (α = .90) zeer 

goed is (Nikolova et al., 2014b).  

De interactionele leermogelijkheden (Coetzer, 2007) worden gemeten middels de 

subschalen leren van collega’s en leren van leiding. De subschaal leren van collega’s bestaat 

uit drie items en meet de mate waarin de werknemer feedback en advies over het werk krijgt 

van zijn of haar collega’s (Nikolova et al., 2014b), zoals in het item “Mijn collega’s geven 

me raad, als ik niet goed weet hoe ik een bepaalde taak moet uitvoeren”. De schaal leren van 

leiding bestaat uit drie items en meet de mate waarin de werknemer constructieve feedback 

en advies over het werk van zijn of haar leidinggevende ontvangt (Nikolova et al., 2014b).  

Een voorbeelditem: “Mijn direct leidinggevende helpt me mijn fouten als leerervaring te 

zien”. De interne betrouwbaarheid van de subschalen leren van collega’s (α = .83) en leren 

van de leiding (α = .90) zijn goed tot zeer goed, zoals blijkt uit eerder onderzoek (Nikolova et 

al., 2014b).  
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Leermogelijkheden - hybride leren. De onafhankelijke variabele hybride 

leermogelijkheden is gericht op een specifieke hybride leervorm namelijk het 

opleidingsprogramma YCIC en is gemeten door één item: “Neemt u momenteel deel aan het 

opleidingsprogramma Your Career In Control (YCIC)?”. Respondenten kunnen deze vraag 

beantwoorden met 1 = ja of  2 = nee. 

Leeruitkomsten. De onafhankelijke variabele leeruitkomsten is gemeten door een 

schaal die ontwikkeld is door Van Ruysseveldt en Taverniers (2010a). De schaal 

leeruitkomsten, bestaande uit vier items, meet de mate waarin de werknemer het afgelopen 

half jaar nieuwe werkgerelateerde competenties heeft verworven (Van Ruysseveldt & 

Taverniers, 2010a). Een voorbeelditem is: “Ik heb het afgelopen half jaar op mijn werkplek 

nieuwe competenties verworven waardoor ik beter functioneer op mijn werk”. Op een 

vijfpuntsschaal kunnen de respondenten aangeven in welke mate de stelling op hen van 

toepassing is: 1 = helemaal niet van toepassing, 2 = niet van toepassing, 3 = enigszins van 

toepassing, 4 = wel van toepassing, 5 = helemaal wel van toepassing. Uit eerder onderzoek 

blijkt dat de betrouwbaarheid van deze schaal (α = .93) zeer goed is (Van Ruysseveldt & 

Taverniers, 2010a).  

Omgeving. De moderator variabele aanpassingseisen vanuit de omgeving is gemeten 

door één item “In welke mate hebt u het afgelopen half jaar met veranderingen op het werk te 

maken gehad”. Door middel van de antwoordcategorieën (1 = zeer stabiele werkomgeving - 

geen/nauwelijks veranderingen, 2 = stabiele werkomgeving - weinig veranderingen, 3 = 

dynamische werkomgeving - regelmatig veranderingen  of 4 = zeer dynamische 

werkomgeving - zeer veel verandering) kunnen respondenten aangeven hoe stabiel dan wel 

dynamisch hun werkomgeving de afgelopen zes maanden is geweest.  

Adaptieve prestatie. Voor het meten van de afhankelijke variabele adaptieve 

prestatie is gebruik gemaakt van de adaptive performance schaal (Charbonnier-Voirin & 
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Roussel, 2012) bestaande uit negentien items. Charbonnier-Voirin en Roussel (2012) gaan 

hierbij uit van vijf dimensies in tegenstelling tot de eerder genoemde acht dimensies van 

adaptieve prestatie (Pulakos et al., 2000; Pulakos et al., 2006; Pulakos et al., 2002). Uit hun 

factoranalyses blijkt dat de dimensies interpersoonlijk en cultureel (Pulakos et al., 2000; 

Pulakos et al., 2006; Pulakos et al., 2002) het best vertegenwoordigd kunnen worden door één 

dimensie en hetzelfde geldt voor de dimensies onzekerheid en crisis (Charbonnier-Voirin & 

Roussel, 2012). De dimensie fysiek is geheel verwijderd vanwege de lage interne consistentie 

(α = .35).  

De vijf dimensies die ze wel onderscheiden zijn: creativiteit, reactiviteit in geval van 

nood- of onverwachte situaties, interpersoonlijk, leren en werkstress (Charbonnier-Voirin & 

Roussel, 2012). Elke dimensie wordt beschreven aan de hand van een korte situatieschets. 

Vervolgens wordt aan de hand van drie tot vier items gevraagd hoe de respondent op een 

dergelijke situatie zou reageren. De respondent geeft antwoord op een zevenpuntsschaal: 1 = 

helemaal mee oneens, 2 = mee oneens, 3 = enigszins mee oneens, 4 = niet mee oneens, niet 

mee eens, 5 = enigszins mee eens, 6 = mee eens, 7 = helemaal mee eens. De vragenlijst is 

voor dit onderzoek vertaald van het Engels naar het Nederlands. Voorbeeld items zijn: “Ik 

ontwikkel nieuwe tools en methoden om nieuwe problemen op te lossen” (creativiteit), “Ik 

besluit snel welke acties te ondernemen om problemen op te lossen” (reactiviteit), “Ik pas 

bereidwillig mijn gedrag aan als het nodig is om goed met anderen samen te werken” 

(interpersoonlijk), “Ik zoek naar elke kans die het mogelijk maakt om mijn prestaties te 

verbeteren” (leren) en “Ik zoek naar oplossingen door een rustige discussie te voeren met 

collega's” (werkstress). Onderzoek van Charbonnier-Voirin en Roussel (2012) laat zien dat 

de Cronbach’s alpha van de subschalen ligt tussen α = .70 en α = .87 en daarmee is de interne 

betrouwbaarheid van de oorspronkelijke Engelstalige schaal ruim voldoende. Dit onderzoek 
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zal uitwijzen of bij de Nederlandse vertaling ook sprake is van de vijf dimensies en of de 

betrouwbaarheid voldoende is. De resultaten paragraaf gaat hier verder op in.  

Controlevariabelen. De controlevariabelen zijn gemeten met drie items. Eerst wordt 

gevraagd naar de leeftijd in jaren en het geslacht met als antwoordopties 1 = man en 2 = 

vrouw. Daarna komt de hoogst voltooide opleiding aan de orde met als antwoordopties 1 = 

geen of basisonderwijs/lagere school, 2 = lbo, 3 = vmbo/mavo, 4 = havo, 5 = vwo, 6 = mbo, 7 

= hbo, 8 = wo of  9 = postdoctoraal.  

Algemene gegevens. De algemene gegevens van de respondenten zijn verzameld aan 

de hand van zes items. Ze zijn bedoeld om meer inzicht te krijgen in de groep respondenten 

en om eventueel in een later stadium gebruikt te worden voor aanvullende analyses. Of de 

respondenten al dan niet fulltime werken, kan beantwoord worden met 1 = ja of 2 = nee. Bij 

de vraag “Welk type dienstverband is bij u van toepassing” zijn de volgende antwoorden 

mogelijk: 1 = vast dienstverband, 2 = tijdelijk dienstverband, 3 = 

uitzendkracht/oproepkracht, 4 = zelfstandig ondernemer, met of zonder personeel, 5 = 

werkzoekend of 6 = anders, namelijk…. Om een beeld te krijgen van het type bedrijf waar de 

respondent werkt wordt gevraagd “Wat is de voornaamste rol van het bedrijf waar u werkt in 

de logistieke keten”. De antwoordmogelijkheden hierbij zijn: 1 = fabrikant, 2 = groot- of 

detailhandel, 3 = logistieke dienstverlener of 4 = anders, namelijk…. Bij de vraag “Welk 

carrièreniveau is bij u het meest van toepassing” gelden de volgende 

antwoordmogelijkheden: 1 = geen ervaring), 2 = starter/ weinig ervaring), 3 = ervaren 

professional), 4 = leidinggevende/management), 5 = senior management) of 6 = directie). De 

vraag welke functiegroep het meest van toepassing is op de huidige werkzaamheden kan 

beantwoord worden met 1 = sales/business development, 2 = inkoop/procurement/sourcing, 3 

= operations/productie, 4 = planning, 5 = customer service, 6 = administratie/office, 7 = 

customs, 8 = engineering/analytics, 9 = lean/process improvement, 10 = crossfunctional 
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projects, 11 = quality/QESH, 12 = facilities, 13 = HR, 14 = legal, 15 = 

marketing/PR/communicatie, 16 = ICT, 17 = master data, 18 = techniek, of 19  = general 

management.  

Om meer achtergrondinformatie te krijgen over de aard van de veranderingen op het 

werk is tot slot gevraagd: “Met welke verandering(en) in uw werkomgeving hebt u het 

afgelopen half jaar te maken gehad (meerdere antwoorden zijn mogelijk)”. Als 

antwoordmogelijkheden gelden: Veranderingen op gebied van 1  = 

taken/verantwoordelijkheden, 2 = werkplek, 3 = manier van werken, 4 = organisatiestructuur, 

5 = team en/of leidinggevende, 6 = strategie/doelen, 7 = technologie/IT, 8 = wensen van 

klanten, 9 = wet- en regelgeving, 10 = concurrentie/globalisering, 11 = 

overname/fusie/outsourcing, 12 = anders, namelijk…. Antwoordcategorie 1 tot en met 3 

hebben voornamelijk betrekking op microniveau (eigen werk). De antwoordcategorieën 4 tot 

en met 7 hebben betrekking op mesoniveau (team/organisatie), terwijl 8 tot en 11 meer het 

macroniveau (interactie met de omgeving) vertegenwoordigen (Nederpel, 2013). 

Analyse 

Alle tijdens dit cross-sectionele kwantitatieve onderzoek verzamelde gegevens zijn 

voor verdere statistische verwerking ingevoerd in SPSS. Om de kwaliteit van de data te 

controleren zijn frequentieanalyses uitgevoerd waarbij gekeken is naar minima, maxima, 

gemiddelde scores en standaarddeviaties. Vervolgens zijn betrouwbaarheidsanalyses 

uitgevoerd voor alle gebruikte schalen; individueel aanpassingsvermogen, werkplekleren (i.e. 

taakleermogelijkheden en interactionele leermogelijkheden), leeruitkomsten en de vijf 

dimensies van adaptieve prestatie. Ook is een correlatie analyse uitgevoerd.  

Om te toetsen of individueel aanpassingsvermogen en adaptieve prestatie inderdaad 

zoals verwacht aparte constructen zijn, is een exploratieve factoranalyse (EFA) uitgevoerd. 

Aanvullend is het databestand in R geïmporteerd. Vervolgens is in R een confirmatorische 
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factoranalyse (CFA) met LAVAAN uitgevoerd (Rosseel, 2012; Van Geel, 2012) om de 

onderliggende factorstructuur van de Nederlandstalige adaptieve prestatie schaal 

(Charbonnier-Voirin & Roussel, 2012) te toetsen. Met betrekking tot de LPW-schaal van 

Nikolova et al. (2014b): er is een EFA uitgevoerd om te toetsen of de subschalen reflectie- en 

experimentatiemogelijkheden samengebracht kunnen worden tot taakleermogelijkheden en of 

de subschalen leren van collega’s en leiding gecombineerd kunnen worden tot interactionele 

leermogelijkheden. Dit om het onderzoeksmodel niet te complex te maken en het aantal 

variabelen waar mogelijk te beperken in verhouding tot het aantal respondenten.  

Verder zijn ten behoeve van de nog uit te voeren hiërarchische multiple 

regressieanalyses dummy variabelen aangemaakt voor geslacht en omgeving. Ook zijn de 

gemiddelde somschalen opgesteld voor individueel aanpassingsvermogen, 

taakleermogelijkheden, interactionele leermogelijkheden, leeruitkomsten en de vijf 

verschillende dimensies van adaptieve prestatie. Vervolgens zijn voor alle schalen de 

gestandaardiseerde scores berekend. Dit om mogelijke multicollineariteit bij de hiërarchische 

multiple regressieanalyses te vermijden. Deze gestandaardiseerde variabelen zijn gebruikt om 

de interactieterm voor de moderator leeruitkomsten met individueel aanpassingsvermogen 

samen te stellen; leeruitkomsten*individueel aanpassingsvermogen. Hetzelfde is gedaan voor 

de moderator omgeving; omgeving*individueel aanpassingsvermogen.  

Om de samenhang van leeruitkomsten en individueel aanpassingsvermogen met de 

verschillende dimensies van adaptieve prestatie te toetsen (hypothese H1 en H2) alsmede de 

modererende invloed van de variabelen omgeving en leeruitkomsten (hypothese H3 en H4) is 

vervolgens voor elke dimensie van adaptieve prestatie (creativiteit, reactiviteit, 

interpersoonlijk, leren en werkstress) een hiërarchische multiple regressieanalyse uitgevoerd. 

Als eerste stap zijn de controlevariabelen leeftijd, geslacht en opleiding ingevoerd. In de 

tweede stap zijn de onafhankelijke variabelen individueel aanpassingsvermogen, 
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leeruitkomsten en omgeving toegevoegd. In de derde stap zijn de eerder genoemde 

interactietermen in het model opgenomen.  

Om de samenhang van de diverse leermogelijkheden met leeruitkomsten (hypothese 

H5) te toetsen is wederom een hiërarchische multiple regressieanalyse uitgevoerd met de 

eerder genoemde controlevariabelen in de eerste stap en de verschillende leermogelijkheden 

in de tweede stap. Hybride leren is hierin niet meegenomen omdat het aandeel respondenten 

dat met hybride leren te maken heeft gering is (9%), en omdat ten tijde van de 

dataverzameling geen enkele respondent het programma volledig heeft afgerond. In de loop 

der tijd zal het aantal deelnemers aan het programma toenemen waardoor het zin heeft om bij 

vervolgonderzoek hybride leermogelijkheden wel in de hiërarchische multiple 

regressieanalyse op te nemen. 

Resultaten 

Voor alle in dit onderzoek gebruikte variabelen toont Tabel 1 zowel de beschrijvende 

statistieken als de correlaties tussen de schalen. Hieruit blijkt dat de betrouwbaarheid van de 

schalen voldoende is aangezien de gevonden waarden voor Cronbach’s alpha variëren tussen 

α = .77 en α = .92. Daarmee is ook de betrouwbaarheid van de Nederlandstalige adaptieve 

prestatie schaal (Charbonnier-Voirin & Roussel, 2012) aangetoond. De items binnen elke 

(sub)schaal correleren voldoende tot goed met elkaar; de gevonden correlaties bedragen .25 

of hoger. Verder blijkt dat hybride leren geen significante samenhang vertoont met de 

afhankelijke variabele leeruitkomsten en dit ondersteunt de eerder genomen beslissing om 

hybride leermogelijkheden niet verder in de multiple regressie analyse op te nemen om het 

aantal vrijheidsgraden zo groot mogelijk te houden. 
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Tabel 1 

De Beschrijvende Statistieken en de Intercorrelaties van de Variabelen in dit Onderzoek (N = 

185)  

Noot. * p < .05. ** p < .01. Waarden tussen haakjes zijn de waarden voor Cronbach’s alpha. IA = individueel aanpassingsvermogen; LM = 
leermogelijkheden; FL = formeel leren; WPL-T = werkplekleren - taakleermogelijkheden; WPL-I = werkplekleren - interactionele 
leermogelijkheden; HL = hybride leren; LU = leeruitkomsten; AP = adaptieve prestatie; C = creatief; R = reactief; I = interpersoonlijk; L = 
leren; W = werkstress. 

 
De uitkomsten van de EFA bevestigen dat individueel aanpassingsvermogen en 

adaptieve prestatie aparte constructen zijn. Wel blijkt dat één item van de subschaal adaptieve 

prestatie werkstress (namelijk ap_strss1) op twee factoren laadt. Hetzelfde geldt voor één 

item van de subschaal adaptieve prestatie creativiteit (namelijk ap_crea2). Daarom is besloten 

om deze items te verwijderen. Na het verwijderen van deze items komen geen dubbele 

ladingen meer voor zoals blijkt uit de opnieuw uitgevoerde EFA. Bovendien blijven de 

waarden van Cronbach’s alpha voor de subschalen werkstress en creativiteit voldoende 

namelijk respectievelijk α = .70 en α = .75. 

In Figuur 4 is het resultaat van de CFA weergegeven. Hieruit blijkt dat afgerond alle 

gestandaardiseerde factorladingen op .50 of hoger (p < . 001) uitkomen hetgeen erop wijst dat 

het model redelijk goed past bij de data (Van Geel, 2012). 

Schaal Items Min Max M SD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1. IA 10 2.10 5.00 3.90 .56 (.90)

2. LM-FL 1 1.00 5.00 3.36 1.22 .26** -

3. LM-WPL-T 6 1.00 5.00 3.63 .78 .35** .44** (.92)

4. LM-WPL-I 6 1.67 5.00 3.54 .77 .13* .47** .45** (.87)

5. LM-HL 1 nvt nvt nvt nvt -.02 .29** .03 .09 -

6. LU 4 1.00 5.00 3.46 .86 .18** .42** .42** .40** .10 (.90)

7. Omgeving 1 1.00 4.00 3.18 .87 .19** .14* .18** .13* -.09 .24** -

8. AP-C 4 2.00 7.00 5.43 .93 .52** .19** .34** -.05 -.05 .18** .19** (.79)

9. AP-R 4 1.75 7.00 5.48 .87 .37** .21** .35** .09 -.03 .23** .18** .55** (.81)

10. AP-I 4 2.50 7.00 5.48 .88 .33** .22** .32** .23** -.03 .23** .07 .45** .36** (.82)

11. AP-L 4 1.00 7.00 4.69 1.10 .43** .46** .38** .20** .11 .35** .17** 48** .43** .47** (.78)

12. AP-W 3 1.00 7.00 5.38 1.01 .35** .19** .29** .13* -.12 .15* .16* .42** .38** .45** .40** (.77)

13. Geslacht 1 nvt nvt nvt nvt -.07 -.11 -.16* -.08 -.08 -.07 -.03 -.15* -.08 -.04 -.05 -.12 -

14. Leeftijd 1 24 63 43.34 9.51 .09 -.04 .00 -.11 -.28* -.20** .06 .04 -.01 .17** -.05 .06 -.07 -

15. Opleiding 9 3.00 9.00 nvt .98 .04 .16* -.19** .07 .05 .07 .05 .07 .12 -.11 .09 -.10 .07 -.17** -
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Figuur 4. Paddiagram van het Gecorrigeerde Vijf-Factorenmodel met 17 Items met 

betrekking tot Adaptieve Prestatie, met Gestandaardiseerde Parameterschattingen. AP  = 

adaptieve prestatie; C = creatief; R = reactief; I = interpersoonlijk; L = leren; W = werkstress. 
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Echter de gevonden fit indices zijn minder goed dan in het originele onderzoek van 

Charbonnier-Voirin en Roussel (2012). Uit Tabel 2 blijkt dat voor de goodness of fit index 

(GFI) en de normed fit index (NFI) de drempelwaarde van .90 niet wordt gehaald (Byrne, 

1994, 2001). De overige maten voldoen wel aan de voorwaarden voor een acceptabele fit: 

χ2/df  ligt onder de 3 (Pedhazur & Pedhazur-Schmelkin, 1991), de non-normed fit index 

(NNFI) ligt op de drempelwaarde van .90 (Hu & Bentler, 1995), de comparative fit index 

(CFI) en de Tucker-Lewis index (TLI) behalen de ondergrens van .90 (Kline, 1998; 

Tabachnick & Fidell, 2001), de standardized root-mean-square residual (SRMR) is lager dan 

.08 (Hu & Bentler, 1995) en een score van .07 voor de root-mean-square error of 

approximation (RMSEA) is voldoende, al ligt deze idealiter onder .05 (Steiger, 1990). 

Aanvullend is gekeken of een één-factormodel een betere fit geeft ten opzichte van het vijf-

factorenmodel. Dit is niet het geval zoals blijkt uit de resultaten weergegeven in Tabel 2; 

immers voor het vijf-factormodel geldt Δχ2(10) = 351.87, p < .001. Op basis van het 

voorgaande is besloten om met het vijf-factorenmodel verder te gaan.  

Tabel 2 

Fitmaten van Twee Factormodellen voor de Adaptieve Prestatie Schaal met 17 Items (N = 

185)  

Model χ2 df χ2/df Δχ2 Δdf GFI CFI TLI RMSEA SRMR NFI NNFI 

1-factor 570.01 119 4.79 - - .71 .67 .62 .14 .10 .62 .62 

5-factor 228.14 109 2.09 351.87 10 .88 .92 .90 .07 .06 .85 .90 
Noot. p < . 001. 

De resultaten van de hiërarchische multiple regressieanalyses om de eerste vier 

hypotheses te toetsen zijn weergegeven in Tabel 3. Hieruit blijkt dat de in de eerste stap 

toegevoegde controlevariabelen geslacht, leeftijd en opleiding een (zeer) gering deel (tot 

maximaal 4%) van de variantie in adaptieve prestatie verklaren. Echter de F-waarden zijn 

telkens niet significant (p = .11, p = .28, p = .08, p = .51 en p = .51).  
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Tabel 3 

Resultaten van de Hiërarchische Multiple Regressieanalyse van de Afhankelijke Variabele 

Adaptieve Prestatie met de Dimensies: Creativiteit, Reactiviteit, Interpersoonlijk, Leren en 

Werkstress (N = 185) 

 AP-C AP-R AP-I AP-L AP-W 

Onafhankelijke 

Variabelen 

B SE 

B 

B SE 

B 

B SE 

B 

B SE 

B 

B SE 

B 

Stap 1 (R2  ,R2
adj) (.03, .02)  (.02, .01)  (.04, .02)  (.01, .-00)  (.01, -.00)  

Constante  -.79 .68  -.85 .68  -.13 .67 -.45 .68  -.45 .68 

Geslacht   -.43* .20  -.24 .21  -.05 .20  -.15 .21  -.15 .21 

Leeftijd   .01 .01   .00 .01     .02* .01  -.00 .01  -.00 .01 

Opleiding   .09 .08   .12 .08 -.08 .08   .09 .08   .09 .08 

Stap 2 (R2  ,R2
adj 

,R2
change) 

(.30, .28, 

.27)** 

 (.18, .15, 

.16)** 

 (.19, .16, 

.15)** 

 (.27, .25, 

.26)** 

 (.27, .25, 

.26)** 

 

Constante -.36 .59 -.61 .63 -.08 .63  -.28 .60  -.28 .60 

Geslacht -.32 .18 -.14 .19  .06 .19  -.01 .18 -.01 .18 

Leeftijd  .00 .01  .00 .01    .02* .01  -.00 .01  -.00 .01 

Opleiding  .05 .07  .09 .07 -.11 .07   .06 .07  -.06 .07 

IA     .48** .07     .32** .07     .28** .07     .38** .07     .38** .07 

LU  .07 .07   .15* .07   .24* .07     .27** .07     .27** .07 

Omgeving  .08 .07  .08 .07 -.05 .07  .04 .07  .04 .07 

Stap 3 (R2  ,R2
adj 

,R2
change) 

(.31, .28, 

.01) 

 (.22, .18, 

.04)* 

 (.19, .15, 

.00) 

 (.28, .25, 

.01) 

 (.28, .25, 

.01) 

 

Constante -.38 .59 -.68 .62  -.07 .64 -.30 .60 -.30 .60 

Geslacht -.32 .18 -.17 .19   .06 .19 -.02 .18 -.02 .18 

Leeftijd  .00 .01  .00 .01    .02* .01 -.00 .01 -.00 .01 

Opleiding  .05 .07  .09 .07 -.11 .07  .05 .07  .05 .07 

IA     .46** .07    .30** .07     .29** .07    .39** .07     .39** .07 

LU  .05 .07  .11 .07   .24* .07    .25** .07     .25** .07 

Omgeving  .08 .07  .12 .07 -.05 .07  .07 .07  .07 .07 

IA*LU  .08 .06  .12 .07 -.04 .07 -.00 .06 -.00 .06 

IA*Omgeving -.03 .06  .11 .07  .02 .07  .10 .07  .10 .07 

Noot. * p < .05. ** p < .01. IA = individueel aanpassingsvermogen; LU = leeruitkomsten; AP = adaptieve prestatie; C = creatief; R = 
reactief; I = interpersoonlijk; L = leren; W = werkstress. 

 
Het toevoegen van de onafhankelijke variabelen individueel aanpassingsvermogen, 

omgeving en leeruitkomsten in de tweede stap leidt voor alle dimensies van adaptieve 

prestatie tot een toename in de verklaarde variantie van 15 tot 27%. Deze toename is telkens 
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significant (p < .01). Zoals is voorspeld in de eerste hypothese (H1) heeft individueel 

aanpassingsvermogen een significante positieve relatie met alle dimensies van adaptieve 

prestatie: creativiteit (ß = .48, p < .01), reactiviteit (ß = .32, p < .01), interpersoonlijk (ß = .28, 

p < .01), leren (ß = .38, p < .01), en werkstress (ß = . 38, p < .01). Voor leeruitkomsten geldt 

dit ook voor de dimensies reactiviteit (ß = .15, p < .05), interpersoonlijk (ß = .24, p < .05), 

leren (ß = .27, p < .01), en werkstress (ß = . 27, p < .01). Alleen voor de dimensie creativiteit 

wordt een dergelijke uitkomst niet gevonden. Daarmee kan de tweede hypothese (H2) 

grotendeels worden aangenomen.  

Door de opname van de interactietermen in derde stap stijgt het percentage verklaarde 

variantie voor de dimensies creativiteit, interpersoonlijk, leren en werkstress met maximaal 

1%. Deze toename is niet significant (respectievelijk p = .43, p = .80, p = .27 en p = .27). De 

stijging in verklaarde variantie van 4% voor de dimensie reactiviteit is wel significant (p = 

.02). Echter als nader wordt ingezoomd op welke variabelen hierin een significante rol spelen 

dan blijkt alleen individueel aanpassingsvermogen dit te doen. Van een modererende rol van 

leeruitkomsten of de omgeving op de samenhang tussen individueel aanpassingsvermogen en 

adaptieve prestatie is dus geen sprake. Op basis hiervan kan zowel de derde (H3) als vierde 

(H4) hypothese worden verworpen. 

Alvorens de laatste hypothese te toetsen is een EFA uitgevoerd voor de LPW-schaal 

van Nikolova et al. (2014b). Hieruit komen duidelijk twee factoren naar voren: de zes items 

met betrekking tot leren door reflectie en experimentatie laden op één factor (i.e. 

taakleermogelijkheden) en de zes items met betrekking tot leren van leiding en collega’s 

laden op één factor (i.e. interactionele leermogelijkheden). Op basis hiervan is besloten om 

wat betreft werkplekleren in de hiërarchische multiple regressieanalyse met deze twee 

factoren verder te gaan. Zoals eerder aangegeven is de variabele hybride leren hierin niet 

meegenomen. 
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Tabel 4 laat de resultaten van de hiërarchische multiple regressieanalyse zien voor de 

afhankelijke variabele leeruitkomsten. Hieruit blijkt dat de in de eerste stap toegevoegde 

controlevariabelen geslacht, leeftijd en opleiding een gering deel (5%) van de variantie in 

leeruitkomsten bepalen. De F-waarde is significant (p = .03). Het toevoegen van de 

onafhankelijke variabelen formeel leren en werkplekleren (i.e. taak- en interactionele 

leermogelijkheden) in de tweede stap leidt tot een toename in de verklaarde variantie van 

25%. Deze toename is significant (p < .01). Formeel leren (ß = .23, p < .05), werkplekleren -

taakleermogelijkheden (ß = .25, p < .05) en interactionele leermogelijkheden (ß = .17, p < 

.05) blijken hierin een significante positieve rol te spelen. Daarmee is de vijfde hypothese 

(H5) bevestigd. 

Tabel 4 

Resultaten van de Hiërarchische Multiple Regressieanalyse van de Afhankelijke Variabele 

Leeruitkomsten (N = 185) 

Onafhankelijke Variabelen B SE B 

Stap 1 (R2  ,R2
adj) (.05, .03)*  

Constante  .66 .67 

Geslacht -.24 .20 

Leeftijd  -.02* .01 

Opleiding  .04 .08 

Stap 2 (R2  ,R2
adj ,R2

change) (.30, .28, .25)**  

Constante 1.24* .59 

Geslacht -.01 .18 

Leeftijd  -.02* .01 

Opleiding -.06 .07 

LM-FL    .23* .08 

LM-WPL-T    .25* .08 

LM-WPL-I    .17* .08 

Noot. * p < .05. ** p < .01. LM = leermogelijkheden; FL = formeel leren; WPL-T = werkplekleren - taakleermogelijkheden; 
WPL-I = werkplekleren - interactionele leermogelijkheden. 
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Discussie 

In dit onderzoek is nagegaan of individueel aanpassingsvermogen en leeruitkomsten 

positief samenhangen met adaptieve prestatie. Daarnaast is gekeken of voor leeruitkomsten 

ook een modererende rol is weggelegd. Hierop wordt nog verder ingezoomd door te 

onderzoeken of competentieontwikkeling gestimuleerd kan worden door leermogelijkheden 

aan te bieden, zoals opleidingen en trainingen (formeel leren) en het leren op de werkplek 

(werkplekleren). De combinatie van beide (hybride leren) is dit keer nog niet in het 

onderzoek meegenomen omdat, zoals eerder aangegeven, het aantal respondenten dat 

hiermee te maken heeft relatief klein is. In navolging van de I-ADAPT theorie is de 

omgeving ook in dit onderzoek als moderator meegenomen.  

Dit onderzoek bevestigt het positieve verband tussen individueel 

aanpassingsvermogen en alle dimensies van adaptieve prestatie, i.e. creativiteit, reactiviteit, 

interpersoonlijk, leren en werkstress. Ook blijkt dat leeruitkomsten positief samenhangen met 

vier van de vijf dimensies van adaptieve prestatie, met uitzondering van de dimensie 

creativiteit. Verder blijkt dat zowel formeel leren als werkplekleren bijdragen aan de 

ontwikkeling van nieuwe competenties. Ondersteuning voor de modererende rol van de 

omgeving of van leeruitkomsten is niet gevonden. 

De eerste hypothese (H1) gaat uit van een positieve relatie tussen individueel 

aanpassingsvermogen en adaptieve prestatie. Deze hypothese kan worden aangenomen. De 

onderzoeksresultaten bevestigen allereerst een significante positieve correlatie tussen 

individueel aanpassingsvermogen en alle dimensies van adaptieve prestatie. De gevonden 

correlaties variëren van matig (voor de dimensies reactiviteit, interpersoonlijk, leren en 

werkstress) tot sterk (voor de dimensie creativiteit). Bovendien, als we kijken of individueel 

aanpassingsvermogen significant bijdraagt aan de variantie in adaptieve prestatie, dan blijkt 

dit voor alle dimensies inderdaad het geval. Het percentage verklaarde variantie bij de 
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dimensie creativiteit is het hoogst. Een nadere toelichting hierop wordt gegeven in 

combinatie met de uitkomsten voor de tweede hypothese. 

De tweede hypothese (H2) veronderstelt een positieve samenhang tussen 

leeruitkomsten en adaptieve prestatie. De verwachting is dat hoe meer werkgerelateerde 

competenties iemand ontwikkelt in de afgelopen zes maanden, hoe groter zijn of haar 

adaptieve prestatie. De onderzoeksresultaten bevestigen dit. Allereest wordt een significante 

positieve correlatie gevonden voor leeruitkomsten met adaptieve prestatie. Daarnaast blijken 

leeruitkomsten significant bij te dragen aan de verklaarde variantie in vier van de vijf 

dimensies van adaptieve prestatie. Nieuwe vaardigheden ontwikkelen of bestaande 

vaardigheden verder uitbreiden c.q. versterken heeft een positieve impact op het stellen van 

prioriteiten en het aanpassen aan nieuwe en onverwachte situaties (reactiviteit), het omgaan 

met anderen zowel binnen als buiten de eigen organisatie (interpersoonlijk), het ondernemen 

van actie om de eigen persoonlijke ontwikkeling te stimuleren (leren) en het veerkrachtig 

omgaan met werkdruk (werkstress). Dit komt overeen met eerder onderzoek (Bauer, Bodner, 

Erdogan, Truxillo, & Tucker, 2007; Wang, Zhan, McCune, & Truxillo, 2011).  

Voor de dimensie creativiteit blijken leeruitkomsten niet bij te dragen aan de 

verklaarde variantie. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat creativiteit in het vinden van 

oplossingen of het gebruiken van nieuwe benaderingen voor het oplossen van onbekende en 

complexe problemen (Charbonnier-Voirin & Roussel, 2012) mogelijk in eerste instantie meer 

betrekking heeft op het aspect willen (Chan, 2006, 2014). Eerder onderzoek heeft namelijk 

aangetoond dat intrinsieke motivatie één van de belangrijkste en sterkste voorspellers is voor 

creativiteit onder werknemers (Amabile, 1996; Amabile, Conti, Coon, Lazenby, & Herron, 

1996; Amabile, Schatzel, Moneta, & Kramer, 2004; Shalley, 1991, 1995; Zhang & Bartol, 

2010). Door het voorgaande te combineren met de uitkomsten van de eerste hypothese lijkt 

het er dus op dat individueel aanpassingsvermogen een belangrijkere rol speelt dan pas 
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geleerde vaardigheden als het gaat om creativiteit om nieuwe, onbekende en complexe 

problemen op te lossen. Echter zoals eerder aangegeven zijn zowel het kunnen als het willen 

van belang om succesvol met veranderingen op het werk om te gaan. Chan (2006) is hier 

dieper op ingegaan door het interactie-effect tussen beide aspecten te onderzoeken: meer 

willen is alleen gunstig als er sprake is van een voldoende of hoge mate van kunnen. Bij een 

gebrek aan kunnen, heeft meer willen een negatief effect (Chan, 2006). 

De derde hypothese (H3) stelt dat de omgeving de relatie tussen individueel 

aanpassingsvermogen en adaptieve prestatie modereert. Op basis van de gevonden resultaten 

moet deze hypothese worden verworpen. Uit de hiërarchische multiple regressieanalyses 

blijkt dat de interactievariabele van omgeving met individueel aanpassingsvermogen niet 

significant bijdraagt aan de variantie in adaptieve prestatie. Een mogelijke verklaring 

hiervoor is dat in navolging van de I-ADAPT theorie slechts één omgevingsaspect in het 

onderzoeksmodel is meegenomen, namelijk de aanpassingseisen vanuit de omgeving waarbij 

een onderscheid is gemaakt tussen een (zeer) stabiele omgeving met weinig veranderingen tot 

een (zeer) dynamische omgeving met zeer veel veranderingen. Uit de onderzoeksresultaten 

blijkt dat het overgrote deel van de respondenten (81%) werkt in een dynamische tot zeer 

dynamische omgeving. Mogelijk doordat de logistieke sector bij uitstek een sector is die 

altijd in beweging is, is de dynamiek van de omgeving eerder een constante.  

Ook de vierde hypothese (H4) moet worden verworpen. Uit de hiërarchische multiple 

regressieanalyses blijkt dat de leeruitkomsten de relatie tussen individueel 

aanpassingsvermogen en adaptieve prestatie niet modereren. Echter de resultaten uit de 

correlatie- en regressieanalyse duiden wel op een mogelijk mediërende rol. Dit zou in een 

vervolgonderzoek nader onderzocht kunnen worden aangezien dit ook in het verlengde ligt 

van de I-ADAPT theorie (Ployhart & Bliese, 2006). Ployhart en Bliese (2006) gaan er in hun 

theorie vanuit dat processen zoals het verkrijgen van kennis, de beoordeling van de situatie, 
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het kiezen van een strategie en de manier van zelfregulatie en coping een mediërende rol 

spelen bij het omgaan met veranderingen. Dergelijke cognitieve- en sociaal gedragsmatige 

processen met betrekking tot het omgaan met veranderingen vinden we ook terug in het werk 

van Van Dam (2011, 2013a).  

De vijfde hypothese (H5) stelt dat er een positieve samenhang bestaat tussen 

leermogelijkheden en leeruitkomsten. Allereerst is er sprake van een significante positieve 

correlatie tussen formeel leren en werkplekleren enerzijds en leeruitkomsten anderzijds. 

Bovendien, als we kijken of zowel formele leermogelijkheden als werkplekleren (i.e. taak- en 

interactionele leermogelijkheden) significant bijdragen aan de variantie in leeruitkomsten, 

dan blijkt dit inderdaad het geval. Deze resultaten liggen in lijn der verwachting en komen 

overeen met eerder onderzoek (Coetzer, 2007; Ellström, 2001; Nikolova et al., 2014a; Slotte 

et al., 2004; Van Ruysseveldt & Taverniers, 2010a). De hypothese kan dus voor formeel leren 

en werkplekleren worden aangenomen. Of dit voor hybride leren ook het geval is zal in een 

volgend onderzoek blijken. 

Tot slot is het interessant om terug te blikken op de theoretische relevantie: 

voortbouwend op de I-ADAPT theorie (Ployhart & Bliese, 2006) kan op basis van dit 

onderzoek geconcludeerd worden dat individueel aanpassingsvermogen en adaptieve 

prestatie inderdaad aparte constructen zijn en dat ze positief met elkaar samenhangen. 

Aanvullend op de genoemde theorie blijken ook leeruitkomsten positief samen te hangen met 

vier van de vijf dimensies van adaptieve prestatie. Verder is in het verlengde van de theorie 

van active learning (Bell & Kozlowski, 2008; Karasek, 1979; Karasek & Theorell, 1990) en 

het werkgerelateerde competentieontwikkelingsproces van Van Ruysseveldt en Taverniers 

(2010a) aangetoond dat formeel leren en werkplekleren bijdragen aan competentie 

ontwikkeling. Daarnaast is de betrouwbaarheid van de adaptability schaal (Van Dam, 2013c) 

en de LPW-schaal (Nikolova et al., 2014b) opnieuw aangetoond. Tot slot is de onderliggende 
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factorstructuur en betrouwbaarheid van de Nederlandstalige adaptieve prestatie schaal 

bevestigd (Charbonnier-Voirin & Roussel, 2012).  

Beperkingen en Aanbevelingen voor Vervolgonderzoek 

Dit onderzoek kent een aantal beperkingen. Allereerst kunnen door de cross-

sectionele onderzoeksopzet geen conclusies worden getrokken over de causaliteit in de 

gevonden verbanden. Het voornemen bestaat om dit onderzoek jaarlijks te herhalen om zo 

longitudinaal meer inzicht te kunnen verkrijgen. Ook is longitudinale data meer geschikt om 

mediërende effecten te onderzoeken van bijvoorbeeld leeruitkomsten op de relatie tussen 

individueel aanpassingsvermogen en adaptieve prestatie. Aanvullend kan de mediërende 

invloed van leeruitkomsten op de relatie tussen leermogelijkheden en adaptieve prestatie 

worden getoetst. Immers het onderzoeksmodel suggereert dat leermogelijkheden via 

leeruitkomsten adaptieve prestatie voorspellen (Van Dam, 2016). Ook kan de opname van 

andere mediatoren worden overwogen. Door de mediërende processen in de I-ADAPT 

theorie (Ployhart & Bliese, 2006) te operationaliseren, kunnen deze constructen vervolgens 

worden opgenomen in één meervoudig mediator model. Het specificeren en testen van een 

dergelijk model heeft volgens Preacher en Hayes (2008) de voorkeur boven het separaat 

testen van enkelvoudige mediator modellen.  

Verder blijkt uit de correlatiematrix dat er een significante positieve samenhang 

bestaat tussen formeel leren en werkplekleren en de verschillende dimensies van adaptieve 

prestatie. Het kan daarom interessant zijn om nader in te zoomen hoe formele 

leermogelijkheden en werkplekleren zich tot elkaar verhouden en of ze elkaar mogelijk 

versterken. Inzicht hierin kan interessant zijn in het kader van learning transfer dat wil 

zeggen de overdracht van het geleerde naar andere situaties (Goldstein & Ford, 2002). Dit 

kan vervolgens weer een impact hebben op de adaptieve prestatie. Ter illustratie, onderzoek 

van Tracey, Tannenbaum en Kavanagh (1995) heeft aangetoond dat werknemers die na een 
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trainingsprogramma terugkeren in een ondersteunde omgeving de grootste toename in 

prestatieverbetering laten zien.  

Verder is het advies om één of meer andere omgevingsfactoren aan het 

onderzoeksmodel toe te voegen. In dit onderzoek is slechts één omgevingsaspect als 

moderator opgenomen, namelijk de mate waarin de omgeving verandert en daarmee 

aanpassingseisen stelt. Aangezien veranderingen op het werk in de logistieke sector eerder 

een constante blijken te zijn, kan het bij vervolgonderzoek interessant zijn om andere 

contextuele factoren op te nemen, zoals leiderschap, bedrijfs- en leerklimaat (Chan, 2014; 

Nikolova, Van Ruysseveldt, De Witte, & Van Dam, 2014c; Van Dam et al., 2008). Zo stelt 

Van Dam et al. (2008) dat de manier waarop de implementatie van veranderingen plaatsvindt 

en de reactie van werknemers hierop waarschijnlijk wordt beïnvloed door leiderschap en 

bedrijfsklimaat. Verder laat onderzoek van onder andere Tierney, Farmer en Grean (1999) 

zien dat leiders een belangrijke bijdrage leveren in het stimuleren van zelfeffectiviteit bij 

werknemers. Zelfeffectiviteit verwijst naar het vertrouwen in eigen kunnen en het blijkt een 

belangrijke rol te spelen bij zowel prestatie-uitkomsten op het werk (Bauer et al., 2007; 

Stajkovic & Luthans, 1998) als bij het omgaan met veranderingen (Chan, 2014; Kim, Cable, 

& Kim, 2005; Van Dam et al., 2008).  

Laatste opmerking met betrekking tot het onderzoeksmodel; het kan interessant zijn 

om naast adaptieve prestatie ook andere prestatie uitkomsten mee te nemen in een 

vervolgonderzoek zoals taakprestatie (Allworth & Hesketh, 1999; Borman & Motowidlo, 

1993; Ilgen & Pulakos, 1999; Johnson, 2001; Murphy & Jackson, 1999; Shoss et al., 2012) 

en/of contextuele prestatie (Borman & Motowidlo, 1997; Johnson, 2001; Motowidlo & Van 

Scotter, 1994). 

Een volgende beperking is gelegen in de methode van dataverzameling. In dit 

onderzoek zijn alle data verzameld door middel van zelfbeoordeling. Dit kan leiden tot een 
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mogelijke overschatting van de gevonden verbanden als gevolg van gedeelde 

methodevariantie (Van Ruysseveldt & Van Dijke, 2012). Om dit tegen te gaan wordt door 

diverse onderzoekers aangeraden om naast zelfbeoordeling andere methoden te hanteren 

zoals een beoordeling door experts (De Lange et al., 2005; Van Ruysseveldt & Taverniers, 

2010a, 2010b) of door gebruik te maken van een 360-graden beoordeling. Door diverse 

personen feedback te vragen ontstaat een beoordeling van werknemers vanuit verschillende 

perspectieven. Onderzoek van Atkins en Wood (2002) wijst uit dat de beoordeling van de 

leidinggevenden de sterkste predictor is voor prestatie en dat de predictieve validiteit hiervan 

toeneemt als dit wordt gecombineerd met de beoordeling van anderen zoals collega’s en 

ondergeschikten. Ook is het te overwegen om bij vervolgonderzoek aanvullend gebruik te 

maken van kwalitatieve dataverzamelingsmethoden. Interviews en observaties (Eraut, 2004) 

kunnen mogelijk nieuwe of meer diepgaande inzichten verschaffen omtrent factoren die een 

rol spelen bij adaptieve prestatie.  

Als laatste beperking van het onderzoek geldt dat de respondenten voornamelijk zijn 

geworven uit het actuele kandidatenbestand van één werving-, selectie- en opleidingsbureau 

gespecialiseerd in de logistieke sector. Hierdoor is de veralgemeenbaarheid beperkt. 

Enerzijds doordat de meeste personen uit dit bestand hetzij latent hetzij actief op zoek zijn 

naar een andere baan. Op deze manier zijn personen die tevreden zijn met hun huidige baan 

mogelijk ondervertegenwoordigd in dit onderzoek. Anderzijds, dit bureau opereert weliswaar 

door heel Nederland, maar heeft toch grotendeels te maken met kandidaten uit het zuidoosten 

van Nederland. Om beide aspecten te ondervangen zijn ook oproepen tot deelname geplaatst 

op relevante LinkedIn groepen met landelijke dekking, maar het is onduidelijk in hoeverre 

dat daadwerkelijk respondenten heeft opgeleverd. Om ervoor te zorgen dat 

onderzoeksresultaten beter te generaliseren zijn naar de gehele logistieke sector in Nederland 
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is het aan te raden om replicatieonderzoek te doen binnen een populatie met landelijke 

dekking waarin de verschillende regio’s evenredig zijn vertegenwoordigd. 

Praktische Aanbevelingen 

Op basis van de onderzoeksresultaten en de aanvullende literatuur kunnen de 

volgende voorzichtige praktische suggesties worden aangereikt enerzijds met betrekking tot 

de selectie van de nieuwe werknemers en anderzijds met betrekking tot het bevorderen van de 

adaptieve prestatie van werknemers die reeds in dienst zijn. Hierbij is wel enige 

terughoudendheid geboden aangezien het hier gaat om een cross-sectioneel onderzoek.  

Ten eerste wat betreft de aanbevelingen voor de selectie van nieuwe werknemers: veel 

bedrijven in de logistieke sector maken in hun werving- en selectieproces slechts gebruik van 

ongestructureerde interviews. De predictieve validiteit hiervan is gering, namelijk .38 

(Schmidt & Hunter, 1998; Sels & De Winne, 2005). Daarnaast wordt in dergelijke interviews 

nauwelijks ingezoomd op het omgaan met veranderingen op het werk. Om in te schatten of 

een potentiële kandidaat goed kan omgaan met de veranderingen die horen bij een specifieke 

functie bij een bepaald bedrijf, is het raadzaam eerst een zo goed beeld te vormen welke 

verwachtingen er zijn ten aanzien van de verschillende dimensies van adaptieve prestatie. In 

(semi)gestructureerd interview kan hier nader op worden ingezoomd door naar concrete 

praktijkvoorbeelden te vragen die ook relevant zijn voor de nieuwe functie. De adaptieve 

prestatie schaal gebaseerd op het werk van Charbonnier-Voirin en Roussel (2012) kan hierbij 

als inspiratiebron dienen. Daarnaast is het advies om een testbatterij in het selectieproces op 

te nemen. Deze dient op maat te worden samengesteld voor de specifieke werkomgeving en 

functie. Door middel van valide en betrouwbare psychometrische instrumenten kunnen de 

cognitieve capaciteiten en de persoonlijkheid in kaart worden gebracht waardoor een beter 

beeld ontstaat van zowel het kunnen als het willen met betrekking tot het omgaan met 

veranderingen op het werk. Als aanvulling hierop kan ook de adaptability schaal (Van Dam, 
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2013b) hierin indicatief worden meegenomen. Door verschillende selectiemiddelen te 

combineren kan de predictieve validiteit verder toenemen (Schmidt & Hunter, 1998; Sels & 

De Winne, 2005). Bovendien ontstaat een meer integraal beeld over de geschiktheidsvraag en 

de aandachtsgebieden voor verdere ontwikkeling met betrekking tot het omgaan met 

veranderingen. 

Ten tweede wat betreft het bevorderen van de adaptieve prestatie van werknemers die 

reeds in dienst zijn: ook hier is het advies voor bedrijven om eerst helder te krijgen welke 

dimensies van adaptieve prestatie het meest van toepassing zijn. Als het gaat om het stellen 

van prioriteiten en het aanpassen aan nieuwe en onverwachte situaties (reactiviteit), het 

omgaan met anderen (interpersoonlijk), het ondernemen van actie om de eigen persoonlijke 

ontwikkeling te stimuleren (leren) en het veerkrachtig omgaan met werkdruk (werkstress), 

dan blijkt uit dit onderzoek dat het leren van nieuwe vaardigheden een positieve impact heeft 

op het omgaan met veranderingen op het werk. Vervolgens kunnen bedrijven dit concreet 

vertalen naar de benodigde adaptieve vaardigheden. Dit vormt vervolgens de basis voor het 

identificeren of ontwikkelen van relevante formele leermogelijkheden en het faciliteren en 

stimuleren van werkplekleren.  

Als het gaat om creativiteit in het vinden van oplossingen voor onbekende en 

complexe problemen (Charbonnier-Voirin & Roussel, 2012), dan lijkt op basis van de 

uitkomsten van dit onderzoek, het leren van nieuwe vaardigheden minder zinvol. Mogelijk 

dat het bevorderen van de intrinsieke motivatie wel een positieve bijdrage levert bij het 

creatief oplossen van problemen. Eerder onderzoek heeft namelijk aangetoond dat intrinsieke 

motivatie één van de belangrijkste en sterkste voorspellers is voor creativiteit onder 

werknemers (Amabile, 1996; Amabile et al., 1996; Amabile et al., 2004; Shalley, 1991, 1995; 

Zhang & Bartol, 2010). Uit onderzoek van Amabile et al. (2004) blijkt dat de leidinggevende 

hierin stimulerende rol kan spelen door goede communicatie en interpersoonlijk contact, door 
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adequate informatie-uitwisseling, door open te staan voor nieuwe ideeën en deze te 

waarderen, door een empathische opstelling naar de werknemer toe met oog voor zijn of haar 

behoefte voor waardering. Ook zijn er bepaalde gedragingen die een leidinggevende in dit 

kader beter kan vermijden namelijk het toewijzen van taken aan de werknemer zonder 

rekening te houden met zijn of haar vermogens en beschikbaarheid, het in detail observeren 

en controleren van het werk (i.e. micro management), het bieden van onvoldoende 

ondersteuning bij vaktechnische of interpersoonlijke problemen vanwege gebrek aan 

interesse, expertise of sociale vaardigheden (Amabile et al., 2004). Op basis van het 

voorgaande lijkt het belangrijk dat leidinggevenden zich dus goed bewust zijn van de 

positieve en negatieve impact die ze kunnen hebben op de intrinsieke motivatie en de 

creativiteit van hun werknemers. Of het bevorderen van de intrinsieke motivatie inderdaad 

een positieve bijdrage levert bij het creatief oplossen van problemen en of de leidinggevende 

daarin inderdaad een stimulerende rol in speelt zal verder onderzocht moeten worden bij 

voorkeur door middel van longitudinaal onderzoek. 

  



Running head: IMPACT VAN LEREN OP ADAPTIEVE PRESTATIE 45 
 

Referenties 

Allworth, E., & Hesketh, B. (1999). Construct-oriented biodata: Capturing change-related 

and contextually relevant future performance. International Journal of Selection and 

Assessment, 7(2), 97-111. doi:10.1111/1468-2389.00110 

Amabile, T. M. (1996). Creativity in context. Boulder, CO: Westview Press. 

Amabile, T. M., Conti, R., Coon, H., Lazenby, J., & Herron, M. (1996). Assessing the work 

environment for creativity. Academy of Management Journal, 39(5), 1154-1184.  

Amabile, T. M., Schatzel, E. A., Moneta, G. B., & Kramer, S. J. (2004). Leader behaviors 

and the work environment for creativity: Perceived leader support. Leadership 

Quarterly, 15(1), 5-32. doi:10.1016/j.leaqua.2003.12.003 

Atkins, P. W. B., & Wood, R. E. (2002). Self versus others' ratings as predictors of 

assessment center ratings: Validation evidence for 360-degree feedback programs. 

Personnel Psychology, 55(4), 871-904. doi:10.1111/j.1744-6570.2002.tb00133.x 

Baard, S. K., Rench, T. A., & Kozlowski, S. W. J. (2014). Performance adaptation: A 

theoretical integration and review. Journal of Management, 40(1), 48-99. 

doi:10.1177/0149206313488210 

Bauer, T. N., Bodner, T., Erdogan, B., Truxillo, D. M., & Tucker, J. S. (2007). Newcomer 

adjustment during organizational socialization: A meta-analytic review of 

antecedents, outcomes, and methods. Journal of Applied Psychology, 92(3), 707-721. 

doi:10.1037/0021-9010.92.3.707 

Bell, B. S., & Kozlowski, S. W. J. (2008). Active learning: Effects of core training design 

elements on self-regulatory processes, learning, and adaptability. Journal of Applied 

Psychology, 93(2), 296-316. doi:10.1037/0021-9010.93.2.296 



Running head: IMPACT VAN LEREN OP ADAPTIEVE PRESTATIE 46 
 

Billett, S. (2002). Critiquing workplace learning discourses: Participation and continuity at 

work. Studies in the Education of Adults, 34(1), 56-67. 

doi:10.1080/02660830.2002.11661461 

Billett, S. (2004). Workplace participatory practices: Conceptualising workplaces as learning 

environments. Journal of Workplace Learning, 16(6), 312-324. 

doi:10.1108/13665620410550295 

Binnewies, C., Ohly, S., & Niessen, C. (2008). Age and creativity at work: The interplay 

between job resources, age, and idea creativity. Journal of Managerial Psychology, 

23(4), 438-457. doi:10.1108/02683940810869042 

Borman, W. C., & Motowidlo, S. J. (1993). Expanding the criterion domain to include 

elements of contextual performance. In N. Schmitt & W. C. Borman (Eds.), Personnel 

selection in organizations (pp. 71-98). San Francisco, CA: Jossey-Bass. 

Borman, W. C., & Motowidlo, S. J. (1997). Task performance and contextual performance: 

The meaning for personnel selection research. Human Performance, 10(2), 99-109. 

doi:10.1207/s15327043hup1002_3 

Brinkgreve, C. (2011). On the tenacity of sexual differences. In L. Oss & J. Van 't Hek (Eds.), 

Why organizational change fails: Robustness, tenacity, and change in organizations. 

New York: Routledge. 

Byrne, B. M. (1994). Structural equation modeling with EQS and EQS/Windows. Thousand 

Oaks, CA: Sage Publications. 

Byrne, B. M. (2001). Structural equation modeling with AMOS. Mahwah, NJ: Erlbaum. 

Chan, D. (2006). Interactive effects of situational judgment effectiveness and proactive 

personality on work perceptions and work outcomes. Journal of Applied Psychology, 

91(2), 475-481. doi:10.1037/0021-9010.91.2.475 



Running head: IMPACT VAN LEREN OP ADAPTIEVE PRESTATIE 47 
 

Chan, D. (2014). Individual adaptability to changes at work: New directions in research (D. 

Chan Ed.). New York: Routledge. 

Chan, D., & Schmitt, N. (2002). Situational judgment and job performance. Human 

Performance, 15(3), 233-254. doi:10.1207/S15327043HUP1503_01 

Charbonnier-Voirin, A., & Roussel, P. (2012). Adaptive performance: A new scale to 

measure individual performance in organizations. Canadian Journal of Administrative 

Sciences, 29(3), 280-293. doi:10.1002/CJAS.232 

Coetzer, A. (2007). Employee perceptions of their workplaces as learning environments. 

Journal of Workplace Learning, 19(7), 417-434. doi:10.1108/13665620710819375 

De Lange, A., Taris, T., Jansen, P., Kompier, M., Houtman, I., & Bongers, P. (2005). Werk 

en motivatie om te leren: Zijn er verschillen tussen jongere en oudere werknemers. 

Gedrag en Organisatie, 18(6), 309-325.  

Ellström, P.-E. (2001). Integrating learning and work: Problems and prospects. Human 

Resource Development Quarterly, 12(4), 421-435. doi:10.1002/hrdq.1006 

Eraut, M. (2000). Non-formal learning and tacit knowledge in professional work. British 

Journal of Educational Psychology, 70(1), 113-136. doi:10.1348/000709900158001 

Eraut, M. (2004). Informal learnng in the workplace. Studies in Continuing Education, 26(2), 

247-273. doi:10.1080/158037042000225245 

European Commission. (2013). Lifelong Learning Programme: Strategic priorities 2013. 

Brussels: European Commission Retrieved from 

http://ec.europa.eu/education/tools/docs/llp-documents_en.pdf. 

Garrison, D. R., & Kanuka, H. (2004). Blended learning: Uncovering its transformative 

potential in higher education. Internet and Higher Education, 7(2), 95-105. 

doi:10.1016/j.iheduc.2004.02.001 

http://ec.europa.eu/education/tools/docs/llp-documents_en.pdf


Running head: IMPACT VAN LEREN OP ADAPTIEVE PRESTATIE 48 
 

Goldstein, I. L., & Ford, J. K. (2002). Training in organisations: Needs assessment, 

development, and evaluation. Belmont, CA: Wadsworth. 

Griffin, B., & Hesketh, B. (2003). Adaptable behaviours for successful work and career 

adjustment. Australian Journal of Psychology, 55(2), 65-73. 

doi:10.1080/00049530412331312914 

Griffin, B., & Hesketh, B. (2004). Why openness to experience is not a good predictor of job 

performance. International Journal of Selection and Assessment, 12(3), 243–251. 

doi:10.1111/j.0965-075X.2004.278_1.x 

Griffin, B., & Hesketh, B. (2005). Are conscientious workers adaptable? Australian Journal 

of Management, 30(2), 245-259. doi:10.1177/031289620503000204 

Griffin, M. A., Neal, A., & Parker, S. K. (2007). A new model of work role performance: 

Positive behavior in uncertain and interdependent contexts. Academy of Management 

Journal, 50(2), 327-347. doi:10.5465/AMJ.2007.24634438 

Hall, D. T. (2002). Careers in and out of organizations. Thousand Oaks, CA: Sage 

Publications. 

Han, T. Y., & Williams, K. J. (2008). Multilevel investigation of adaptive performance, 

individual- and team-level relationships. Group & Organization Management, 33(6). 

doi:10.1177/1059601108326799 

Hesketh, B., & Neal, A. (1999). Technology and performance. In D. R. Ilgen & E. D. Pulakos 

(Eds.), The changing nature of performance: Implications for staffing, motivation, 

and development (pp. 21-55). San Francisco, CA: Jossey-Bass. 

Hobfoll, S. E., Johnson, R. J., Ennis, N., & Jackson, A. P. (2003). Resource loss, resource 

gain, and emotional outcomes among inner city women. Journal of Personality and 

Social Psychology, 84(3), 632-643. doi:10.1037/0022-3514.84.3.632 



Running head: IMPACT VAN LEREN OP ADAPTIEVE PRESTATIE 49 
 

Hu, L. T., & Bentler, P. M. (1995). Evaluating model fit. In R. H. Hoyle (Ed.), Structural 

equation modeling: Concepts, issues, and applications (pp. 76-99). Thousand Oaks, 

CA: Sage Publications. 

Huisman, J., De Bruijn, E., Baartman, L., Zitter, I., & Aalsma, E. (2010). Leren in hybride 

leeromgevingen in het beroepsonderwijs. Praktijkverkenning, theoretische verdieping. 

Utrecht: Expertisecentrum Beroepsonderwijs. 

Ilgen, D. R., & Pulakos, E. D. (1999). Employee performance in today's organizations. In D. 

R. Ilgen & E. D. Pulakos (Eds.), The changing nature of performance: Implications 

for staffing motivation and development (pp. 1-18). San Francisco, CA: Jossey-Bass. 

Johnson, J. W. (2001). The relative importance of task and contextual performance 

dimensions to supervisor judgements of overall performance. Journal of Applied 

Psychology, 86(5), 984-996. doi:10.1037//0021-9010.86.5.984 

Kanfer, R., & Ackerman, P. L. (2004). Aging, adult development, and work motivation. 

Academy of Management Review, 29(3), 440-458.  

Karasek, R. A. (1979). Job demands, job decision latitude, and mental strain: Implications for 

job redesign. Administrative Science Quaterly, 24(2), 285-308. doi:10.2307/2392498 

Karasek, R. A., & Theorell, T. (1990). Healthy work: Stress, productivity, and the 

reconstruction of working life. New York: Basic Books. 

Kim, T.-Y., Cable, D. M., & Kim, S.-P. (2005). Socialization tactics, employee proactivity, 

and person-organization fit. Journal of Applied Psychology, 90(2), 232-241. 

doi:10.1037/0021-9010.90.2.232 

Kline, R. B. (1998). Principles and practise of structural equation modeling. New York: The 

Guilford Press. 

Kozlowski, S. W. J., Toney, R. J., Mullins, M. E., Weissbein, D. A., Brown, K. G., & Bell, B. 

S. (2001). Developing adaptability: A theory for the design of integrated-embedded 



Running head: IMPACT VAN LEREN OP ADAPTIEVE PRESTATIE 50 
 

training systems. In E. Salas (Ed.), Advances in Human Performance and Cognitive 

Engineering Research (Vol. 1, pp. 59-123). Amsterdam: JAI/Elsevier. 

Kwakman, K. (2003). Factors affecting teachers' participation in professional learning 

activities. Teaching and Teacher Education, 19(2), 149-170. doi:10.1016/S0742-

051X(02)00101-4 

Le Pine, J. A., Colquitt, J. A., & Erez, A. (2000). Adaptability to changing task contexts: 

Effects of general cognitive ability, conscientiousness, and openness to experience. 

Personnel Psychology, 53(3), 563-593. doi:10.1111/j.1744-6570.2000.tb00214.x 

Loon, M., & Casimir, G. (2008). Job-demand for learning and job-related learning: The 

moderating effect of need for achievement. Journal of Managerial Psychology, 23(1), 

89-102. doi:10.1108/02683940810849684 

Marsick, V. J., & Volpe, M. (1999). The nature and need for informal learning. Advances in 

Developing Human Resources, 1(3), 1-19. doi:10.1177/152342239900100302  

Marsick, V. J., & Watkins, K. E. (2001). Informal and incidental learning. New Directions for 

Adult and Continuing Education, 2001(89), 25-34. doi:10.1002/ace.5 

Motowidlo, S. J., & Van Scotter, J. R. (1994). Evidence that task performance should be 

distinguished from contextual performance. Journal of Applied Psychology, 79(4), 

475-480. doi:10.1037/0021-9010.79.4.475 

Murphy, P. R., & Jackson, S. E. (1999). Managing work role performance: Challenges for 

twenty-first-century organizations and their employees. In D. R. Ilgen & E. D. 

Pulakos (Eds.), The changing nature of performance: Implications for staffing, 

motivation and development (pp. 325-365). San Francisco, CA: Jossey-Bass. 

Nederpel, J. (2013). Werkplekleren bij organisatieverandering en de invloed van actieve en 

sociale coping. (Bachelor thesis), Open Universiteit Nederland.    



Running head: IMPACT VAN LEREN OP ADAPTIEVE PRESTATIE 51 
 

Niessen, C., Swarowsky, C., & Leiz, M. (2010). Age and adaptation to changes in the 

workplace. Journal of Managerial Psychology, 25(4), 356-383. 

doi:10.1108/02683941011035287 

Nikolova, I., Van Ruysseveldt, J., De Witte, H., & Syroit, J. (2014a). Well-being in times of 

task restructuring: The buffering potential of workplace learning. Work & Stress: An 

International Journal of Work, Health & Organisations, 28(3), 217-235. 

doi:10.1080/02678373.2014.929601 

Nikolova, I., Van Ruysseveldt, J., De Witte, H., & Syroit, J. (2014b). Work-based learning: 

Development and validation of a scale measuring the learning potential of the 

workplace (LPW). Journal of Vocational Behavior, 84(1), 1-10. 

doi:10.1016/j.jvb.2013.09.004 

Nikolova, I., Van Ruysseveldt, J., De Witte, H., & Van Dam, K. (2014c). Learning climate 

scale: Construction, reliability and initial validity evidence. Journal of Vocational 

Behavior, 85(3), 258-265. doi:10.1016/j.jvb.2014.07.007 

Obschonka, M., Silbereisen, R. K., & Wasilewski, J. (2012). Constellations of new demands 

concerning careers and jobs: Results from a two-country study on social and 

economic change. Journal of Vocational Behavior, 80(1), 211-223. 

doi:10.1016/j.jvb.2011.08.002 

Olapiriyakul, K., & Scher, J. M. (2006). A guide to establishing hybrid learning courses: 

Employing information technology to create a new learning experience, and a case 

study. Internet and Higher Education, 9(4), 287-301. 

doi:10.1016/j.iheduc.2006.08.001 

Pearlman, K., & Barney, M. F. (2000). Selection for a changing workplace. In J. F. Kehoe 

(Ed.), Managing selection in changing organizations (pp. 3-72). San Francisco, CA: 

Jossey-Bass. 



Running head: IMPACT VAN LEREN OP ADAPTIEVE PRESTATIE 52 
 

Pedhazur, E. J., & Pedhazur-Schmelkin, L. (1991). Measurement, design, and analysis, an 

integrated approach. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum. 

Ployhart, R. E., & Bliese, P. D. (2006). Individual adaptability (I-ADAPT) theory: 

Conceptualizing the antecendents, consequences, and measurement of individual 

differences in adaptabilty. In S. Burke, L. G. Pierce, & E. Salas (Eds.), Understanding 

Adaptability: A Prerequisite for Effective Performance within Complex Environments 

(Advances in Human Performance and Cognitive Engineering Research, Volume 6) 

(pp. 3-39). Bingley, UK: Emerald Group Publishing Limited. 

Preacher, K. J., & Hayes, A. F. (2008). Asymptotic and resampling strategies for assessing 

and comparing indirect effects in multiple mediator models. Behavior Research 

Methods, 40(3), 879-891. doi:10.3758/BRM.40.3.879 

Pulakos, E. D., Arad, S., Donovan, M. A., & Plamondon, K. E. (2000). Adaptability in the 

workplace: Development of a taxonomy of adaptive performance. Journal of Applied 

Psychology, 85(4), 612-624. doi:10.1037//0021-9010.85.4.612 

Pulakos, E. D., Dorsey, D. W., & White, S. S. (2006). Adaptability in the workplace: 

Selecting an adaptive workforce. In C. S. Burke, L. G. Pierce, & E. Salas (Eds.), 

Understanding adaptability: A prerequisite for effective performance within complex 

environments (Advances in human performance and cognitive engineering research) 

(Vol. 6, pp. 41-71). Oxford, UK: Elsevier Ltd. 

Pulakos, E. D., Schmitt, N., Dorsey, D. W., Arad, S., Hedge, J. W., & Borman, W. C. (2002). 

Predicting adaptive performance: Further tests of a model of adaptability. Human 

Performance, 15(4), 299-323. doi:10.1207/S15327043HUP1504_01 

Rau, R. (2006). Learning opportunities at work as predictor for recovery and health. 

European Journal of Work and Organizational Psychology, 15(2), 158-180. 

doi:10.1080/13594320500513905 



Running head: IMPACT VAN LEREN OP ADAPTIEVE PRESTATIE 53 
 

Rosseel, Y. (2012). Lavaan: An R package for structural equation modeling. Journal of 

Statistical Software, 48(2), 1-36. doi:10.18637/jss.v048.i02 

Sambrook, S. (2005). Factors influencing the context and processes of work-related learning: 

Synthesizing findings from two research projects. Human Resource Development 

International, 8(1), 110-119. doi:10.1080/1367886052000342591 

Sanders, C., & Schmitter-Edgecombe, M. (2012). Identifying the nature of impairment in 

planning ability with normal aging. Journal of Clinical and Experimental 

Neuropsychology, 34(7), 724-737. doi:10.1080/13803395.2012.670210 

Schmidt, F. L., & Hunter, J. E. (1998). The validity and utility of selection methods in 

personnel psychology: Practical and theoretical implications of 85 years of research 

findings. Psychological Bulletin, 124(2), 262-274. doi:10.1037/0033-2909.124.2.262 

Schmitt, N., & Chan, D. (2014). Adapting to rapid changes at work: Definitions, measures 

and research. In D. Chan (Ed.), Individual adaptability to changes at work: New 

directions in research (pp. 3-17). New York: Routledge. 

Sels, L., & De Winne, S. (2005). HRM in breedbeeld: Een toetsing van retoriek aan realiteit. 

Leuven/België: Uitgeverij Acco. 

Shalley, C. E. (1991). Effects of productivity goals, creativity goals, and personal discretion 

on individual creativity. Journal of Applied Psychology, 76(2), 179-185. 

doi:10.1037/0021-9010.76.2.179 

Shalley, C. E. (1995). Effects of coaction, expected evaluation, and goal setting on creativity 

and productivity. Academy of Management Journal, 38(2), 483-503. 

doi:10.2307/256689 

Shoss, M. K., Witt, L. A., & Vera, D. (2012). When does adaptive performance lead to higher 

task performance? Journal of Organizational Behavior, 33(7), 910-924. 

doi:10.1002/job.780 



Running head: IMPACT VAN LEREN OP ADAPTIEVE PRESTATIE 54 
 

Slotte, V., Tynjälä, P., & Hytönen, T. (2004). How do HRD practitioners describe learning at 

work? Human Resource Development International, 7(4), 481-499. 

doi:10.1080/1367886042000245978 

Stajkovic, A. D., & Luthans, F. (1998). Self-efficacy and work-related performance: A meta-

analysis. Psychological Bulletin, 124(2), 240-261. doi:10.1037/0033-2909.124.2.240 

Steiger, J. (1990). Structural model evaluation and modification: An interval estimation 

approach. Multivariate Behavioral Research, 25(2), 173-180. 

doi:10.1207/s15327906mbr2502_4 

Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2001). Using multivariate statistics (fourth edition). 

Boston: Allyn and Bacon. 

Taverniers, J. (2011). Learning reduces stress? Stress inhibits learning? It depends: 

Occupational research combining survey studies, field experiments, and cortisol 

assessments. (Proefschrift), Open Universiteit, Heerlen.    

Thoresen, C. J., Bradley, J. C., Thoresen, J. D., & Bliese, P. D. (2004). The big five 

personality traits and job performance across time in maintenance and transitional job 

stages. Journal of Applied Psychology, 89(5), 835-853. doi:10.1037/0021-

9010.89.5.835 

Tierney, P., Farmer, S. M., & Graen, G. B. (1999). An examination of leadership and 

employee creativity: The relevance of traits and relationships. Personnel Psychology, 

52(3), 591-620. doi:10.1111/j.1744-6570.1999.tb00173.x 

Tracey, J. B., Tannenbaum, S. I., & Kavanagh, M. J. (1995). Applying trained skills on the 

job: The importance of the work environment. Journal of Applied Psychology, 80(2), 

239-252. doi:10.1037/0021-9010.80.2.239 



Running head: IMPACT VAN LEREN OP ADAPTIEVE PRESTATIE 55 
 

Van Dam, K. (2011). Cognitive resources of individual adaptability. Paper presented at the 

symposium 'Adaptive behavior at work', 15th European Congress of Work and 

Organizational Psychology, Maastricht, The Netherlands.  

Van Dam, K. (2013a). Employee adaptability to change at work: A multidimensional, 

resource-based framework. In S. Oreg, A. Michel, & R. Todnem (Eds.), The 

psychology of organizational change: Viewing change from the employee’s 

perspective (pp. 123-142). Cambrigde: Cambridge University Press. 

doi:10.1017/CBO9781139096690.009 

Van Dam, K. (2013b). In beweging: Over het aanpassingsvermogen van werknemers in 

dynamische werksituaties. Gedrag & Organisatie, 26(3), 311-328.  

Van Dam, K. (2013c). Recovery and emotion regulation as predictors of employee 

adaptability and well-being. Paper presented at the 16th European Conference of 

Work and Organizational Psychology, Münster, Germany. 

Van Dam, K. (2016, 24 mei 2016). [Feedback op master thesis concept]. 

Van Dam, K., Oreg, S., & Schyns, B. (2008). Daily work contexts and resistance to 

organisational change: The role of leader-member exchange, development climate, 

and change process characteristics. Applied Psychology: An International Review, 

57(2), 313-334. doi:10.1111/j.1464-0597.2007.00311.x 

Van den Heuvel, M., Demerouti, E., Bakker, A. B., & Schaufeli, W. B. (2010). Personal 

resources and work engagement in the face of change. In J. Houdmont & S. Leka 

(Eds.), Contemporary occupational health psychology: Global perspectives on 

research and practice (pp. 124-150). Chichester: John Wiley & Sons Ltd. 

Van der Veen, J. A. A. (2015). Logistiek in 2025. Paper presented at the Seminar Speed 

Docking on June 26th, 2015, Sevenum, The Netherlands.  



Running head: IMPACT VAN LEREN OP ADAPTIEVE PRESTATIE 56 
 

Van Geel, R. (2012). Conformatorische factoranalyse met lavaan (pp. 1-28). Heerlen: Open 

Universiteit Nederland. 

Van Ruysseveldt, J., & Taverniers, J. (2010a). Al werkend leren. De actief leren-hypothese 

van Karasek revisited [Learning while working. Karasek's active learning hypothesis 

revisited]. Gedrag & Organisatie, 23(1), 1-18.  

Van Ruysseveldt, J., & Taverniers, J. (2010b). Werkplekleren en emotionele uitputting in het 

Job Demands-Resources model. Gedrag en Organisatie, 23(2), 118-135.  

Van Ruysseveldt, J., & Van Dijke, M. (2012). Wanneer bevordert en wanneer hindert 

werkdruk het werkplekleren? Gedrag en Organisatie, 25(1), 28-44.  

Verhagen, M. J. M. (2011). Naar de top: De hoofdlijnen van het nieuwe bedrijfslevenbeleid. 

Den Haag: Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. 

Wals, A. E. J., Lans, T., & Kupper, H. (2011). Blurring the boundaries between vocational 

education, business and research in the agri-food domain. Journal of Vocational 

Education & Training, 64(1), 3-23. doi:10.1080/13636820.2011.586129 

Wang, M., Zhan, Y., McCune, E., & Truxillo, D. (2011). Understanding newcomers' 

adaptability and work-related outcomes: Testing the mediating roles of perceived P-E 

fit variables. Personnel Psychology, 64(1), 163-189. doi:10.1111/j.1744-

6570.2010.01205.x 

Warhurst, C., & Thompson, P. (2006). Mapping knowledge in work: Proxies or practices? 

Work, Employment & Society, 20(4), 787-800. doi:10.1177/0950017006069815 

Wielenga-Meijer, E. (2010). Understanding task-related learning: Why, when and how. 

Nijmegen: Radboud Universiteit. 

Wielenga-Meijer, E., Taris, T., Kompier, M., & Wigboldus, D. (2006). Understanding task-

related learning: When, why, how and who? In S. McIntyre & J. Houdmont (Eds.), 



Running head: IMPACT VAN LEREN OP ADAPTIEVE PRESTATIE 57 
 

Occupational health psychology: European perspectives on research, education and 

practice (Vol. 1, pp. 59-81). Maia: ISMAI publishers. 

Wilson, R., Beaven, R., May-Gillings, M., & Stevens, J. (2014). Working futures, 2012-2022.   

Retrieved from 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/298510

/working-futures-2012-2022-main-report.pdf 

Zhang, X., & Bartol, K. M. (2010). Linking empowering leadership and employee creativity: 

The influence of psychological empowerment, intrinsic motivation, and creative 

process engagement. Academy of Management Journal, 53(1), 107-128. 

doi:10.5465/AMJ.2010.48037118 

Zitter, I. I. (2010). Designing for learning: Studying learning environments in higher 

professional education from a design perspective. Utrecht: IVLOS Institute of 

Education of Utrecht University. 

 

  

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/298510/working-futures-2012-2022-main-report.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/298510/working-futures-2012-2022-main-report.pdf


Running head: IMPACT VAN LEREN OP ADAPTIEVE PRESTATIE 58 
 

Bijlagen 

 

1. Uitnodiging deelname onderzoek  

2. Vragenlijst 



Running head: IMPACT VAN LEREN OP ADAPTIEVE PRESTATIE 59 
 

 Bijlage 1: Uitnodiging deelname onderzoek 

 

Hallo, 
 
In het kader van mijn Master studie Arbeids- en Organisatiepsychologie nodig ik u van harte 
uit om aan dit onderzoek deel te nemen. In samenwerking met de Open Universiteit, Via 
Recruitment en Via Academy, willen we een beter inzicht krijgen in welke aspecten een rol 
spelen bij het omgaan met veranderingen op het werk. We zijn op zoek naar middelen om het 
welzijn van werknemers in tijden van verandering duurzaam te bevorderen. Dit onderzoek 
wordt uitgevoerd onder supervisie van dr. Joris van Ruysseveldt en prof. dr. Karen van Dam.  
 
Het is de bedoeling dat u bij de vragen die volgen steeds die antwoordmogelijkheid kiest die 
het meest op u van toepassing is. In het belang van een betrouwbaar en valide onderzoek is 
het belangrijk dat u alle vragen eerlijk beantwoordt. Enkel op deze manier krijgen wij een 
volledig beeld van uw werksituatie. Er zijn geen goede of foute antwoorden, enkel uw 
persoonlijke overtuiging is van belang. Neem hiervoor gerust uw tijd. Het invullen neemt 
ongeveer 15 minuten in beslag. Uw antwoorden worden anoniem en strikt vertrouwelijk 
behandeld. De verzamelde data zijn op geen enkele manier te herleiden tot diegene die de 
vragenlijst heeft ingevuld. Deelname aan dit onderzoek is vrijwillig. 
 
Het is de bedoeling om dit onderzoek over ongeveer een jaar te herhalen. We doen dit om een 
beter inzicht te krijgen in de effecten die ‘na verloop van tijd’ optreden. Voor een dergelijk 
vervolgonderzoek moeten we de antwoorden op de vragenlijst van vandaag, kunnen 
samenvoegen met de antwoorden die u over een jaar zult geven. We hanteren daarbij een 
methode die u strikte anonimiteit garandeert. We stellen u vier vragen waarop alleen u het 
antwoord kent. Daarmee genereert u automatisch een unieke code die alleen u kunt kennen. 
Over een jaar stellen we u diezelfde vier vragen, zodat dezelfde unieke code ontstaat. Met 
deze code kunnen we de gegevens uit beide vragenlijsten samenvoegen, zonder dat u uw 
anonimiteit prijs geeft. 
 
Ik wil u bij voorbaat hartelijk danken voor uw medewerking! U maakt voor mij mogelijk de 
Master te behalen. Tevens u draagt bij aan het vergroten van het wetenschappelijk inzicht in 
aspecten die een rol spelen bij veranderingen op het werk. Dit kan weer leiden tot praktische 
aanbevelingen voor het bedrijfsleven om het welzijn van werknemers bij verandering te 
vergroten.  
 
Met vriendelijke groeten, 
José Nederpel 
 
Wilt u verder aan dit onderzoek meedoen? 
 Ja 
 Nee 
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Bijlage 2: Vragenlijst 

 
Noot: bij de online vragenlijst die voor het onderzoek is gebruikt zijn de vetgedrukte tussenkopjes 
weggelaten. 
 
Algemene vragen 
Wat is uw geslacht? 
 man 
 vrouw 
 
Wat is uw leeftijd in jaren? 
………. 
 
Werkt u fulltime (36 uur per week of meer)? 
 ja 
 nee 
 
Wat is uw hoogst voltooide opleiding?  
 geen of basisonderwijs (lagere school) 
 lbo  
 vmbo/mavo 
 havo 
 vwo 
 mbo 
 hbo 
 wo 
 postdoctoraal 
 
Welk type dienstverband is bij u van toepassing? 
 vast dienstverband 
 tijdelijk dienstverband 
 uitzendkracht / oproepkracht  
 zelfstandig ondernemer (met of zonder personeel) 
 werkzoekend 
 anders, namelijk ………. 
 
Wat is de voornaamste rol van het bedrijf waar u werkt in de logistieke keten?  
 fabrikant/verlader 
 handel (groot- of detailhandel) 
 logistieke dienstverlener 
 anders, namelijk ………. 
 
Welk carrièreniveau is bij u het meest van toepassing? 
 geen ervaring 
 enige ervaring 
 ervaren professional 
 leidinggevende/management 
 senior management 
 directie 
 
Welke functiegroep is het meest van toepassing op uw huidige werkzaamheden?  
 sales/business development 
 inkoop/procurement/sourcing 
 operations 
 planning 
 customer service 
 administratie/office 
 customs 
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 engineering/analytics 
 lean/process improvement 
 crossfunctional projects 
 QESH/quality 
 facilities 
 HR 
 legal 
 marketing/PR/communicatie 
 ICT 
 master data 
 techniek 
 general management 
 
Individueel aanpassingsvermogen (10 items) 
Ik heb er vertrouwen in dat ik iedere uitdaging aankan.  
 helemaal niet van toepassing  
 niet van toepassing  
 enigszins van toepassing  
 wel van toepassing  
 helemaal wel van toepassing 
 
Ik kan goed met nieuwe en onbekende situaties omgaan. 
 helemaal niet van toepassing  
 niet van toepassing  
 enigszins van toepassing  
 wel van toepassing  
 helemaal wel van toepassing 
 
Als ik mijn plannen moet omgooien blijf ik relaxed. 
 helemaal niet van toepassing  
 niet van toepassing  
 enigszins van toepassing  
 wel van toepassing  
 helemaal wel van toepassing 
 
Ik ben altijd benieuwd welke ontwikkeling ons nu weer te wachten staat. 
 helemaal niet van toepassing  
 niet van toepassing  
 enigszins van toepassing  
 wel van toepassing  
 helemaal wel van toepassing 
 
Ik kan me snel aan veranderingen aanpassen. 
 helemaal niet van toepassing  
 niet van toepassing  
 enigszins van toepassing  
 wel van toepassing  
 helemaal wel van toepassing 
 
Ik krijg energie van onverwachte dingen en veranderingen.  
 helemaal niet van toepassing  
 niet van toepassing  
 enigszins van toepassing  
 wel van toepassing  
 helemaal wel van toepassing 
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Ik doe het liefste dingen die mij dwingen iets nieuws te leren. 
 helemaal niet van toepassing  
 niet van toepassing  
 enigszins van toepassing  
 wel van toepassing  
 helemaal wel van toepassing 
 
Ik geniet van onverwachte gebeurtenissen.  
 helemaal niet van toepassing  
 niet van toepassing  
 enigszins van toepassing  
 wel van toepassing  
 helemaal wel van toepassing 
 
Ik weet altijd verschillende manieren om met plotselinge veranderingen om te gaan.   
 helemaal niet van toepassing  
 niet van toepassing  
 enigszins van toepassing  
 wel van toepassing  
 helemaal wel van toepassing 
 
Ik vind het altijd leuk als de situatie verandert. 
 helemaal niet van toepassing  
 niet van toepassing  
 enigszins van toepassing  
 wel van toepassing  
 helemaal wel van toepassing 
 
Learning agility (9 items) – in de vragenlijst opgenomen ten behoeve van een ander onderzoek 
Ik ben nieuwsgierig en leergierig. 
 helemaal niet mee eens  
 niet mee eens 
 enigszins mee eens 
 mee eens  
 helemaal mee eens 
 
Ik verwelkom feedback van anderen en ik doe er ook iets mee. 
 helemaal niet mee eens  
 niet mee eens 
 enigszins mee eens 
 mee eens  
 helemaal mee eens 
 
Ik pas mij flexibel aan als iets niet werkt. 
 helemaal niet mee eens  
 niet mee eens 
 enigszins mee eens 
 mee eens  
 helemaal mee eens 
 
Ik ben mij bewust van mijn sterke en zwakke punten. 
 helemaal niet mee eens  
 niet mee eens 
 enigszins mee eens 
 mee eens  
 helemaal mee eens 
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Ik ben gedreven om nieuwe kennis en vaardigheden op te doen. 
 helemaal niet mee eens  
 niet mee eens 
 enigszins mee eens 
 mee eens  
 helemaal mee eens 
 
Ik streef actief naar persoonlijke groei en ontwikkeling. 
 helemaal niet mee eens  
 niet mee eens 
 enigszins mee eens 
 mee eens  
 helemaal mee eens 
 
Ik zoek bewust uitdagingen en nieuwe ervaringen op. 
 helemaal niet mee eens  
 niet mee eens 
 enigszins mee eens 
 mee eens  
 helemaal mee eens 
 
Ik sta open voor verandering en nieuwe ideeën. 
 helemaal niet mee eens  
 niet mee eens 
 enigszins mee eens 
 mee eens  
 helemaal mee eens 
 
Ik denk na over en leer van mijn fouten. 
 helemaal niet mee eens  
 niet mee eens 
 enigszins mee eens 
 mee eens  
 helemaal mee eens 
 
Leermogelijkheden (12 items) 
Reflectiemogelijkheden 
In mijn werk krijg ik de mogelijkheid om na te denken over andere werkmethoden. 
 helemaal niet van toepassing  
 niet van toepassing  
 enigszins van toepassing  
 wel van toepassing  
 helemaal wel van toepassing 
 
In mijn werk krijg ik de kans om na te denken hoe ik mijn taken efficiënter kan uitvoeren. 
 helemaal niet van toepassing  
 niet van toepassing  
 enigszins van toepassing  
 wel van toepassing  
 helemaal wel van toepassing 
 
Als ik geconfronteerd word met moeilijkheden in mijn werk, krijg ik de gelegenheid om te overwegen wat de 
best mogelijke aanpak is.  
 helemaal niet van toepassing  
 niet van toepassing  
 enigszins van toepassing  
 wel van toepassing  
 helemaal wel van toepassing 
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Experimenteermogelijkheden 
In mijn werk kan ik verschillende werkwijzen uitproberen, zelfs al levert dat geen enkele bruikbare resultaten 
op.  
 helemaal niet van toepassing  
 niet van toepassing  
 enigszins van toepassing  
 wel van toepassing  
 helemaal wel van toepassing 
 
In mijn werk krijg ik voldoende tijd om uit te zoeken hoe ik taken efficiënter kan uitvoeren. 
 helemaal niet van toepassing  
 niet van toepassing  
 enigszins van toepassing  
 wel van toepassing  
 helemaal wel van toepassing 
 
In mijn werk krijg ik voldoende tijd en mogelijkheden om nieuwe oplossingen te zoeken voor taakgerelateerde 
problemen. 
 helemaal niet van toepassing  
 niet van toepassing  
 enigszins van toepassing  
 wel van toepassing  
 helemaal wel van toepassing 
 
Leren van collega’s 
Mijn collega’s laten me weten wanneer ik een fout maak in mijn werk. 
 helemaal niet van toepassing  
 niet van toepassing  
 enigszins van toepassing  
 wel van toepassing  
 helemaal wel van toepassing 
 
Mijn collega’s geven me advies, als ik niet weet hoe ik een bepaalde taak moet uitvoeren. 
 helemaal niet van toepassing  
 niet van toepassing  
 enigszins van toepassing  
 wel van toepassing  
 helemaal wel van toepassing 
 
Mijn collega’s zijn zeer bereid om samen met mij een oplossing te vinden voor een werkgerelateerd probleem. 
 helemaal niet van toepassing  
 niet van toepassing  
 enigszins van toepassing  
 wel van toepassing  
 helemaal wel van toepassing 
 
Leren van leiding 
Mijn direct leidinggevende helpt me mijn fouten als leerervaring te zien. 
 helemaal niet van toepassing  
 niet van toepassing  
 enigszins van toepassing  
 wel van toepassing  
 helemaal wel van toepassing 
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Mijn direct leidinggevende is zeer bereid om samen met mij na te denken over hoe een werkgerelateerd 
probleem is op te lossen. 
 helemaal niet van toepassing  
 niet van toepassing  
 enigszins van toepassing  
 wel van toepassing  
 helemaal wel van toepassing 
 
Mijn direct leidinggevende geeft me tips over hoe ik mijn werk kan doen. 
 helemaal niet van toepassing  
 niet van toepassing  
 enigszins van toepassing  
 wel van toepassing  
 helemaal wel van toepassing 
 
Formele leermogelijkheden 
Via mijn werk krijg ik de mogelijkheid om trainingen en/of opleidingen te volgen. 
 helemaal niet van toepassing  
 niet van toepassing  
 enigszins van toepassing  
 wel van toepassing  
 helemaal wel van toepassing 
 
Neemt u momenteel deel aan het opleidingsprogramma ‘Your Career In Control’? 
Noot: het tweejarige opleidingsprogamma ‘Your Career In Control’ van Via Academy is specifiek ontwikkeld 
voor logistieke professionals op HBO/WO niveau en wordt ondersteund door de Provincie Limburg. Tevens 
staat het op de Human Capital Agenda voor de topsector Logistiek. 
 ja  
 nee 
 
Leeruitkomsten (3 items) 
Ik heb het afgelopen half jaar op mijn werkplek nieuwe vaardigheden ontwikkeld die me in staat stellen het 
werk efficiënter uit te voeren. 
 helemaal niet van toepassing  
 niet van toepassing  
 enigszins van toepassing  
 wel van toepassing  
 helemaal wel van toepassing 
 
Ik heb het afgelopen half jaar op mijn werkplek nieuwe kennis verworven over hoe ik mijn werkopdrachten 
beter kan uitvoeren. 
 helemaal niet van toepassing  
 niet van toepassing  
 enigszins van toepassing  
 wel van toepassing  
 helemaal wel van toepassing 
 
Ik heb het afgelopen half jaar op mijn werkplek meer competenties verworven waardoor ik nu mijn werkdoelen 
trefzekerder kan realiseren. 
 helemaal niet van toepassing  
 niet van toepassing  
 enigszins van toepassing  
 wel van toepassing  
 helemaal wel van toepassing 
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Ik heb het afgelopen half jaar op mijn werkplek competenties verworven waardoor ik beter functioneer op mijn 
werk. 
 helemaal niet van toepassing  
 niet van toepassing  
 enigszins van toepassing  
 wel van toepassing  
 helemaal wel van toepassing 
 
Omgeving (2 items) 
In welke mate hebt u het afgelopen half jaar met veranderingen op het werk te maken gehad?  
 zeer stabiele werkomgeving (geen/nauwelijks veranderingen) 
 stabiele werkomgeving (weinig veranderingen),   
 dynamische werkomgeving (regelmatig veranderingen) 
 zeer dynamische (zeer veel verandering) 
 
Met welke verandering(en) in uw werkomgeving hebt u het afgelopen half jaar te maken gehad (meerdere 
antwoorden zijn mogelijk)?’  
Ik heb te maken gehad met verandering op het gebied van: 
 taken/verantwoordelijkheden  
 werkplek  
 manier van werken  
 organisatiestructuur  
 team/leidinggevende 
 strategie/doelen 
 technologie/IT 
 wensen van klanten 
 wet- en regelgeving 
 concurrentie/globalisering 
 overname/fusie/outsourcing 
 anders, namelijk…. 
 
 
 
Aanpassingsperformance 
Creativiteit: Nieuwe of slecht gedefinieerde situaties kunnen meer of minder vaak zich voordoen in uw werk. 
Hoe reageert u? 
Ik twijfel niet om tegen gevestigde ideeën in te gaan en een innovatieve oplossing voor te stellen. 
 helemaal mee oneens 
 mee oneens 
 enigszins mee oneens 
 niet mee oneens, niet mee eens 
 enigszins mee eens 
 mee eens 
 helemaal mee eens 
 
Binnen mijn afdeling vertrouwen ze op mij dat ik nieuwe oplossingen voorstel. 
 helemaal mee oneens 
 mee oneens 
 enigszins mee oneens 
 niet mee oneens, niet mee eens 
 enigszins mee eens 
 mee eens 
 helemaal mee eens 
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Ik gebruik een verscheidenheid aan bronnen/soorten informatie om met een innovatieve oplossing te komen. 
 helemaal mee oneens 
 mee oneens 
 enigszins mee oneens 
 niet mee oneens, niet mee eens 
 enigszins mee eens 
 mee eens 
 helemaal mee eens 
 
Ik ontwikkel nieuwe tools en methoden om nieuwe problemen op te lossen. 
 helemaal mee oneens 
 mee oneens 
 enigszins mee oneens 
 niet mee oneens, niet mee eens 
 enigszins mee eens 
 mee eens 
 helemaal mee eens 
 
Reactiviteit bij crisis- en onverwachte situaties: Op uw werk kunt u verschillende crisis- en/of onverwachte 
situaties tegenkomen. Hoe gaat u daarmee om? 
Ik kan me helemaal focussen op de situatie om snel te handelen. 
 helemaal mee oneens 
 mee oneens 
 enigszins mee oneens 
 niet mee oneens, niet mee eens 
 enigszins mee eens 
 mee eens 
 helemaal mee eens 
 
Ik besluit snel welke acties te ondernemen om problemen op te lossen. 
 helemaal mee oneens 
 mee oneens 
 enigszins mee oneens 
 niet mee oneens, niet mee eens 
 enigszins mee eens 
 mee eens 
 helemaal mee eens 
 
Ik analyseer mogelijke oplossingen en de daarbij behorende consequenties snel om de best passende optie te 
selecteren. 
 helemaal mee oneens 
 mee oneens 
 enigszins mee oneens 
 niet mee oneens, niet mee eens 
 enigszins mee eens 
 mee eens 
 helemaal mee eens 
 
Ik reorganiseer mijn werk eenvoudigweg om aan nieuwe omstandigheden te voldoen. 
 helemaal mee oneens 
 mee oneens 
 enigszins mee oneens 
 niet mee oneens, niet mee eens 
 enigszins mee eens 
 mee eens 
 helemaal mee eens 
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Interpersoonlijk: In uw professionele relaties, welke gedragingen laat u zien als u moet samenwerken met 
mensen of teams van andere afdelingen, bedrijven en/of nationaliteiten?  
 
Het ontwikkelen van goede relaties met de mensen met wie ik in mijn werk te maken heb, is een belangrijke 
factor voor mijn effectiviteit. 
 helemaal mee oneens 
 mee oneens 
 enigszins mee oneens 
 niet mee oneens, niet mee eens 
 enigszins mee eens 
 mee eens 
 helemaal mee eens 
 
Ik probeer de perspectieven te zien van de mensen met wie ik in mijn werk te maken heb om mijn interactie met 
hen te verbeteren. 
 helemaal mee oneens 
 mee oneens 
 enigszins mee oneens 
 niet mee oneens, niet mee eens 
 enigszins mee eens 
 mee eens 
 helemaal mee eens 
 
Ik leer mijn werk op nieuwe manieren te doen om zo beter met anderen samen te werken. 
 helemaal mee oneens 
 mee oneens 
 enigszins mee oneens 
 niet mee oneens, niet mee eens 
 enigszins mee eens 
 mee eens 
 helemaal mee eens 
 
Ik pas bereidwillig mijn gedrag aan als het nodig is om goed met anderen samen te werken. 
 helemaal mee oneens 
 mee oneens 
 enigszins mee oneens 
 niet mee oneens, niet mee eens 
 enigszins mee eens 
 mee eens 
 helemaal mee eens 
 
Leren: In het kader van innovaties (nieuwe procedures, methoden, technologieën, tools etc.) die zich in uw werk 
/ beroep  voordoen, wat doet u? 
Ik volg regelmatig training(en) binnen of buiten het werk om mijn competenties up-to-date te houden. 
 helemaal mee oneens 
 mee oneens 
 enigszins mee oneens 
 niet mee oneens, niet mee eens 
 enigszins mee eens 
 mee eens 
 helemaal mee eens 
 
Ik ben op zoek naar de nieuwste innovaties in mijn werk om mijn manier van werken te verbeteren. 
 helemaal mee oneens 
 mee oneens 
 enigszins mee oneens 
 niet mee oneens, niet mee eens 
 enigszins mee eens 
 mee eens 
 helemaal mee eens 
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Ik zoek naar elke kans die het mogelijk maakt om mijn prestaties te verbeteren. 
 helemaal mee oneens 
 mee oneens 
 enigszins mee oneens 
 niet mee oneens, niet mee eens 
 enigszins mee eens 
 mee eens 
 helemaal mee eens 
 
Ik bereid me voor op verandering door deelname aan elk project of opdracht waar ik die gelegenheid krijg. 
 helemaal mee oneens 
 mee oneens 
 enigszins mee oneens 
 niet mee oneens, niet mee eens 
 enigszins mee eens 
 mee eens 
 helemaal mee eens 
 
Werkstress 
Denk aan de meest veeleisende en stressvolle situaties op het werk om te beschrijven hoe u handelt. 
Ik blijf koel in situaties waarin van mij gevraagd wordt om vele beslissingen te nemen. 
 helemaal mee oneens 
 mee oneens 
 enigszins mee oneens 
 niet mee oneens, niet mee eens 
 enigszins mee eens 
 mee eens 
 helemaal mee eens 
 
Ik zoek naar oplossingen door een rustige discussie te voeren met collega's. 
 helemaal mee oneens 
 mee oneens 
 enigszins mee oneens 
 niet mee oneens, niet mee eens 
 enigszins mee eens 
 mee eens 
 helemaal mee eens 
 
Mijn collega's vragen in moeilijke situaties regelmatig om mijn advies vanwege mijn zelfbeheersing. 
 helemaal mee oneens 
 mee oneens 
 enigszins mee oneens 
 niet mee oneens, niet mee eens 
 enigszins mee eens 
 mee eens 
 helemaal mee eens 
 
Ik heb alle vragen eerlijk beantwoord: 
 ja 
 nee 
 
 
 

 

 


