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Voorwoord 

 

 

Op een dag, toen ik 5 was, kreeg ik op school een tekenopdracht: “Wat wil jij later worden?”. 

De vraag vond ik wat vreemd omdat het antwoord voor mij overduidelijk was. Ik bedacht me 

geen moment en begon gelijk te tekenen. Toen ik klaar was vergeleek ik mijn tekening met 

die van mijn klasgenootjes. Zij hadden grootse dromen, zo wilde de ene ballerina worden, de 

ander als treinconducteur het land bereizen, en weer een ander piloot worden. Een vreemd 

gevoel bekroop mij, had ik de opdracht verkeerd begrepen? Mijn tekening was .. anders. 

Nadat onze juf iedereen was langsgegaan om te vragen wat voor wilde idealen zij hadden 

afgebeeld, was ik aan de beurt. “En jij, wat heb jij getekend?”. Ik wees naar mijn vrolijke 

poppetje met lange bruine haren en zei: “Kiyoko. Ik wil later mezelf worden”. 

 

Toen de mogelijkheid zich voordeed om onderzoek te doen naar authenticiteit van mensen, 

een kwaliteit die ik altijd bijzonder en fascinerend heb gevonden, was de keuze voor mij snel 

gemaakt. Er is niets mooiers dan een bijdrage te kunnen leveren aan het wetenschappelijk in 

kaart brengen van zo’n ongrijpbaar, complex, maar essentieel onderwerp. Dit onderzoek is 

voor mij een verbinding geworden van ervaringen, kennis en interesses die sinds die bewuste 

tekenopdracht op mijn pad zijn gekomen. Ik ben een aantal personen erg dankbaar voor het 

aanreiken van deze mogelijkheid, en de begeleiding die zij mij met grote toewijding tijdens 

het hele proces hebben gegeven.  

 

Mijn woorden van dank gaan als eerste uit naar mijn scriptiebegeleider Dr. H. O. Steensma. 

Hij is een werkelijke inspiratiebron die met veel liefde voor zijn vak zijn enthousiasme weet 

over te brengen. Door de prettige combinatie van zijn vriendelijkheid, rust, geduld en 

kritische feedback, heb ik altijd met plezier onze gesprekken beleefd en mijn onderzoek 

gedaan. Ik dank hem voor zijn betrokkenheid en de vele uren die hij vrij heeft gemaakt om 

mij te begeleiden tot dit eindresultaat.  

 

Ten tweede wil ik Drs. A. C. T. Willemstein bedanken voor het mogelijk maken van mijn 

onderzoek en stage bij humanage. In de afgelopen 8 maanden heb ik veel geleerd over de 

praktische mogelijkheden van organisatiepsychologie. Ik kijk met plezier terug naar onze 
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gesprekken waarin ze haar interessante visies over het vak en het leven deelde. Ze is een 

vertrouwde steun geweest bij het uitdenken en bijsturen van het onderzoek en de scriptie. 

 

Ook aan T. Middendorp-Lagas, MSc, mijn oprechte dank voor haar betrokkenheid en 

dagelijkse, maar vooral ook persoonlijke begeleiding. Zij is tijdens dit onderzoek en de stage 

in vele aspecten mijn steunpilaar, sparringpartner en luisterend oor geweest. 

 

Jasper Bolsenbroek, mijn studie en stagepartner met wie ik vele uren tijdens de stage en onze 

onderzoeken heb doorgebracht, wil ik graag bedanken voor zijn geduld en vrolijke 

persoonlijkheid. We zijn samen de stage en onze onderzoeken ingedoken en hebben het hele 

proces hand in hand doorlopen. Ik ben erg dankbaar dat we zo’n goed duo vormden.  

 

Verder wil ik de teamleden van humanage bedanken voor hun expertise en begeleiding, 

alsmede de organisaties en de overige respondenten voor hun deelname aan dit interessante 

onderzoek. Ook zonder hen was dit onderzoek niet mogelijk geweest. 

 

In mijn persoonlijke kringen wil ik vooral mijn ouders bedanken. Zij hebben mij altijd, en 

vooral in moeilijke tijden, met veel respect, geduld en liefde de ruimte gegeven om mij op 

mijn eigen manier te laten ontplooien. Zij zijn beiden met hun authentieke persoonlijkheid 

het voorbeeld van wat zij mij hebben geleerd, namelijk dat het leven gaat om de essentie van 

de mens, en niet de “ruis” eromheen.  

 

Mijn vriend wil ik graag bedanken voor zijn eeuwige steun, en vertrouwen in wie ik ben en 

wat ik kan.  

 

 

Kiyoko van Bochove 

Amsterdam, 2 augustus 2010 
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Abstract (Nederlands) 

 

Het ware gezicht: De validatie van een authenticiteittest en de relatie tussen 

authenticiteit en defensiemechanismen 

 

Authenticiteit is een eeuwenoud begrip waar nog weinig empirisch onderzoek naar is 

verricht. Psychologisch adviesbureau humanage heeft een grotendeels op praktijk gebaseerde 

theorie en een 57-item lange authenticiteittest ontwikkeld waarin authenticiteit bestaat uit de 

vier dimensies zelfinzicht, zelfwaardering, autonomie en eigenaarschap. Voor dit onderzoek 

is tevens een verkorte versie van 12-items van de authenticiteittest ontwikkeld. In het huidige 

veldonderzoek is een steekproef (N = 126) uit de werkende bevolking onderzocht voor het 

wetenschappelijk onderbouwen van de twee authenticiteittests. Ook is de relatie tussen 

defensiemechanismen met authenticiteit en zelfwaardering onderzocht. Betrouwbaarheids-, 

en valideringsonderzoek wijst voor beide testversies uit dat de convergente-, en onder de 

dimensies, discriminante validiteit goed zijn. De zes componenten uit de principal component 

analysis op de complete authenticiteittest komen niet geheel overeen met de vier dimensies 

van humanage. Confirmatieve factor analyse op de verkorte versie ondersteunt de 

verwachting dat de vier dimensies zelfinzicht, zelfwaardering, autonomie en eigenaarschap 

samenhangen met de hogere, tweede-orde latente factor authenticiteit. Wel blijken beide 

versies gevoelig voor sociale wenselijkheid. De relatie tussen defensiemechanismen met 

authenticiteit en zelfwaardering is onderzocht. Er is gedeeltelijke steun gevonden voor een 

positieve relatie tussen mature defensiemechanismen met authenticiteit en zelfwaardering. De 

verwachting dat immature defensiemechanismen en PRI afweren negatief met authenticiteit 

en zelfwaardering samenhangen wordt ondersteund. Beperkingen van het huidige onderzoek 

worden in het kort toegelicht. Theoretische implicaties voor het verbeteren van het 



	   	   Authenticiteit	  en	  defensiemechanismen	  
	  

7	  

authenticiteitsmodel van humanage, praktische implicaties voor het inzetten van de 

authenticiteittest, en het stimuleren van gezonde en verminderen van ongezonde 

defensiemechanismen worden besproken. Tenslotte worden aanbevelingen voor 

vervolgonderzoek gedaan. 
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Abstract (English)  

 

The true face: The validation of an authenticity scale and the relationship between 

authenticity and defense mechanisms 

 

Authenticity is a centuries-old concept that hasn’t received much empirical research 

yet. The psychological consulting agency humanage has developed a field-based theory, 

including a 57-item authenticity scale, which consists of the four dimensions self-insight, 

self-esteem, autonomy and ownership. In addition, a short 12-item version of the authenticity 

scale has been developed. The current field study among a sample (N = 126) from the 

working population aims to build empirical foundations for the two authenticity scales and to 

investigate the relation between defense mechanisms with authenticity and self-esteem. 

Reliability analysis and validation research, for both the long and the short scale version, 

indicates that the discriminant validity among the four dimensions, and the convergent 

validity is good. However, the six components found in the principal component analysis do 

not correspond to the four dimensions of humanage. Confirmatory factor analysis on the 

short version supports the theory that the four dimensions self-insight, self-esteem, autonomy 

and ownership are related to the higher, second-order latent factor authenticity. The two 

versions do appear to be sensitive to social desirability. The relationship between the defense 

mechanisms with authenticity and self-esteem has been investigated. Partial support has been 

found for the hypothesis that mature defense mechanisms are positively related to 

authenticity and self-esteem. The immature and PRI defense mechanisms, as expected, do 

seem to be negatively related to authenticity and self-esteem. Limitations of the current 

research, the theoretical implications for the improvement of the humanage model are 
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discussed. Practical implications of the use of the authenticity scales and the stimulation or 

decrease of mature and immature defense mechanisms are addressed respectively. Finally, 

recommendations for future research are given. 
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1.0 Introductie 

1.1 Aanleiding 

Hoe trouw ben jij aan jezelf? Al sinds de Griekse oudheid is er interesse in 

authenticiteit en hebben menig filosoof en wetenschapper gepoogd een definitie te vormen 

rondom dit begrip. Hoewel authenticiteit al lang een breed gebruikt begrip is in de 

psychologie, zoals in de humanistische, existentialistische, klinische, sociale en 

psychodynamische benaderingen, is de waarde ervan recentelijk herontdekt door de komst 

van positieve psychologie eind jaren negentig van de vorige eeuw. Deze nieuwe stroming in 

de psychologie is gericht op de “sterke kanten, de pluspunten van individuen, instituties en 

samenlevingen” en “op het vinden en verder ontwikkelen van talenten” (Steensma, 2009, 

p.3). Ook legt het nadruk op wetenschappelijk onderzoek naar authenticiteit en heeft het 

onder andere als doel tevredenheid en productiviteit in organisaties te bevorderen (Positive 

Psychology Center, 2010). Hierin speelt authenticiteit een rol omdat mensen, aangemoedigd 

in een goede omgeving, het beste van zichzelf laten zien als ze dicht bij zichzelf blijven. 

Door zelfinzicht weten ze waar hun talenten en drijfveren liggen en kunnen ze die maximaal 

inzetten. De focus is dus op het benutten van talenten van een individu in plaats van 

incompetenties en het forceren iemand te zijn die hij niet is. Dit kan positieve effecten 

hebben op het gebied van het privéleven, maar ook in het werkleven. Authenticiteit kan 

bijdragen aan optimalisatie van het functioneren op de werkvloer en het welzijn bevorderen, 

of met andere woorden, een succesfactor zijn. Uit onderzoek bij werving- en selectiebureau 

Vitae in samenwerking met psychologisch adviesbureau humanage is gebleken dat de meest 

succesvolle mensen authenticiteit als gemene deler hebben (Vitae, 2009; Schiphorst & 

Willemstein, 2010). Ook wijst recent onderzoek uit dat authenticiteit leidt tot bevlogenheid 

(Bolsenbroek, 2010). Authenticiteit is dus belangrijk voor het functioneren van organisaties, 
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leidinggevenden en werknemers en kan bijvoorbeeld de doorslaggevende factor zijn voor 

besluiten in staffing en recruitingsprocessen. Maar wat is authenticiteit precies en hoe weet je 

of iemand authentiek is? En hoe kan iemand authentieker worden? 

 

1.2 Authenticiteit 

Hoewel onder andere filosofen al eeuwenlang aandacht besteden aan authenticiteit, is 

er tot nu toe nauwelijks empirisch wetenschappelijk onderzoek naar verricht. Sinds het begin 

van de 21ste eeuw hebben een aantal wetenschappers op basis van bestaande literatuur en 

theorieën modellen en schalen ontwikkeld die authenticiteit proberen te definiëren en te 

meten. Wood, Maltby, Baliousis, Linley en Joseph (2008) baseerden hun model op het 

humanistische tripartiete construct van Barrett-Lennard (1998) waarin authenticiteit wordt 

beschreven als een construct dat bestaat uit de consistentie tussen de drie niveaus ervaring, 

symbolisch bewustzijn en gedrag. Het eerste niveau bestaat uit zelfvervreemding die ontstaat 

tussen het ware zelf en de bewuste fysiologische, emotionele en cognitieve toestand. Het 

tweede niveau is de mate van consistentie tussen de bewuste fysiologische, emotionele en 

cognitieve toestand en gedrag en emoties, wat authentiek leven genoemd wordt. Het laatste 

aspect van authenticiteit is de mate waarin de persoon invloed van andere mensen accepteert 

en het gevoel heeft zich aan andermans verwachtingen te conformeren: authentieke mensen 

conformeren zich minder aan anderen. Om authentiek te zijn is het dus belangrijk dat iemand 

zichzelf kent, in uiteenlopende situaties trouw is aan zichzelf, zijn eigen waarden en normen 

naleeft, en externe invloeden niet zonder meer accepteert. Wood et al. (2008) gebruikten deze 

tripartiete definitie als basis voor de items in de Authenticity Scale, met uiteindelijk 4 items 

voor zelfvervreemding, (bijvoorbeeld “Ik weet niet hoe ik me echt van binnen voel”), 4 items 

voor authentiek leven (zoals “Ik leef  in overeenstemming met mijn waarden en geloof”) en 4 

items voor externe invloed (zoals “Ik word sterk beïnvloed door de mening van anderen”).  
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Alle 12 items waren uitspraken (zoals “Ik ben trouw aan mezelf in de meeste situaties”) en te 

beantwoorden op een 7-punts Likert schaal met 1= “omschrijft mij absoluut niet” en 7= 

“omschrijft mij erg goed” (Wood et al., 2008). 

Exploratory factor analysis (EFA) en confirmatory factor analysis (CFA) bevestigden 

dat de drie factoren zelfvervreemding, authentiek leven, en externe invloed vallen onder de 

hogere orde latente factor authenticiteit. De factoren zijn stabiel over tijd (2 en 4 weken) en 

worden niet beïnvloed door sociaal gewenst antwoorden. Ook blijkt authenticiteit gerelateerd 

aan zelfvertrouwen, subjectief welzijn, psychologisch welzijn, en de Big Five 

persoonlijkheidsfactoren extraversie, altruïsme, consciëntieusheid, openheid en lage 

neuroticisme (Wood et al., 2008). 

Ook Kernis & Goldman (2006) verrichtten onderzoek naar authenticiteit en definiëren 

het als het ongehinderd functioneren van iemands ware zelf in het dagelijks leven. Zij hebben 

een belangrijk model voor authenticiteit ontwikkeld dat gebaseerd is op bestaande theorieën. 

Volgens hen bestaat authenticiteit uit vier de verschillende maar samenhangende 

componenten bewustzijn, onbevooroordeelde verwerking, gedrag en relationele oriëntatie. 

Het eerste is bewustzijn, zoals zich bewust zijn van eigen motieven, gevoelens, en 

verlangens. Dit houdt in dat iemand zich bewust moet zijn van zijn of haar eigen sterke en 

zwakke punten, emoties, persoonlijkheid en de rollen die zij spelen in gedrag. Daarnaast is er 

het component onbevooroordeelde verwerking van informatie, zoals het erkennen, niet 

vertekenen of verdraaien van zelfkennis en ervaringen. Objectiviteit en acceptatie van 

iemands eigen sterke en zwakke punten is dus nodig. Ten derde moet iemand zich gedragen 

naar zijn of haar eigen waarden, normen, en behoeften in tegenstelling tot zich gedragen om 

anderen te “pleasen”, beloningen te verkrijgen of negatieve consequenties te vermijden. De 

vierde component is relationele oriëntatie die iemand heeft, zoals openheid en waarheid als 

doel in hechte relaties zodat anderen het ware gezicht van die persoon zien, met zijn goede en 
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slechte kanten. Op basis van deze componenten is inmiddels de derde versie van The 

Authenticity Inventory (AI-3) ontwikkeld die uit 45 items bestaat, waarvan 12 items over 

bewustzijn, 10 items over onbevooroordeelde verwerking van informatie, 11 over gedrag, en 

12 over relationele oriëntatie (Kernis & Goldman, 2006).  

Uit exploratory factor analysis (EFA) en confirmatory factor analysis (CFA) is 

gebleken dat de vier componenten zo met het construct authenticiteit verbonden zijn, dat het 

een hiërarchisch model betreft waarin de componenten verschillend van elkaar zijn, maar 

voldoende samenhangen om samen onder de tweede-orde latente factor authenticiteit te 

vallen. Kernis en Goldman (2006) ontdekten ook dat authenticiteit samenhangt met 

verschillende aspecten van adaptief functioneren, positief gerelateerd is aan satisfactie en 

functioneren, gelukkig zijn, welzijn, zekere zelfwaardering en minder sterk aan fragiele 

zelfwaardering.  

De twee bovenstaande modellen van Wood et al. (2008) en Kernis en Goldman 

(2006) zijn gebaseerd op theorieën over authenticiteit, en niet op ervaringen in de praktijk. 

Dit kan betekenen dat bepaalde voor de praktijk belangrijke aspecten niet aan bod komen. 

Een ander nadeel is dat de steekproeven van bovenstaande studies voornamelijk bestaan uit 

psychologiestudenten en dus geen goede representatie geven van de populatie en de groep 

mensen waar interesse juist in deze tijd naar uit gaat: de werkende bevolking.  

 

1.3 Authentiek leiderschap 

Omdat het belang van authenticiteit en de positieve gevolgen ervan in zowel het 

privéleven als de bedrijfscontext de laatste decennia wordt erkend, is er ook groeiende 

interesse voor authentiek leiderschap waarin de relatie van leiders en hun medewerkers 

centraal staat. Met name op dit gebied is relatief veel onderzoek gedaan. Walumbwa, Avolio, 

Gardner, Wernsing en Peterson (2008) definiëren authentiek leiderschap onder andere als 
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gedrag dat positieve (psychologische) capaciteiten, een positief ethisch klimaat, zelfinzicht, 

geïnternaliseerde moraal, gebalanceerde onbevooroordeelde verwerking van informatie en 

openheid van de leiders naar de ondergeschikten bevordert. Het doel van authentiek 

leiderschap is positieve zelfontwikkeling van de ondergeschikten. Op basis van de vier 

componenten zelfinzicht, openheid, geïnternaliseerde moraal, en gebalanceerde 

onbevooroordeelde verwerking van informatie hebben zij de Authentic Leadership 

Questionnaire (ALQ) ontwikkeld. Ook vergelijken zij authentiek leiderschap met twee andere 

leiderschapstheorieën: ethisch leiderschap en transformationeel leiderschap. Authentiek 

leiderschap en ethisch leiderschap (Brown & Treviño, 2006) hebben met elkaar gemeen dat 

ze allebei een morele factor hebben, maar verschillen van elkaar in dat authentiek leiderschap 

daarbij leider zelfbewustzijn, relationele transparantie en gebalanceerde verwerking van 

informatie omvat, en ethisch leiderschap juist geïndividualiseerde consideratie. Ook tussen 

transformationeel leiderschap (Avolio, 1999; Bass, 1998) en authentiek leiderschap bestaat 

een overlap in de concepten, maar houdt transformationeel leiderschap daarbij ook 

geïnspireerde motivatie, intellectuele stimulatie en geïndividualiseerde consideratie in. 

Walumbwa et al. (2008) vonden een positieve relatie tussen authentiek, ethisch en 

transformationeel leiderschap en authentiek leiderschap en scores van ondergeschikten over 

hun leidinggevende op prestatie. Het is echter de vraag of de morele factor van authentiek 

leiderschap in Walumbwa et al. (2008) klopt als men bijvoorbeeld kijkt naar de authentieke, 

charismatische, maar niet (altijd) morele leiders Hitler of Napoleon. Het is denkbaar dat 

bepaalde mensen tegelijkertijd van zichzelf onethisch, maar wel authentiek zijn.  

Naast de zojuist geschetste onderzoeken over authentiek leiderschap zijn nog 

verschillende andere belangrijke modellen door managers en adviseurs verschenen, 

waaronder die van George en Sims (2008). Zij stellen dat authentiek leiderschap uit vijf 

dimensies bestaat, namelijk doelen nastreven, waarden aanhangen, relaties onderhouden, 
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zelfdiscipline tonen en met je hart leiden. Daarbij is zelfkennis essentieel om deze dimensies 

te kunnen uitvoeren. Een ander model is van adviseur Blekkingh (2005), die de weg naar 

authentiek leiderschap omschrijft aan de hand van zijn aan de praktijk getoetste 

zevenschillenmodel. De schillen omgeving, gedrag, vaardigheden, normen, ego, waarden en 

authenticiteit zijn te vergelijken met die van een ui, die respectievelijk van de buitenschil naar 

de kern van iemands bestaan gaan, naar zijn missie of authenticiteit. Naast wetenschappelijke 

modellen zijn dus eveneens modellen door managers en adviseurs uit de praktijk ontworpen.  

 

1.4 Authenticiteittest humanage 

Er zijn dus verscheidene onderzoeken verricht naar authenticiteit in het algemeen, en 

authentiek leiderschap als deelonderwerp. Het huidige onderzoek zal dieper ingaan op 

algemene authenticiteit. De modellen van Wood et al. (2008) en Kernis en Goldman (2006) 

stellen beiden voor dat authenticiteit een hogere orde latente factor is waaronder drie 

verschillende componenten vallen. Ook zijn ze ontworpen op basis van theorieën. Met de 

huidige groeiende interesse in authenticiteit, en voornamelijk het belang ervan in de 

bedrijfscontext, is het interessant om een authenticiteitschaal te hebben die meer op 

bedrijfsleven en organisaties toegespitst is en praktisch toepasbaar is. Het meetinstrument zou 

bijvoorbeeld ingezet kunnen worden bij de selectie en ontwikkeling van medewerkers. 

Psychologisch adviesbureau humanage heeft een belangrijk model voor authenticiteit 

ontwikkeld dat op meerdere punten afwijkt van de bovenstaande twee modellen. Het model is 

namelijk in belangrijke mate gebaseerd op ervaringen in de praktijk en het is bedoeld voor 

leidinggevenden en werknemers met uiteenlopende achtergronden, zoals in leeftijd, functie, 

organisatie (Schiphorst & Willemstein, 2010).  

 Schiphorst en Willemstein (2010) definiëren authenticiteit als de mate waarin 

iemands gedachten, gevoelens en gedrag zijn ware zelf reflecteren en dus congruent zijn met 
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elkaar. Je fysieke toestand is in lijn met hoe je denkt en hoe je je voelt. Het gaat om echtheid, 

oorspronkelijkheid, met andere woorden: Het klopt. Het is trouw zijn aan wie je in essentie 

bent en durven zijn wie je bent. Volgens deze visie bestaat authenticiteit uit de vier 

componenten zelfinzicht, zelfwaardering, autonomie en eigenaarschap. De eerste twee zijn 

naar binnen toe gericht, de laatste twee zijn naar buiten gericht en uiten zich in gedrag. De 

afzonderlijke componenten zullen hieronder in het kort worden toegelicht.  

Zoals reeds hiervoor genoemd is zelfinzicht gewenst om te weten wat je talenten, 

drijfveren, persoonlijke missie, patronen en gevoelens zijn. Om trouw te zijn aan jezelf, zul je 

moeten weten wie je bent. Daarnaast is het van belang dat je je niet alleen bewust bent van 

deze positieve en negatieve aspecten van jezelf, maar ze ook accepteert en waardeert. Door je 

op je positieve en sterke kanten te richten gebruik je je talent als uitgangspunt. Naast de twee 

hiervoor genoemde componenten die zich in de persoon afspelen, heeft authenticiteit ook te 

maken met twee gedragscomponenten. Een daarvan is autonomie. Bij autonomie is het erg 

belangrijk dat je innerlijke vrijheid hebt en onafhankelijk bent. Door je gedragspatronen en 

mogelijke belemmeringen daarin naar je bewustzijn te halen, kun je dan bewuster keuzes 

maken. Je kunt bijvoorbeeld bewuster kiezen of je je laat leiden door creatie of juist door 

onbewuste angsten. Tenslotte heeft authenticiteit de dimensie eigenaarschap. Je legt 

problemen en oorzaken niet buiten jezelf neer, maar accepteert je eigen verantwoordelijkheid 

daarvoor. Hierbij gaat het om lef om uit je comfortzone te treden en daadwerkelijke 

authentiek te handelen. Je reageert niet defensief als je kritiek ontvangt maar verwerkt de 

informatie op een onbevooroordeelde manier om de kwaliteit van je vaardigheden te 

verbeteren. Je houdt van dingen actief aanpakken, waarmee je de kans op succes vergroot 

(Schiphorst & Willemstein, 2010). Alle vier de componenten spelen een belangrijke rol in 

persoonlijke ontwikkeling. Bij het versterken van elke component wordt  authenticiteit, en 
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daarmee ook succes, verhoogd. Zie Tabel 1. voor een overzicht van de vier componenten van 

authenticiteit en de beschrijving volgens humanage.  

 
 
Tabel 1. De vier componenten van authenticiteit volgens humanage (Schiphorst & 
Willemstein, 2010) 
 
Component   Beschrijving 
Zelfinzicht   Inzicht in talenten, passies, drijfveren 
    Inzicht in persoonlijke missie 
    Inzicht in patronen 
    Contact met gevoel 
 
Zelfwaardering Acceptatie van en waardering voor wie je bent (vs. 

zelfverloochening) 
 Positief geloof in zichzelf 
     
Autonomie (gedrag) Innerlijke vrijheid/onafhankelijkheid (beslissingen door zelf of 

bepaald door omgeving) 
 Bewust keuzes maken (angst vs. creatie) 
 
Eigenaarschap (gedrag) Doen 

   Locus of control (vs. slachtofferrol) (Rotter, 1966) 
   Copingstijl 

 
 

Het model is niet identiek aan dat van Kernis en Goldman (2006), maar er bestaat wel 

enige overlap. Zo kan voornamelijk in de dimensies zelfinzicht en autonomie van humanage 

de componenten bewustzijn en gedrag van Kernis en Goldman (2006) teruggevonden 

worden. Ook de dimensie autonomie heeft sterke overeenkomsten met de derde component 

externe invloeden van Wood et al. (2008). De relationele (Kernis & Goldman, 2006) en 

morele componenten die in andere modellen voorkomen (Walumbwa et al., 2008; George & 

Sims, 2008) zijn bewust uit het model van humanage weggelaten omdat hechte en intieme 

relaties minder goed bruikbaar zijn in de werksetting, en het niet de positie van humanage is 

anderen te beoordelen op hun morele kant.  

De vier bovengenoemde componenten van authenticiteit vormen de basis voor de 

authenticiteittest ontwikkeld door humanage. Deze is opgebouwd uit 57 items waarvan een 
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deel bestaat uit een selectie van items uit bestaande vragenlijsten en een ander deel uit items 

ontwikkeld door humanage zelf. Er zijn 11 items voor zelfinzicht, 7 items voor 

zelfwaardering, 23 items voor autonomie, en 16 items voor eigenaarschap (Schiphorst & 

Willemstein, 2010).  

 Het doel van deze scriptie is om het authenticiteitsmodel van humanage en de daarbij 

horende authenticiteittest via betrouwbaarheids- en valideringsonderzoek wetenschappelijk te 

onderbouwen zodat het gebruikt kan worden voor verschillende doeleinden in de praktijk 

(HRD advies, assessments, coaching, training, feedback, etc.). Ook zal er onderzoek verricht 

worden om de relatie tussen defensiemechanismen en authenticiteit, en defensiemechanismen 

en zelfwaardering in kaart te brengen. Hieronder zal eerst de reden voor onderzoek naar de 

relatie tussen defensiemechanismen, zelfwaardering en authenticiteit uitgelegd worden.  Ook 

zullen de keuzes in het onderzoek toegelicht worden. In de daaropvolgende paragraaf zal 

nader ingegaan worden op de gekozen focus in het betrouwbaarheids- en 

valideringsonderzoek.  

 

1.4.1 Authenticiteit en defensiemechanismen 

Naast het empirisch onderbouwen van de authenticiteittest van humanage zal tevens 

gekeken worden naar de relatie tussen de mate van authenticiteit en het gebruik van 

defensiemechanismen. Verschillende theorieën over authenticiteit gaan ervan uit dat 

authentieke mensen beter omgaan met de realiteit dan minder authentieke mensen. Zoals 

reeds is genoemd beschouwen Kernis en Goldman (2006) onbevooroordeelde verwerking 

van informatie als een van de vier dimensies van authenticiteit. Hieronder verstaan zij o.a. het 

erkennen, niet vertekenen, of verdraaien van zelfkennis en ervaringen. Objectiviteit en 

zelfacceptatie zijn hierin belangrijke aspecten. In het model van authenticiteit van Schiphorst 

en Willemstein (2010) zijn deze aspecten terug te zien in de dimensie zelfwaardering. Hierin 
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speelt acceptatie van en waardering voor het zelf, in plaats van zelfverloochening, een 

belangrijke rol. Als je weet wie je bent en jezelf accepteert en waardeert, inclusief je goede 

en slechte eigenschappen, je sterke en zwakke punten, kun je beter met informatie en kritiek 

omgaan. Het is dus niet nodig om informatie te verdringen of vervormen, oftewel 

defensiemechanismen te gebruiken, om jezelf tegen de realiteit te beschermen. Via de 

dimensie zelfwaardering zou het gebruik van defensiemechanismen dus kunnen 

samenhangen met de mate van authenticiteit.  

 Dit onderzoek tracht een duidelijker beeld te krijgen van hoe twee benaderingen voor 

de werking van defensiemechanismen en de daarbij horende testen, de relatie tussen 

defensiemechanismen en authenticiteit kunnen aantonen. Een oudere benadering volgt de 

stroming van Freud (1966), Vaillant (1971), en Andrews, Singh, en Bond (1993), waarin er 

van uit gegaan wordt dat defensiemechanismen altijd gebruikt worden en dat er een 

onderscheid gemaakt kan worden tussen gezondere en minder gezonde varianten. Een zeer 

recentelijk door Bosch (2003) ontwikkelde benadering, “Past Reality Integration”, 

identificeert vijf afweermechanismen. Volgens deze visie leven mensen het gezondst als ze 

geen van deze afweermechanismen gebruiken. Hieronder zullen beide visies uitgebreider 

besproken worden. 

 Defensiemechanismen werden voor het eerst omschreven in de psychoanalytische 

theorieën van Sigmund Freud. Zijn dochter, Anna Freud, heeft deze verder geconcretiseerd 

en definieert defensiemechanismen als “de manieren en middelen waarmee het ego 

ongemakken en angsten afwendt, en controle uitoefent op impulsief gedrag, gevoelens en 

instinctieve drang.” (Freud, 1966, p. 5). Het doel van deze mechanismen is om jezelf te 

beschermen door informatie die o.a. angst, stressoren, gevaar en verdriet oproepen te 

verbergen of verlichten. De realiteit wordt dus verdrongen of vervormd om er beter mee om 

te kunnen gaan. Bij teveel gebruik van deze mechanismen kunnen mensen pathologieën en 
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maladaptieve gedragingen ontwikkelen. Voorbeelden van defensiemechanismen zijn o.a. 

ontkenning van de realiteit, verdringing, projectie, en rationalisering (Freud, 1966). 

 Voortbouwend op Freuds theorieën en identificatie van verscheidene 

defensiemechanismen, deelde Vaillant (1971) deze op in een hiërarchie van respectievelijk de 

minst tot de meest ontwikkelde (mature) varianten van defensiemechanismen, namelijk 

psychotische/pathologische, immature (onvolwassen), neurotische, en mature (volwassen) 

defensies. Sommige defensies zijn meer mature dan andere en de minder mature kunnen zich 

tot mature ontwikkelen, afhankelijk van iemands persoonlijke ontwikkeling en blootstelling 

aan stress (Vaillant, 1992). 

De psychotische defensies komen vooral voor bij individuen tot het vijfde levensjaar 

en kenmerken zich door het omvormen van de externe ervaringen zodat er niet om hoeft 

worden gegaan met de realiteit. Volwassen mensen die voornamelijk deze defensies 

gebruiken kunnen door anderen als vreemd en gek worden ervaren. Voorbeelden zijn onder 

andere distortie en ontkenning (Vaillant, 1992). 

 Immature defensies komen vooral bij mensen tussen drie en vijftien jaar voor, bij 

mensen die een karakterstoornis hebben, en bij volwassenen die in therapie zitten. Stress door 

de dreiging van interpersoonlijke intimiteit of het verlies ervan wordt door deze defensies 

verminderd. Voor een buitenstaander wordt dit gedrag als sociaal onwenselijk ervaren. O.a. 

projectie en passief-agressief gedrag vallen hieronder (Vaillant, 1992). 

 Neurotische defensies worden vaak gebruikt door mensen tussen drie en negentig jaar 

oud, door personen met een neurotische stoornis en met een acute stress. Persoonlijke 

gevoelens en instinctuele expressies worden veranderd. Voor anderen komt dit gedrag over 

als eigenaardig en neurotisch. Voorbeelden zijn o.a. repressie en intellectualisatie (Vaillant, 

1992). 
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 Tenslotte worden mature defensies gebruikt door emotioneel gezonde volwassenen. 

Ze zijn door de tijd heen van immature defensies tot mature defensies ontwikkeld, of altijd al 

als mature defensies gebruikt, voor het succesvol functioneren van een individu. Ze zorgen 

ervoor dat de dreigingen onder ogen worden gezien terwijl de persoon toch effectief blijft. 

Door buitenstaanders wordt dit gedrag als deugdzaam ervaren. Onder deze hoogste en meest 

effectieve vorm van defensiemechanismen vallen o.a. humor en anticipatie (Vaillant, 1992).  

Een belangrijk uitgangspunt van deze benadering is dat mensen altijd defensies 

gebruiken, maar dat sommige defensies (mature) effectiever en gezonder zijn dan andere 

(psychotische).  

Freud en Vaillants theorieën hebben voor veel ontwikkelingen in voornamelijk de 

klinische psychologie en effectieve behandelingsmethoden in psychotherapie gezorgd. Een 

probleem waar de praktijk op stuitte was dat het gebruik van defensiemechanismen veelal 

onbewust gebeurt en om die reden moeilijk aan te geven is door de persoon zelf. In het 

verleden zijn daarom een tweetal betrouwbare en valide tests ontwikkeld (Defense 

Mechanism Inventory, Gleser & Ihilevich, 1969; Defense Mechanism Rating Scale, Perry 

and Cooper, 1986) waarbij getrainde beoordelaars antwoorden van participanten op open 

vragen analyseren. 

 Inmiddels is een self-report test verschenen die alleen de defensies onderzoekt die 

bewust worden gebruikt, of onbewust in het verleden zijn gebruikt maar naderhand via 

zelfreflectie te identificeren zijn: de Defense Style Questionnaire (DSQ, Andrews et al., 

1993). Deze test bestaat uit 40 items die 20 defensies meten (2 items per defensie). De 

defensies zijn op basis van Vaillants principes ingedeeld in mature, neurotische, en immature 

defensies, waarbij psychotische defensies zijn weggelaten (Andrews et al., 1993).  

De basis van de indeling van de defensiemechanismen van de DSQ is in grote lijnen 

gelegd door Vaillants (1977) theorieën, maar is niet identiek aan zijn indeling. Zo worden een 
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aantal neurotische en zelfs psychotische defensiemechanismen volgens Vaillants (1977) 

indeling, in de DSQ gecombineerd met immature defensiemechanismen. Ook zijn ze klinisch 

van aard en sluiten ze dus niet altijd aan op de eigenschappen van werkende mensen. Om die 

reden worden voor het huidige onderzoek alleen mature en immature defensiemechanismen 

volgens de indeling van de DSQ (Andrews et al., 1993) nader onderzocht. Een selectie is 

gemaakt van defensies die in de praktijk onder werkende mensen voorkomen. Hierbij is 

gekozen voor vier mature defensies (suppressie, sublimatie, humor en anticipatie) en acht 

immature defensies (passieve agressie, uitdraging, projectie, ontkenning, rationalisatie, 

isolatie, devaluatie en verplaatsing).  

Er zijn nog een tweetal defensiemechanismen die Schiphorst en Willemstein (2010) 

veel in de praktijk van coaching, assessments en training tegenkomen, maar die niet in de 

DSQ (Andrews et al., 1993) zijn opgenomen: Vermijding en intellectualisatie. Omdat het 

onderzoek gericht is op werkende mensen, en deze twee defensiemechanismen in te delen 

zijn als immature defensies volgens de criteria van de DSQ (Andrews et al., 1993), zullen ze 

onder deze categorie worden meegenomen in het huidige onderzoek. Zie Tabel 2. voor een 

overzicht van de selectie van mature en immature defensiemechanismen en de beschrijving 

volgens Vaillant (1992). 

Als wordt uitgegaan van de theorieën en scheiding tussen mature en immature 

defensiemechanismen volgens Vaillant (1992) en Andrews (1993), inclusief de toevoeging 

van de twee defensies vermijden en intellectualisatie (Schiphorst & Willemstein, 2010), kan 

het volgende verwacht worden: 

 

Hypothese 1a: Er bestaat een positief verband tussen gebruik van mature 

defensiemechanismen en mate van authenticiteit: Hoe meer een persoon mature 

defensiemechanismen gebruikt, hoe authentieker hij/zij is. 
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 Hypothese 1b: Er bestaat een positief verband tussen gebruik van mature 

defensiemechanismen en mate van zelfwaardering: Hoe meer een persoon mature 

defensiemechanismen gebruikt, hoe meer zelfwaardering hij/zij heeft. 

Hypothese 2a: Er bestaat een negatief verband tussen gebruik van immature 

defensiemechanismen en mate van authenticiteit: Hoe meer een persoon immature 

defensiemechanismen gebruikt, hoe minder authentiek hij/zij is.  

Hypothese 2b: Er bestaat een negatief verband tussen gebruik van immature 

defensiemechanismen en mate van zelfwaardering: Hoe meer een persoon immature 

defensiemechanismen gebruikt, hoe minder zelfwaardering hij/zij heeft.  
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Tabel 2. Overzicht selectie van mature en immature defensiemechanismen (Vaillant, 1992) 

(Im)mature 
defensiemechanismen 

Type Omschrijving 

Mature 
defensiemechanismen 

Suppressie Een bewuste beslissing om aandacht aan 
een bewuste impuls of conflict uit te 
stellen.  

  Sublimatie Het transformeren van (sociaal 
ongewenste) negatieve gedachten en 
emoties naar sociaal gewenste positieve 
acties, gedrag en emoties. 

  Humor Het inzien en uiten van humor in elke 
gebeurtenis. 

  Anticipatie Het verwachten of voorspellen van 
toekomstige discomfort. 

      
Immature 
defensiemechanismen 

Passieve 
agressie 

Agressie naar anderen toe die passief of 
indirect wordt geuit. 

  Uitdraging Het uiten van acties zonder na te denken 
over de negatieve consequenties. 

  Projectie Het attribueren van eigen (on)bewuste, niet 
geaccepteerde of ongewenste gedachten en 
emoties op anderen. 

  Ontkenning Het weigeren om een bepaald aspect van 
de externe realiteit dat duidelijk voor 
anderen is, in te zien en te accepteren. 

  Rationalisatie Geruststellende (uit eigenbelang), maar 
incorrecte verklaringen geven van je eigen 
of andermans gedrag.  

  Isolatie Niet in staat zijn in een situatie de 
cognitieve en affectieve ervaringen 
simultaan te ervaren omdat de emoties 
onbewust zijn. 

  Devaluatie Het attribueren van overdreven negatieve 
consequenties aan jezelf of anderen.  

  Verplaatsing Het verplaatsen van agressieve of 
ongewenste impulsen naar een minder 
gevaarlijke uitlaatklep. 

  Vermijding Het weigeren om geconfronteerd te worden 
met bepaalde situaties, objecten of 
activiteiten.  

  Intellectualisatie Gebeurtenissen op een koude, klinische 
manier bekijken, met focus op het 
intellectuele en het emotionele aspect 
buiten gelaten. Denken over gevoelens, 
maar ze niet ervaren. 
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Een nieuw ontwikkelde therapievorm, “Past Reality Integration” (PRI, Bosch, 2003), 

werkt vanuit een andere invalshoek met defensiemechanismen, in deze theorie 

afweermechanismen genoemd. Volgens Bosch (2003) ziet een persoon de wereld vanuit een 

gedeeld bewustzijn: via de ogen als kind, en als volwassene. Een kind krijgt niet altijd wat 

het wil of waar het behoefte aan heeft. Dit levert (emotionele) pijn op, en omdat het frequent 

gebeurt ontwikkelt het kind manieren om die pijn niet meer te voelen. Dit kan volgens Bosch 

(2003) op een vijftal manieren: ontkenning van behoeften, valse macht, valse hoop, primaire 

afweer, en angst. Die manieren worden later veelal ook in het leven als volwassene nog 

toegepast, maar zonder dat de volwassen persoon zich bewust is van de in het verleden 

liggende oorzaken ervan. Bij ontkenning van behoeften maken mensen zichzelf wijs dat 

bepaalde behoeften niet vervuld hoeven te worden, bijvoorbeeld door weg te redeneren, 

relativeren en te verdoven met middelen. De schuld bij anderen leggen is een vorm van valse 

macht en uit zich door bijvoorbeeld agressiviteit en stress. Bij valse hoop geloven mensen dat 

hun behoeften wel vervuld zullen worden als ze aan de verwachtingen van hun ouders 

kunnen voldoen en bereid zijn alles te doen om dat te bereiken. Dit maakt mensen 

perfectionistisch en veroorzaakt lichamelijke klachten. Primaire afweer betekent dat mensen 

zichzelf de schuld geven en zich daardoor somber en futloos voelen. Tenslotte is de diepste 

afweer angst, wat optreedt als mensen denken uit onwenselijke situaties te kunnen vluchten 

(Bosch, 2003). 

 Het doel van de therapie is om de oude pijn bloot te leggen en bewust te ervaren, 

zodat ze geïntegreerd kan worden in het volwassen bewustzijn en geen afweermechanisme 

meer nodig is. Uiteindelijk zal de persoon na die integratie een bewustzijn hebben dat uit een 

geheel bestaat, en niet gesplitst is in kind/volwassen bewustzijn (Bosch, 2003). 

Een belangrijk verschil tussen deze benadering met die van Vaillant (1992) en 

Andrews et al. (1993) is dat er geen onderscheid wordt gemaakt tussen o.a. mature en 
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immature defensiemechanismen. Het gebruik van defensiemechanismen is op zichzelf slecht 

en moet worden verlaagd om gezond en effectief te kunnen functioneren. 

Voor PRI (Bosch, 2003) is een vragenlijst ontwikkeld die de mate van gebruik van de 

vijf verschillende soorten afweermechanismen meet. Deze bestaat uit 50 items op een 10-

puntsschaal, waarvan 10 items een afzonderlijk afweermechanisme meten.  

Ook op basis van bovenstaande theorieën kunnen bepaalde verwachtingen worden 

geformuleerd. De hypothesen volgens deze benadering van Bosch (2003) luiden als volgt: 

 

 Hypothese 3a: Er bestaat een negatief verband tussen gebruik van de vijf door Bosch 

(2003) onderscheiden afweermechanismen en mate van authenticiteit: Hoe meer een persoon 

de vijf afweermechanismen gebruikt, hoe minder authentiek hij/zij is. 

 Hypothese 3b: Er bestaat een negatief verband tussen gebruik van de vijf door Bosch 

(2003) onderscheiden afweermechanismen en mate van zelfwaardering: Hoe meer een 

persoon de vijf afweermechanismen gebruikt, hoe minder zelfwaardering hij/zij heeft. 

 

In de komende paragraaf zal nader ingegaan worden op de gekozen focus in het 

betrouwbaarheids- en valideringsonderzoek.  

 

1.4.2 Betrouwbaarheid en validiteit 

Een nieuw ontwikkelde test is bruikbaar als hij betrouwbaar en valide is. Met 

betrouwbaarheid wordt de interne consistentie in testscores tussen personen bedoeld (Brink & 

Mellenbergh, 2003).  

In de literatuur wordt over tientallen typen validiteit geschreven (Brink & 

Mellenbergh, 2003). Omdat de tijd voor dit onderzoek beperkt is, zal dit onderzoek zich 

vooral richten op een van de belangrijkste vragen van een nieuw ontwikkelde test, namelijk 
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of deze een goede meting geeft van het onderliggende theoretische begrip. Er vallen 

meerdere aspecten onder deze constructvaliditeit (of begripsvaliditeit) waarvan vier aan bod 

zullen komen. Het eerste onderdeel is de dekking van het inhoudsdomein, oftewel 

contentvaliditeit. Dit kan o.a. worden gedaan aan de hand van theorieën en 

literatuuronderzoek waaruit een nauwkeurige omschrijving van het construct vastgesteld 

wordt en items geformuleerd worden (Brink & Mellenbergh, 2003). De dekking van het 

inhoudsdomein op basis van theorieën en literatuur is reeds in de vorige paragrafen 

behandeld.  

Een tweede aspect is onderzoek naar de interne structuur van de test. Welke 

componenten zijn er empirisch te onderscheiden? Verwacht wordt dat de 4 componenten 

zelfinzicht, zelfwaardering, autonomie en eigenaarschap gevonden zullen worden. Daarnaast 

wordt er gekeken naar de opbouw van het construct authenticiteit: Is het een vier-factor 

model, een unidimensionaal, of een hiërarchisch model? Verwacht wordt dat, net als bij het 

model van Kernis en Goldman (2006) en Wood et al. (2008), het model van humanage 

hiërarchisch zal zijn met authenticiteit als overkoepelende latente factor, bestaande uit de vier 

bovengenoemde dimensies. 

Constructvaliditeit is te onderscheiden in convergente en divergente validiteit. Bij 

convergente validiteit wordt de samenhang onderzocht tussen de metingen van de te 

onderzoeken test en metingen van het zelfde begrip van een al bestaande en betrouwbare test 

(Brink & Mellenbergh, 2003). Voor de derde validiteit, de convergente validiteit, zullen de 

relaties van de authenticiteitscores op de test van humanage (2010) met de scores op de al 

gevalideerde en betrouwbare authenticiteittest van Kernis en Goldman (2006) worden 

onderzocht. Er wordt verwacht dat de correlaties hoog zullen zijn, en significant van 0 zullen 

verschillen, wat inhoudt dat de test van humanage (2010) sterk samenhangt met de 

hierbovengenoemde authenticiteittest van Kernis en Goldman (2006). De dimensies van 
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Kernis en Goldman (2006) zijn niet allemaal identiek aan de dimensies van humanage, zodat 

de correlaties tussen de authenticiteitscores van humanage en Kernis en Goldman (2006) 

weliswaar redelijk hoog zullen moeten zijn, maar zeker niet perfect zullen zijn. Ook zal er 

gecorrigeerd worden voor overlappende items.  

Tenslotte gaat het er bij divergente (of discriminante) validiteit om dat de test in 

kwestie juist niet samenhangt met andere niet-verwante begrippen, zodat andere begrippen 

kunnen worden uitgesloten en steun kan worden gevonden voor het te testen begrip (Brink & 

Mellenbergh, 2003). Een aanzet hiertoe wordt gegeven door de samenhang te onderzoeken 

tussen de authenticiteittest van humanage en een sociale wenselijkheidsschaal van 10 items 

die reeds in organisatiecontext gebruikt is (Steensma, Otto, De Rijk, & Spies, 1994).  

Een sociale wenselijkheidsschaal meet in hoeverre personen sociaal-wenselijke 

antwoorden geven (Holden & Passey, 2009). Daarnaast is uit onderzoek naar voren gekomen 

dat sociale wenselijkheid een stabiele persoonlijkheidseigenschap is; sociale naïviteit of de 

neiging tot conformisme (Sanderman, Arrindell, Ranchor, Eysenck, & Eysenck, 1995). 

Omdat authenticiteit als gewaardeerde persoonlijke eigenschap wordt beschouwd kan dit 

ertoe leiden dat participanten de test sociaal wenselijk zullen invullen. Het is om die reden 

ook belangrijk om te onderzoeken of authenticiteitscores gevoelig zijn voor sociale 

wenselijkheid, om uit te kunnen sluiten dat ze met elkaar samenhangen. Voor dit type 

validiteit is te verwachten dat de correlaties laag zijn, dicht bij 0 zitten, en geen significant 

verband laten zien tussen de twee testen. Dit houdt dan in dat de testen andere begrippen 

meten.  

Mocht er toch een verband gevonden worden, dan zullen de authenticiteitscores in 

eerste instantie waar nodig gecorrigeerd kunnen worden voor sociaal wenselijke antwoorden. 

Bovendien kan dan in vervolgonderzoek worden gestreefd naar het construeren van een 

authenticiteittest die minder gevoelig is voor sociale wenselijkheid. 
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2.0 Methode 

2.1 Dataverzameling en participanten 

Het huidige onderzoek betreft een beschrijvende veldstudie onder leidinggevenden en 

medewerkers in uiteenlopende organisaties en is in samenwerking met psychologisch 

adviesbureau humanage uitgevoerd. De “response rate” is 60,29%; 209 uitnodigingen zijn 

naar de online testruimte zijn verstuurd, waarvan 126 mensen de test volledig hebben 

ingevuld. Het werven van participanten is op twee verschillende manieren tot stand gekomen.  

Een deel (N= 55) van de participanten is geworven door ze individueel te benaderen 

met informatie over het onderzoek, wat ze konden verwachten en de vraag of ze bereid waren 

deel te nemen.  

Een andere manier waarop participanten zijn geworven is door het management of de 

HR afdeling van bedrijven (o.a. klanten van humanage) te benaderen met informatie over het 

onderzoek en de voordelen om als bedrijf mee te doen aan het onderzoek. Enkele bedrijven 

stemden hiermee in waarop medewerkers van het management of de HR afdeling een 

aankondiging kregen binnenkort informatie over het onderzoek en een vragenlijst via 

humanage te ontvangen en vriendelijk verzocht werden deze op vrijwillige basis in te vullen. 

Via deze weg zijn 71 participanten geworven.  

Met een totaal van N= 126, is 63,5% van de respondenten mannen (vrouwen: 36,5%). 

Verder zijn de meeste participanten tussen de 26 en 30 jaar (22,2%; 21-25: 4, 8%, 31-35: 

15,1%, 36-40: 21,4%, 41-45: 15,1%, 46-50: 7,9%, 51-55: 7,1%, 56-60: 3,2%, 61-65: 3,2% en 

>65: 0,8%), in een relatie (87,3%; single: 12,7%), hoger opgeleid (WO: 47,6%; HBO: 39,7%, 

HAVO/VWO: 4,8% en MAVO/LBO/(V)MBO: 7,9%), werkzaam in de zakelijke 

dienstverlening (45,2%; financiële dienstverlening: 12,7%, woningbouwcorporaties: 0,8%, 

ideële organisaties: 1,6%, handel: 2,4%, personeel en organisatie: 11,1% en overig: 26,2%), 
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in fulltime dienstverband (77,0%; parttime: 23,0%), en hebben de meesten geen 

leidinggevende functie (62,7%; wel leidinggevende functie: 37,3%).  

Voor de kwaliteit van de interpretaties van de uitgevoerde statistische analyses op de dataset 

is een minimum van 100 participanten nodig (Tabachnick & Fidell (2007); Comrey & Lee 

(1992), in Field, 2009). Hieraan voldoet het huidige onderzoek. 

 

2.2 Procedure 

 De criteria waaraan de te benaderen mensen moesten voldoen was dat ze de 

Nederlandse taal beheersten en ten tijde van hun deelname werkten (als leidinggevende of als 

werknemer). De participanten en bedrijven werden per email of persoonlijk contact benaderd 

met informatie over het onderzoek (zoals het doel, een beschrijving van het onderwerp en de 

waarborg van hun privacy), wat er van hen verwacht werd (zoals via de link online de 

vragenlijst invullen, duur van ongeveer 20 minuten) en de vraag of ze bereid waren om mee 

te doen. Na hun instemming om mee te doen werd om hun email adressen gevraagd. Per 

email zijn uitnodigingen met begeleid schrijven over het onderzoek verstuurd met 

testinstructies en een anonieme link voor toegang tot de online testruimte op het portaal van 

humanage (zie Bijlage 1. voor het begeleidend schrijven, en Bijlage 2. voor de vragenlijst). 

De test kon worden gestart, onderbroken en weer opgepakt worden op een voor de 

participanten geschikt tijdstip en duurt ongeveer 20 minuten. De output van het portaal laat 

geen vorderingen en resultaten op individuele basis zien, waardoor anonimiteit gegarandeerd 

is. Tenslotte is er een mogelijkheid voor de participanten om de resultaten in te zien. Na 

afloop van het onderzoek, ontvingen deelnemende bedrijven een uitnodiging voor het 

humanage event met het thema “authenticiteit en bevlogenheid”, waarin de resultaten van het 

onderzoek in het algemeen, en toegespitst op hun eigen organisatie, worden besproken. 
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2.3 Instrumenten 

 Voor dit onderzoek is een online anonieme vragenlijst opgesteld die te bereiken is via 

een per email opgestuurde link. Voorafgaand aan de hoofdvragenlijst, worden eerst een 

aantal demografische gegevens gevraagd, zoals leeftijd, geslacht, en branche. Daarna volgt de 

147-item lange vragenlijst die samengesteld is uit bestaande vragenlijsten, delen van 

bestaande vragenlijsten en zelf geconstrueerde items.  De verschillende gebruikte schalen 

zullen hieronder toegelicht worden. 

 

Authenticiteittest humanage (Schiphorst & Willemstein, 2010). Deze test is 

ontwikkeld door humanage en opgebouwd uit 57 items waarvan een deel bestaat uit een 

selectie van items uit bestaande vragenlijsten en een ander deel uit items ontwikkeld door 

humanage zelf. Er zijn 11 items voor zelfinzicht (bijvoorbeeld “Ik probeer actief te begrijpen 

welke kanten van mezelf zo bij elkaar passen dat ze mijn kern of echte kern vormen”), 7 

items voor zelfwaardering (zoals “Ik vind mezelf de moeite waard zoals ik ben”), 23 items 

voor autonomie (zoals “Ik maak mijn eigen keuzes in het leven”) en 16 items voor 

eigenaarschap (zoals “Wat er in mijn leven zal gebeuren, heb ik aardig in de hand”). De 

antwoorden worden gegeven op een 5-puntsschaal met 1= “nooit” tot 5= “altijd”. 

 

Sociale wenselijkheidsschaal (Steensma et al., 1994). Deze schaal is in eerder 

onderzoek aan de Universiteit van Leiden gebruikt om sociale wenselijkheid te meten. Er is 

voor deze schaal gekozen omdat de schaal inzetbaar is voor de werkende bevolking en 

relatief kort is (10-items). Een item voorbeeld is “Ik heb wel eens opzettelijk iets gezegd om 

anderen te kwetsen of beledigen”. De originele ja/nee antwoordcategorie is voor de 

uniformiteit van de vragenlijst veranderd in een 5-puntsschaal met 1= “nooit” tot 5= “altijd”. 
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Defense Style Questionnaire (DSQ, Andrews et al., 1993). Uit deze test is een selectie 

gemaakt van defensiemechanismen die in de praktijk onder werkende mensen voorkomen, 

het minst klinisch van aard zijn en bewust kunnen worden ervaren. Hierbij is gekozen voor 

12 defensiemechanismen en 16 items in het totaal; vier mature defensies (suppressie, 

sublimatie, humor en anticipatie) waarvoor ieder twee items zijn gekozen, en acht defensies 

(passieve agressie, uitdraging, projectie, ontkenning, rationalisatie, isolatie, devaluatie en 

verplaatsing) waarvoor ieder 1 item is gekozen. De antwoordcategorieën zijn van een 9-

puntsschaal omgezet naar een 5-puntsschaal met 1= “nooit” tot 5= “altijd”. 

 

Vermijding en intellectualisatie (Schiphorst en Willemstein, 2010). Vermijding en 

intellectualisatie zijn twee defensiemechanismen die zullen worden meegenomen als 

immature defensies zoals die zijn ingedeeld volgens de hierboven genoemde DSQ (Andrews 

et al., 1993). Hiervoor zijn vier extra items ontwikkeld; twee per defensie op een 5-

puntsschaal met 1= “nooit” tot 5= “altijd”.   

 

 Past Reality Integration Test (PRI Test, Bosch, 2003). Omwille van de lengte van de 

vragenlijst, is een selectie gemaakt van in het totaal 25 items; vijf items per afweer 

(ontkenning van behoeften, valse macht, valse hoop, primaire afweer, en angst) die het meest 

toepasselijk zijn voor de doelgroep en de hoogste correlaties in voorgaand onderzoek 

vertonen. Voor ontkenning van behoeften is dit bijvoorbeeld “Ik heb niet veel nodig”, valse 

macht “Ik voel me meestal competenter dan anderen”, valse hoop “Ik heb meestal het gevoel 

dat ik het nog beter kan; ik vind mezelf een perfectionist”, primaire afweer “Ik heb vaak het 

gevoel dat het mijn schuld is als er iets misgaat”, en tenslotte angst “Ik laat me snel 

ondersneeuwen door gebekte types. Die intimideren mij”. De antwoordcategorieën zijn 

omgeschaald naar een 5-puntsschaal met 1= “nooit” tot 5= “altijd”. 
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The Authenticity Inventory 3 (AI-3, Kernis & Goldman, 2006). Deze al gevalideerde 

authenticiteittest van Kernis en Goldman (2006) bestaat uit 45 items, waarvan 12 items over 

bewustzijn, 10 items over onbevooroordeelde verwerking van informatie, 11 over gedrag, en 

12 over relationele oriëntatie, allen te beantwoorden op een 5-puntsschaal met 1= “Zeer mee 

oneens” en 5= “Zeer mee eens”.  

De authenticiteittest van humanage (2010) bevat 10 items die uit de AI-3 van Kernis 

en Goldman (2006) komen, namelijk 5 items uit de dimensie bewustzijn en 5 items uit de 

dimensie gedrag. Om te voorkomen dat de vragenlijst dubbele items bevat, zijn deze items uit 

de AI-3 gehaald. De AI-3 in de vragenlijst van dit onderzoek bevat dus 35 items. 

 

 De titel van de digitale vragenlijst luidt “persoonlijke beleving”. Er is voor gekozen 

het echte onderwerp authenticiteit en de deelaspecten niet te benoemen om sociale 

wenselijkheid te voorkomen. De vragenlijst is in twee delen opgesplitst met ieder een 

begeleidend kopje met een korte omschrijving van waar de items over gaan. Ook deze tekst is 

in gegeneraliseerde termen geschreven om het echte onderwerp te verbergen. In het eerste 

deel van de vragenlijst zijn de items van de authenticiteittest van humanage, sociale 

wenselijkheidsschaal, DSQ, vermijding en intellectualization, en PRI test at random door 

elkaar gezet om te voorkomen dat participanten zullen begrijpen welke aspecten getoetst 

worden. In het tweede deel staan de items van de AI-3 volgens de originele volgorde. Van de 

aspecten zijn (na betrouwbaarheidsanalyses) schalen gemaakt die bestaan uit de som van alle 

items die onder dat aspect vallen, gedeeld door het aantal items. De schaal is dus het 

gemiddelde van de itemscores op een aspect. De gebruikte vragenlijst (inclusief item 

volgorde en itemlabel) is opgenomen in Bijlage 2. 
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3.0 Resultaten 

 De van het portaal verkregen dataset van de 126 respondenten in CSV format is 

compleet; de online test is zo geconstrueerd dat men niet verder kan als een vraag is 

overgeslagen. De CSV bestanden met data zijn samengevoegd en omgezet in een .sav 

bestand dat in te lezen is in het data analyse programma SPSS. Het SPSS bestand is 

vervolgens voor een paar analyses geïmporteerd in het programma EQS. 

 

3.1 Preliminaire analyses 

 Er zijn een aantal werkzaamheden ter voorbereiding op de analyses verricht, zoals het 

maken van schalen die, zoals hiervoor beschreven, de gemiddelde itemscore zijn van een 

bepaald aspect of dimensie. Om de dataset te controleren op eventuele fouten of 

onregelmatigheden, is gekeken naar Q-Q en P-P plots, de Kolmogorov Smirnof test, 

skewness en kurtosis van elk item. Zowel op het oog, als in de data zijn geen bijzonderheden 

gevonden.  

 Het verband tussen de demografische variabelen en authenticiteit is onderzocht. Twee 

van de acht demografische variabelen hangen significant samen met authenticiteit, namelijk 

leeftijd, r = .18, p < .05, en leidinggevende functie, r = -.30, p < .05. 

 Om verder te onderzoeken welke leeftijdscategorieën significant verschillen, is een 

one-way ANOVA uitgevoerd (de enige persoon ouder dan 65 jaar is uit de data gehaald om 

deze analyse te kunnen uitvoeren). Het effect van leeftijd op authenticiteit is significant, F(8, 

124) = 3.409, p = .001 en het significante verschil zit tussen de laagstscorende 

leeftijdscategorie 26-30 (M = 3.58, SD = .48) en de hoogst scorende leeftijdscategorie 31-35 

(M = 4.04, SD = .22). 

 Er is een significante negatieve correlatie gevonden tussen wel of geen 

leidinggevende functie en authenticiteit. Uit een independent samples t-toets blijkt dat het 
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verschil in authenticiteit tussen de leidinggevende (M = 3.94, SD = .39) en de medewerker (M 

= 3.70, SD = .37) significant is, t(124) = 3.542, p = .001. Dit betekent dat in het huidige 

onderzoek de leidinggevende authentieker is dan de medewerker.  

Zie Tabel 3. voor een overzicht van de correlaties met authenticiteit, gemiddelde 

score op authenticiteit, en standaarddeviatie van de verschillende demografische variabelen. 

In de volgende paragrafen zal de betrouwbaarheid en validiteit van de 

authenticiteittest aan bod komen alsmede de rol van sociale wenselijkheid in de 

authenticiteitscores van de test van humanage (paragraaf 3.2), en het verband tussen 

defensiemechanismen en authenticiteit (paragraaf 3.3). 
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Tabel 3. Overzicht van de correlaties met authenticiteit, gemiddelde score op authenticiteit, 
en standaarddeviatie van de verschillende demografische variabelen 
 
  Correlatie 

met 
authenticiteit 

Categorie Gemiddelde 
authenticiteit 

Standaard 
deviatie 

Leeftijd .183* 21-25 3.63 .19 
   26-30 3.58 .48 
    31-35 4.04 .22 
   36-40 3.71 .32 
    41-45 3.89 .37 
   46-50 3.98 .39 
    51-55 3.87 .32 
    56-60 3.60 .34 
    61-65 3.99 .40 
   65< 3.76 - 
          
        
Geslacht .004 Man 3.78 .41 
   Vrouw 3.80 .36 
          
Relatie -.127 Single 3.75 .33 
    Relatie 3.80 .40 
        
Opleiding -.024 MAVO/LBO/ 

(V)MBO 
3.84 .50 

   HAVO/VWO 3.43 .86 
    HBO 3.88 .34 
   WO 3.74 .33 
          
Branche .042 Financiële sector       3.87 .39 

Woningbouwcorporatie 3.40 - 
Ideële organisatie 3.82 .40 
Zakelijke 
dienstverlening 

3.74 .46 

    

Handel 4.22 .41 
    P&O 3.74 .22 
   Overig 3.83 .30 
          
Leidinggevend? -.219* Ja 3.94 .39 
    Nee                  3.70 .37 
        
Dienstverband .105 Fulltime 3.79 .41 
    Parttime 3.80 .33 
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3.2 Betrouwbaarheid en validiteit authenticiteittest humanage 

 Voordat er wordt gekeken naar mogelijke verbanden tussen authenticiteit en sociale 

wenselijkheid, en authenticiteit en defensiemechanismen, moet eerst worden onderzocht of 

de authenticiteittest van humanage valide en betrouwbaar is.  

In de introductie is beschreven dat een onderdeel van constructvaliditeit het 

onderzoeken naar de interne structuur van de test inhoudt. Dit is in twee fasen gedaan. In de 

eerste fase, de exploratie fase, is gekeken welke componenten (of dimensies) te 

onderscheiden zijn in de test. Dit is op twee manieren benaderd: 1. In de Exploratory Factor 

Analysis (EFA) is de Principal Component Analysis (PCA) uitgevoerd op alle 57 items van 

de authenticiteittest van humanage en de betrouwbaarheid van de daaruit voortkomende 

componenten is onderzocht (paragraaf 3.2.1). 2. De betrouwbaarheid van de vier via theorie 

onderbouwde authenticiteitsdimensies van humanage is eveneens onderzocht (paragraaf 

3.2.2) 

In de tweede fase, de confirmatieve fase via Confirmatory Factor Analysis (CFA), is 

onderzocht hoe de structuur van het construct authenticiteit en de vier dimensies eruit ziet 

(paragraaf 3.2.3).  

Tenslotte is voor de convergente validiteit de relatie tussen de authenticiteitscores van 

humanage, met die van de AI-3 van Kernis en Goldman onderzocht (paragraaf 3.2.4).  

  

3.2.1 Principal Component Analysis (PCA) en de authenticiteittest van humanage 

De PCA is een verkennende methode waarbij nog niet wordt uitgegaan van specifieke 

componenten of dimensies en waarmee wordt onderzocht welke componenten empirisch te 

onderscheiden zijn. Deze PCA is uitgevoerd op de 57 items van de authenticiteittest van 

humanage met orthogonale rotatie (varimax). De Kaiser-Meyer-Olkin waarde bevestigt dat 

de steekproef groot genoeg is voor analyse, KMO = .849 (“goed” volgens Field, 2009). 
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Bartletts test van sphericity is χ2 (1596) = 4041.96, p < .000; de items correleren dus 

voldoende met elkaar om een PCA te kunnen uitvoeren. Een eerste analyse laat zien dat het 

Kaiser criterion van 1 aanhoudend, 15 componenten te onderscheiden zijn die samen 69.84% 

van de varantie verklaren. De scree plot onderscheidt 3 of 6 hoofdcomponenten die na de 

varimax rotatie respectievelijk samen 25.74% of 39.98% van de variantie verklaren. Op basis 

van Kaiser’s criterion en de scree plot is bepaald dat er 6 hoofdcomponenten zijn. Omdat een 

aantal items hoog op verschillende componenten laden, zijn ze na afweging van inhoud 

ingedeeld in de meest passende component. Tabel 4. vat de resultaten van de exploratory 

factor analysis met PCA samen. De onderstreepte ladingen geven aan welke items 

uiteindelijk bij welke componenten ondergebracht zijn. De items die onder dezelfde 

component clusteren laten zien dat als in termen van de vier dimensies van humanage wordt 

gesproken, component 1 en 2 grotendeels over autonomie gaan met een overlap in 

zelfwaardering en zelfinzicht, component 3 betreft voornamelijk zelfinzicht, component 4 

zelfwaardering, component 5 eigenaarschap, en tenslotte betreft component 6 zelfinzicht en 

eigenaarschap.  

Samengevat zijn met PCA een zestal qua inhoud niet geheel duidelijke componenten 

te onderscheiden uit de 57 items van de authenticiteittest van humanage, en komen deze niet 

overeen met de vier dimensies volgens de theorie van humanage. De betrouwbaarheid van de 

door PCA geconstrueerde zes componenten uit de authenticiteittest van humanage varieert 

van goed tot uitstekend ( laagste α = .713; hoogste α = .902).  
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Tabel 4. Samenvatting exploratory factor analysis met PCA na varimax rotatie op de 57-item 
authenticiteittest van humanage 
                      Geroteerde Factor Ladingen   
Item 1 2 3 4 5 6 
Z1 .103 .052 .757 -.076 .092 .264 
Z2 .187 .073 .648 .035 .043 .181 
Z4 -.150 .172 .727 -.004 .097 .038 
Z5 .457 .016 .331 -.023 .297 -.042 
Z6 .457 .008  .290 .046 .073 .727 
Z7 .006 .284 .281  .103 .107 .553 
Z8 .241 .400  .493 .170 -.056 .178 
Z9 .221 .441 .443 .074 .184 .194 
Z10 .548 .223 .448 -.038  .154 .112 
Z11 .219 .419 .271  .014  .022 .091 
ZW13 .261 .171  -.002 .701 -.058 .035 
ZW14 .130 .101  .056 .839 .038 .170 
ZW15 .395 .490 .230 .150 .100 .241 
ZW16 .593 .136 .046 .282  .038 .193 
ZW17 .407 .229  .040 .361 .191 .187 
A20 -.037 .654 .078 .113  .124 .014 
A21 .712 .142 -.028 .039 -.040 .052 
A22 .487 .307  .136 .262 .132 .072 
A24 .200 .544 .000 .317 -.015 .175 
A25 .466 .227 -.107 .251 .060 .121 
A26 .279 .628 .173 -.030 .185 .112 
A28 .310  .614 .295 .090 .010 .184 
A29 .319 .653 .205 .015 .043 .053 
A31 .235 .593 .273 .177 -.084 .036 
A32 .478 .087  -.049 -.094 -.090 .103 
A33 .615 .220  .129 .141 .218 .053 
A34 .467 .198  .146 .253 .021 .041 
A35 .427 .504 -.081 .206 .249 .177 
A38 .015 .181  .570 .340 -.087 -.235 
E45 .119  .303  .357 .118 .133 .449 
E46 .479 .344  .067 .175 .084 .186 
E49 .346 .207  .069 .156 .465 .108 
E50 .256  .274  -.061 .274 .181 .565 
E52 .127  .128  .137 .040 .799 .076 
E53 .157 .156  .084 .002 .534 .149 
E55 .769 .162  .129 .157 .095 .019 
E56 .024 -.029  .026 -.022 .738 .082 
Eigenvalues 5.67 5.19 3.81 2.78 2.68 2.66 
% variantie 9.95 9.10 6.70 4.87 4.70 4.67 
α (Cronbach’s 
alpha) 

.902 .878 .810 .741 .741 .713 
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Hiervoor is getracht componenten te onderscheiden met PCA. Een tweede manier om 

de interne structuur te onderzoeken voor constructvaliditeit is door de betrouwbaarheid van 

de reeds bepaalde en op theorie gebaseerde dimensies van humanage te bekijken. 

 

3.2.2 Betrouwbaarheid van de authenticiteitsdimensies van humanage 

PCA wordt veelal gebruikt als de onderliggende dimensies van een test nog niet 

(geheel) bekend zijn. In het huidige onderzoek zijn vier onderliggende dimensies wel bekend; 

ze zijn door humanage geformuleerd op basis van de praktijk en de in de introductie 

omschreven wetenschappelijke theorieën. De betrouwbaarheid van de vier dimensies varieert 

van zeer goed tot uitstekend, met zelfinzicht α = .854, zelfwaardering α = .835, autonomie α 

= .904, en eigenaarschap α = .832, en de betrouwbaarheid van de totale authenticiteitscore α 

= .954. 

De authenticiteittest van humanage bevat 10 items uit de AI-3 van Kernis en 

Goldman, waarvan 5 in zelfinzicht en 5 in autonomie. De betrouwbaarheid van de twee 

dimensies en totale authenticiteitscore zonder deze overlappende items is onderzocht. Ook 

deze betrouwbaarheden zijn hoog: zelfinzicht α = .782, autonomie α = .881 en totaal α = 

.947. 

Omdat de betrouwbaarheid van deze dimensies goed is, zal vanwege de beperkte tijd 

en het doel van dit onderzoek waarin het model van humanage getoetst wordt, verder gewerkt 

worden met de vier dimensies van humanage en niet met de uit PCA verkregen zes 

componenten.  

De volgende paragraaf beschrijft de tweede, confirmatieve, fase van het onderzoek 

naar de interne structuur van de test. 
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3.2.3 Confirmatory Factor Analysis (CFA) 

In deze tweede fase wordt onderzocht welke structuur het beste de opbouw van het 

construct authenticiteit weergeeft: een vier-factor, unidimensionaal, of een hiërarchisch 

model. Voor dit onderdeel van het onderzoek is het data analyse programma EQS 6.1 van 

Bentler gebruikt.  

Als eerste is een vier-factor analyse van de 57 items van de authenticiteittest van 

humanage gedaan met de vier authenticiteitsdimensies van humanage.  

De fit is erg slecht (χ2 (1596) = 4804. 23, p < .001), wat inhoudt dat de structuur 

statistisch gezien verworpen moet worden. Dit is een vaak gevonden resultaat met CFA en 

daarom is verder gekeken naar andere model fit indices. Ook deze indices voldoen niet aan 

de criteria van Hu en Bentler (CFI >.95, SRMSR < .08, RMSEA < .06; Hu & Bentler, 1998, 

1999) om de structuur op basis van 57 items en 4 dimensies aan te nemen.  

Om bij CFA hoge betrouwbaarheid en een statistisch (goede) fit en dus een structuur 

te vinden moet bij het huidige relatief kleine aantal respondenten en grote aantal items 

eigenlijk met een kleiner aantal items worden gewerkt. Met het oog op het wetenschappelijk 

onderbouwen en aanscherpen van de authenticiteittest van humanage en het ontwikkelen van 

een compactere versie, is daarom een selectie gemaakt van twee tot vier items per dimensie. 

De overwegingen voor de keuze van de items zijn gedaan op basis van de factorladingen die 

uit de PCA naar voren zijn gekomen, in combinatie met de betekenis van de items op die 

dimensie waar ze volgens de theorieën van humanage onder vallen. De verkregen verkorte 

versie van de authenticiteittest bestaat uit 12 items, waarvan 3 voor zelfinzicht, 2 voor 

zelfwaardering, 4 voor autonomie, en 3 voor eigenaarschap (zie Tabel 5. voor een overzicht 

van de 12 items van de verkorte authenticiteittest).  
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Tabel 5. Overzicht items en itemlabels van de verkorte authenticiteittest 

Dimensie Itemlabel Vraag 
Zelfinzicht Z1 Ik probeer actief te begrijpen welke kanten van mezelf zo 

bij elkaar passen dat ze mijn kern of echte zelf vormen. 
  Z2 Ik heb weinig contact met mijn diepste gedachten en 

gevoelens. 
  Z4 Ik tracht actief mezelf zo goed mogelijk te begrijpen. 
      
Zelfwaardering Zw13 Ik ben geneigd te denken dat een ander beter is dan ik. 
  Zw14 Ik heb de neiging tegen anderen op te kijken. 
      
Autonomie A20 Ik handel op een manier die in overeenstemming is met 

de waarden die ik persoonlijk aanhang 
  A27 Ik maak mijn eigen keuzes in het leven. 
  A29 Ik ben trouw aan mijzelf en handel in overeenstemming 

met mijn eigen waarden.  
  A30 Ik werk vanuit eigen drijfveren 
      
Eigenaarschap E49 Wat er in mijn leven zal gebeuren, heb ik aardig in de 

hand. 
  E52 Als ik krijg wat ik wil, is dat omdat ik er hard voor 

gewerkt heb. 
  E53 Mijn leven wordt bepaald door mijn eigen handelingen. 

 

Om te checken of de verkorte vragenlijst statistisch in orde is, zijn de hierboven 

besproken analyses ook op de verkorte vragenlijst uitgevoerd, beginnende met de PCA. Ook 

hier is de Kaiser-Meyer-Olkin waarde voldoende, KMO = .779. Bartletts test van sphericity 

is χ2 (66.000) = 459.07, p < .001. Het Kaiser criterion van eigenvalue 1 onderscheidt 4 

componenten die samen 66.58% van de variantie verklaren. Dat er vier componenten zijn is 

enigszins terug te zien in de scree plot. De itemladingen op componenten vallen exact onder 

de door humanage gedefinieerde dimensies. Zie tabel 6. voor de samenvatting van de PCA 

analyses. 
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Tabel 6. Samenvatting exploratory factor analysis met PCA na varimax rotatie op de 12-item 
(verkorte) vragenlijst 
   
                          Component     
Item Autonomie Zelfinzicht Eigenaarschap Zelfwaardering 
A30 .751 .152  .161  .122  
A27 .742 .110 .277 -.097  
A20 .720 .097 .084  .203  
A29 .673 .212  .176 .210  
Z1 .164 .847 .109  .029  
Z2 .094 .733 .092 .089  
Z4 .182  .805 .029  -.024  
E49 .192 -.072  .780 .269  
E53 .183  .195  .780 .045  
E52 .186 .111  .748 -.006 
Zw13 .190  .006  .088  .860 
Zw14 .102  .078  .111  .857 
Eigenvalues 2.31 2.05 1.96 1.67 
% variantie 19.21 17.12 16.32 13.89 
α  (Cronbach’s alpha) .762 .746 .800 .741 

 

De door PCA gevonden componenten en bijbehorende items zijn dus identiek aan de 

vier dimensies en bijbehorende items van het model van humanage. De betrouwbaarheid van 

de vier PCA componenten/dimensies varieert van goed tot zeer goed, alsmede de totale 

betrouwbaarheid van de 12 items: zelfinzicht α = .746, zelfwaardering α = .741, autonomie α 

= .762, en eigenaarschap α = .800, en totaal α = .800. 

De verkorte vragenlijst is dus betrouwbaar en de vier dimensies van humanage zijn bij 

deze ook statistisch onderbouwd. Met deze selectie van items is vervolgens een CFA 

uitgevoerd om te onderzoeken hoe deze componenten in verband staan met het construct 

authenticiteit. Dit is getoetst aan drie (structuur)modellen: een vier-factor, unidimensionaal, 

of hiërarchisch model. Zie figuur 1. voor een overzicht van de drie verschillende structuren 

van de verkorte vragenlijst en de correlaties gegeven in de significante modellen. 
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A. Unidimensionaal model 

 

B. Vier-factor model 

 

C. Hiërarchisch model 

Fig. 1. Drie mogelijke modellen voor het construct authenticiteit op basis van de verkorte 
vragenlijst en de bijbehorende correlaties van de twee significante modellen 
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De “goodness-of-fit” indices van deze drie modellen zijn weergegeven in Tabel 7. De 

fit indices van het vier-factor model en het hiërarchisch model voldoen als enigen aan de 

criteria van fit indices gesteld door Hu en Bentler (1998, 1999). Er is nauwelijks verschil 

tussen de fit indices van het vier-factor model en het hiërarchisch model; De χ2 is in beide 

gevallen niet significant en de fit- en errormaten zijn vrijwel identiek. Statistisch verschillen 

deze twee modellen dus niet significant van elkaar. Wel kan op grond van theoretische 

verwachtingen, zoals die in de inleiding zijn omschreven, een voorkeur worden gegeven aan 

het hiërarchisch model. Er is verband tussen de vier verschillende dimensies die verklaarbaar 

is door een gemeenschappelijke afhankelijkheid van een hogere orde, of tweede orde, factor 

authenticiteit.  

 

Tabel 7. CFA goodness-of-fit-indices voor het unidimensionaal, vier-factor, en hierarchisch 
model van de verkorte vragenlijst 

 

 

 

 

 

 

 

 
Df = vrijheidsgraden, χ2= model chi-squared statistic, p = probability χ2, SRMR = 
standardized root mean squared error, RMSEA = root mean squared error or approximation, 
CFI = Bentler’s comparative fit index, α = Cronbach’s alpha, NFI = Bentler-Bonett normed 
fit index, NNFI = Bentler-Bonett non-normed fit index 
 

Voor de rest van dit onderzoek is zowel de lange versie van de authenticiteittest 

(humanage) als de nieuw ontwikkelde verkorte versie meegenomen om een beter beeld te 
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krijgen van de kwaliteit van beide testen en het verband met sociale wenselijkheid en 

defensiemechanismen. 

 

3.2.4 Authenticiteittest (lange en korte versie) en de AI-3 

Tot dusver zijn twee aspecten van constructvaliditeit besproken: de contentvaliditeit 

die voornamelijk bestaat uit de theoretische onderbouwing van het construct authenticiteit en 

in de inleiding is behandeld, en de interne structuur die in de voorgaande paragrafen is 

onderzocht.  

Deze paragraaf richt zich op de convergente validiteit van de authenticiteittest van 

humanage. Hierbij zal worden gekeken naar de samenhang tussen de authenticiteitscores en 

de dimensiescores van humanage, de verkorte versie, en van de AI-3 van Kernis en Goldman 

(2006).  

Voordat de analyses kunnen worden gedaan is eerst onderzocht wat de 

betrouwbaarheid van de dimensies en totale authenticiteitscore van de AI-3 in het huidige 

onderzoek is. Deze is redelijk tot uitstekend, met bewustzijn α = .735, onbevooroordeelde 

verwerking α = .778, gedrag α = .629, en relationele oriëntatie α = .789, en algehele 

authenticiteit α = .895. Hiermee is de AI-3 van Kernis en Goldman (2006) betrouwbaar en 

kunnen er verdere analyses mee worden gedaan.  

 De correlaties tussen de totale authenticiteitscores van de drie testen zijn bekeken. Er 

is een positieve correlatie tussen de authenticiteitscores van humanage met de verkorte versie, 

r = .88, en met de AI-3 scores, r = .88 (beide p waarden < .001). Ook is er een sterke 

positieve relatie tussen de korte versie en de AI-3, r = .80, p < .001. Omdat de 

authenticiteittest van humanage 10 met de AI-3 overlappende items in de dimensies 

zelfinzicht en autonomie heeft, is ook naar de relatie tussen de humanage test zonder de 

overlappende items, met de complete humanage test, de verkorte versie, en de AI-3 gekeken. 
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Ook tussen deze testvariant en de complete test, verkorte versie, en de AI-3 zijn hoge 

positieve correlaties gevonden (respectievelijk r = .99, r = .86, r = .83, met alle p < .001). Dit 

betekent dat de authenticiteittest van humanage in z’n geheel, maar ook zonder de 

overlappende items van de AI-3, en ook de verkorte versie,  sterk samenhangen met de AI-3 

van Kernis en Goldman (2006) en aangenomen mag worden dat ze voor een groot gedeelte 

hetzelfde meten. Zie tabel 8. voor een overzicht van de correlaties tussen de totaalscores van 

de complete authenticiteittest van humanage, de test zonder de overlappende items van de 

AI-3, de verkorte versie, en de AI-3.  

 
Tabel 8. Overzicht Pearson correlaties tussen de totaalscores van de complete 
authenticiteittest van humanage, de test zonder de overlappende items van de AI-3, de 
verkorte authenticiteittest, en de AI-3 van Kernis en Goldman (2006) 
 

  
hum. 
test 

hum. 
test - 
overlap 

Korte 
versie AI-3  

hum. test 1       

hum. test zonder overlap  .99*** 1     

Korte versie .88*** .86*** 1   

AI-3  .88*** .83*** .80*** 1 
N = 126 
* p < .05; **p < .01; ***p < .001 (tweezijdig getoetst) 
 

De dimensies van Kernis en Goldman (2006) zijn niet geheel identiek aan de 

dimensies van humanage. Bewustzijn en gedrag van Kernis en Goldman (2006) komen wat 

inhoud betreft overeen met respectievelijk zelfinzicht en autonomie van humanage en de 

verkorte versie. Daarom is het interessant om te onderzoeken of de correlaties tussen die 

dimensies inderdaad hoog zijn. In tabel 9. is te zien dat zelfinzicht met en zonder overlap van 

de AI-3 items, hoog correleert met bewustzijn van Kernis en Goldman (2006),  

respectievelijk r = .76 en  r = .76, allebei p < .001. De zelfinzichtschaal van de verkorte 

versie correleert lager, maar nog hoog met bewustzijn, r = .53, p < .001. Ook autonomie met 

en zonder overlap van de AI-3 items correleert hoog met gedrag van Kernis en Goldman 
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(2006), respectievelijk r = .69 en  r = .66, allebei p < .001. De verkorte versie correleert bij 

deze dimensie ook iets lager, maar nog steeds hoog met gedrag, r = .57, p < .001.  

Er lijkt sprake van een goede convergente validiteit van de dimensies zelfinzicht en 

autonomie van humanage met de overeenkomstige dimensies (bewustzijn en gedrag) van 

Kernis en Goldman (2006). Dezelfde dimensies in de verkorte versie tonen nog steeds een 

heel behoorlijke convergente validiteit met de bewustzijns- en gedragsdimensies van de AI-3 

van Kernis en Goldman (2006).  

 
Tabel 9. Correlaties overlappende dimensies (zelfinzicht en autonomie) van humanage en de 
verkorte versie, met de overeenkomstige dimensies (bewustzijn en gedrag) van Kernis en 
Goldman (2006) 

 

 
 

 
 

 
 

 
*** p < .001 (tweezijdig getoetst) 
 

Als een aanvullende analyse ter evaluatie en vergelijking van de samenhang tussen de 

complete authenticiteittest van humanage en de verkorte versie, is er gekeken naar de 

onderlinge relaties tussen de dimensies van de complete authenticiteittest van humanage, 

dezelfde test zonder de overlappende AI-3 items, en de verkorte versie.  

Opvallend is dat de hoogste correlaties precies te vinden zijn tussen de vier dimensies 

van de complete test van humanage en de overeenkomstige dimensies van de verkorte versie. 

De correlatie tussen de complete en verkorte versie is op dimensie zelfinzicht, r = .85, 

zelfwaardering, r = .79, autonomie, r = .76, en eigenaarschap, r = .77. De hoge correlaties 

kunnen deels verklaard worden doordat de verkorte versie items van de complete lijst bevat. 
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Tussen de vier dimensies van de complete authenticiteittest van humanage en de vier niet 

overeenkomstige dimensies zijn de correlaties juist veel lager.  

Interessant is ook dat de correlaties van de complete authenticiteittest van humanage 

allemaal (iets) lager zijn dan de betrouwbaarheid van de meetschaal voor de dimensies: 

Zelfinzicht (α = .854; correlaties met zelfwaardering, autonomie en eigenaarschap zijn 

respectievelijk r = .54, r = .66, en r = .66, alle p’s < .001), zelfwaardering (α = .835; 

correlaties met zelfinzicht, autonomie en eigenaarschap zijn respectievelijk r = .54, r = .79, 

en r = .75, alle p’s < .001), autonomie (α = .904; correlaties met zelfinzicht, zelfwaardering 

en eigenaarschap zijn respectievelijk r = .66, r = .79, en r = .81, alle p’s < .001), en tenslotte 

eigenaarschap (α = .832; correlaties met zelfinzicht, zelfwaardering, en autonomie zijn 

respectievelijk r = .66, r = .75, en r = .81, alle p’s < .001). 

Deze duidelijke en goede resultaten impliceren discriminatie tussen de verschillende 

dimensies. Naast de convergente validiteit, is er dus ook sprake van een goede discriminante 

validiteit onder de dimensies. Tabel 10. geeft een overzicht van de correlaties tussen de 

dimensiescores van de complete authenticiteittest van humanage, de test zonder overlappende 

AI-3 items, en de verkorte versie. 
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Tabel 10. Overzicht Pearson correlaties tussen de dimensiescores van de complete 
authenticiteittest van humanage, de test zonder de overlappende AI-3 items, en de verkorte 
versie 
 

 
 

 
N = 126 
a: p < .01; b: n.s.; overige correlaties: p 

< .001 
 

 
 

 
N = 126 
a: p < .01; b: n.s.; overige correlaties: p < .001 
 
 

3.2.5 Authenticiteittest (lange en korte versie) en sociale wenselijkheid  

 In de voorgaande paragrafen is de interne structuur van de verkorte versie van de 

authenticiteittest, en de betrouwbaarheid en de convergente validiteit van de complete 

authenticiteittest van humanage en de verkorte versie onderzocht. Deze paragraaf behandelt 

de divergente (of discriminante) validiteit en de rol van sociale wenselijkheid in de 

authenticiteitscores van de complete en de verkorte test. Met andere woorden, er wordt 

gekeken of de authenticiteitscores gevoelig zijn voor sociale wenselijkheid.  

 Net als bij voorgaande instrumenten is eerst bij de sociale wenselijkheidsschaal de 

betrouwbaarheid onderzocht. Deze is goed: α = .726. De schaal meet dus inderdaad 

betrouwbaar of de participanten sociaal wenselijk antwoorden.  

 Alle dimensies van de complete humanage test, inclusief de totaalscores, laten een 

significant verband zien, en sommigen een redelijk sterk verband. De totale 

authenticiteitscore hangt sterk samen met sociale wenselijkheid, r = .52, p < .001. De 
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dimensie zelfinzicht lijkt het meest gevoelig voor sociaal wenselijke antwoorden, r = .55, p < 

.001, gevolgd door autonomie, r = .49, p < .001. Zelfwaardering en eigenaarschap hangen het 

minst, maar nog steeds significant samen met sociaal wenselijke antwoorden, respectievelijk 

r = .39, p < .001 en r = .40, p < .001.  

 De correlaties van de verkorte test lopen meer uiteen. De totale authenticiteitscore en 

de score voor zelfinzicht hebben allebei een even sterk verband met sociale wenselijkheid, r 

= .50, p < .001, gevolgd door autonomie, r = .35, p < .001, eigenaarschap, r = .25, p < .01, en 

zelfwaardering, r = .21, p < .05.  

Wat opvalt is dat de totale authenticiteitscore en de aparte dimensies van de verkorte 

versie (iets) lager correleren met sociale wenselijkheid dan die van de complete 

authenticiteittest van humanage met sociale wenselijkheid. De verkorte versie wordt dus iets 

minder beïnvloed door sociale wenselijkheid. Ook zijn in beide testen de totale 

authenticiteitscore en zelfinzicht het meest gevoelig voor sociale wenselijkheid. De dimensie 

zelfwaardering is het minst gevoelig voor sociale wenselijkheid. Zie tabel 11. voor een 

overzicht.  
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Tabel 11. Correlaties van totale authenticiteitscores en aparte dimensies van de complete 
authenticiteittest van humanage, de verkorte versie, en de AI-3 met sociale wenselijkheid 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* p < .05; **p < .01; ***p < .001 (tweezijdig getoetst) 
 

Ook is onderzocht hoe de al gevalideerde AI-3 met sociale wenselijkheid correleert. 

De totale authenticiteitscore en de vier dimensies zijn sterk en significant verbonden met 

authenticiteit, met totaal, r = .67, p < .001, bewustzijn, r = .55, p < .001, onbevooroordeelde 

verwerking, r = .40, p < .001, gedrag, r = .45, p < .001, en relationele oriëntatie, r = .43, p < 

.001. Als naar de totaalscores wordt gekeken lijkt de AI-3 in zijn geheel iets gevoeliger voor 

sociale wenselijkheid te zijn dan de complete authenticiteittest van humanage en de verkorte 

versie, maar de verschillen in gevoeligheid zijn klein. 

Uit bovenstaande kan geconcludeerd worden dat zowel de complete authenticiteittest, 

als de verkorte versie, significant gerelateerd zijn aan sociale wenselijkheid. Dit houdt in dat 

de divergente (of discriminante) validiteit niet voldoende is (ze vertonen overlap in wat ze 

meten), en dat de scores dus beïnvloed worden door sociaal wenselijke antwoorden. De 

verwachting voor dit type validiteit is hiermee niet gesteund. 
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Tot dusver is betrouwbaarheids- en valideringsonderzoek van de complete 

authenticiteittest van humanage en de verkorte versie verricht. De contentvaliditeit is in de 

inleiding toegelicht. Vervolgens is de interne structuur onderzocht. Uit de PCA analyses in de 

exploratiefase zijn drie tot zes betrouwbare hoofdcomponenten te onderscheiden die niet 

geheel en duidelijk overeenkomen met de vier dimensies van humanage. De betrouwbaarheid 

van de vier dimensies van humanage is ook goed. In dit onderzoek draait het juist om deze 

dimensies en achterliggende theorieën, dus is hier in verdere analyses mee gewerkt. In de 

confirmatieve fase is een verkorte versie van de test ontwikkeld. De CFA van de verkorte 

versie wijst op de theoretische verwachting van een hiërarchisch model van de vier dimensies 

die afhankelijk zijn van de tweede orde latente factor authenticiteit. De convergente validiteit 

is goed; de correlaties zijn hoog en significant zodat kan worden aangenomen dat de 

authenticiteittest van humanage, de verkorte versie en de AI-3 hetzelfde construct meten. De 

discriminante validiteit is met de sociale wenselijkheidsschaal gemeten. Hoge en significante 

correlaties met de twee testen zijn gevonden. Dit betekent dat de discriminante validiteit niet 

voldoet en de authenticiteitscores gevoelig zijn voor sociaal wenselijke antwoorden. Hier zal 

in de vervolgonderzoeken voor gecorrigeerd dienen te worden. In de discussie zal dieper 

worden ingegaan op het probleem van de correlaties met sociale wenselijkheid. 

In de volgende paragrafen wordt het verband tussen defensiemechanismen en 

authenticiteit besproken. 

 

 

3.3 Authenticiteittest (lange en korte versie) en defensiemechanismen 

 De analyses tot nu toe zijn verricht met het doel de authenticiteittest van humanage en 

de daaruit afgeleide verkorte versie te valideren en de betrouwbaarheid van die tests te 

controleren. Omdat de resultaten bevredigend zijn, op de discriminante validiteit 
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(gevoeligheid voor sociale wenselijkheid) na, is verder onderzocht wat de relatie tussen 

defensiemechanismen en authenticiteit is zonder en met correctie voor sociale wenselijkheid. 

Specifieker zal het gaan om de relatie tussen mature vs. immature defensiemechanismen met 

authenticiteit en zelfwaardering (paragraaf 3.3.1) en tussen PRI afweren met authenticiteit en 

zelfwaardering (paragraaf 3.3.2).  

  Er is gebruik gemaakt van partiële correlatie analyses bij een significantie niveau van 

p = .05 (tweezijdig). In het onderzoek is gebleken dat de authenticiteit- en dimensiescores 

gevoelig zijn voor sociale wenselijkheid (zie paragraaf 3.2.5). Ook de totaalschalen van de 

drie verschillende defensiemechanismen blijken gevoelig te zijn voor sociale wenselijkheid, 

met mature defensiemechanismen, r = .18, p < .05, immature defensiemechanismen, r =  - 

.40, p < .001, en  PRI afweren, r = - .46, p < .001. Daarnaast zijn ook de meeste correlaties 

tussen de afzonderlijke mature/immature defensiemechanismen en PRI afweren met sociale 

wenselijkheid significant (zie Bijlage 3. voor een overzicht van de correlaties tussen de 

afzonderlijke defensiemechanismen met sociale wenselijkheid). Omdat zowel de 

authenticiteitschalen als de defensiemechanismenschalen gevoelig zijn voor sociale 

wenselijkheid, zijn partiële correlatie analyses uitgevoerd om zo zuiver mogelijk de 

hypothesen te toetsen. In de volgende analyses zijn de verbanden tussen de drie verschillende 

defensiemechanismen met authenticiteit en zelfwaardering onderzocht zonder en met 

correctie voor sociale wenselijkheid. Uit de resultaten blijkt dat de werkelijke verschillen 

tussen de eerste orde correlaties en partiële correlaties miniem zijn; de partiële correlaties zijn 

veruit in de meeste gevallen wel (iets) minder sterk dan de eerste orde correlaties, maar in 

vrijwel alle gevallen waarin de r significant is, blijft ook de partial r significant (en in 

dezelfde richting). Zie Tabellen 12, 13 en 14 voor een overzicht van de eerste orde correlaties 

van de defensiemechanismen met authenticiteit zonder correctie voor sociale wenselijkheid 

en de partiële correlaties. Omdat er belangstelling is voor de ware correlaties tussen de 
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defensiemechanismen met authenticiteit en zelfwaardering, zullen de resultaten echter alleen 

worden besproken op basis van de partiële correlaties (na uitpartialisering van het sociale 

wenselijkheidseffect).  

  

3.3.1 Mature vs. immature defensiemechanismen  

 Voor de hypothese toetsing is eerst een betrouwbaarheidsanalyse gedaan op de twee 

schalen mature en immature defensiemechanismen. De betrouwbaarheid van mature 

defensiemechanismen is laag (α = .363) en het verwijderen van een aantal items zou het 

enigszins, maar niet veel verbeteren. Ook is die van de immature defensiemechanismen laag 

(α = .228) met niet veel verbetering als items verwijderd zouden worden. Omdat deze twee 

samengestelde combinatieschalen van mature en immature defensiemechanismen laag scoren 

op betrouwbaarheid, is het interessanter om te kijken naar de afzonderlijke 

defensiemechanismen. Op deze manier kan dan een beter beeld worden gekregen van het 

effect van defensiemechanismen op authenticiteit en zelfwaardering. Het is immers mogelijk 

dat iemand een (effectief) defensiemechanisme toepast, zonder dat hij/zij het andere 

(effectieve) defensiemechanisme gebruikt. 

 In de volgende paragrafen zal nader worden ingegaan op de relatie tussen de algehele 

en afzonderlijke mature defensiemechanismen (paragraaf 3.3.1.1) en immature 

defensiemechanismen (paragraaf 3.3.1.2) met authenticiteit en zelfwaardering van de 

complete humanage test en de verkorte versie. 

 

 

3.3.1.1 Mature defensiemechanismen, authenticiteit en zelfwaardering 

 De eerste hypothese heeft betrekking op de relatie tussen mature 

defensiemechanismen met authenticiteit en luidt als volgt: 
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Hypothese 1a: Er bestaat een positief verband tussen gebruik van mature 

defensiemechanismen en mate van authenticiteit: Hoe meer een persoon mature 

defensiemechanismen gebruikt, hoe authentieker hij/zij is. 

 

  

 De partiële correlaties tussen de totale schaal van mature defensiemechanismen met 

authenticiteit van zowel de complete test van humanage als de verkorte versie, zijn laag en 

niet significant (respectievelijk partial r = .14, n.s., en partial r = .18, n.s.).  

De afzonderlijke mature defensiemechanismen laten daarentegen een aantal 

interessante resultaten zien. De partiële correlatie tussen de mature defensie anticipatie en 

authenticiteit is bij beide tests niet significant (complete humanage test, partial r = .05, n.s., 

en verkorte versie, partial r = .06, n.s.). De mature defensie humor lijkt een goede defensie te 

zijn voor de mate van authenticiteit (complete humanage test, partial r = .43, p < .001, en 

verkorte versie, partial r = .32, p < .001), gevolgd door suppressie (alleen bij de complete 

humanage test, partial r = .25, p < .01). Tenslotte is het gedrag van de mature defensie 

sublimatie opvallend: Deze is negatief gerelateerd aan authenticiteit (alleen bij de complete 

humanage test, partial r = - .30, p < .01), wat zou kunnen betekenen dat deze zich volgens de 

theorie juist gedraagt als een immature defensie. Hier wordt later in de discussie verder over 

uitgewijd. Alle resultaten zijn terug te vinden in Tabel 12.  

 Er is geen steun gevonden voor hypothese 1a als alleen wordt gekeken naar de relatie 

tussen de totale schaal van mature defensiemechanismen van de complete test van humanage 

en de verkorte versie met authenticiteit. Er is geen positief en significant verband gevonden 

tussen gebruik van mature defensiemechanismen en mate van authenticiteit. Als daarentegen 

wordt gekeken naar de relaties van afzonderlijke mature defensiemechanismen met 
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authenticiteit, zijn duidelijke verschillen te zien. Humor en suppressie lijken goede mature 

defensies te zijn voor de mate van authenticiteit: Hoe meer iemand humor en/of suppressie 

gebruikt, hoe authentieker hij/zij is. De mature defensie sublimatie hangt negatief samen met 

authenticiteit: Hoe meer iemand sublimatie gebruikt, hoe minder authentiek hij/zij is. 

Tenslotte is er geen verband gevonden tussen de mature defensie anticipatie en authenticiteit. 

Deze verschillen in relaties tussen afzonderlijke defensiemechanismen met authenticiteit 

kunnen verklaren waarom de betrouwbaarheid van de algehele schaal van mature 

defensiemechanismen, en de partiële correlatie van die schaal met authenticiteit, laag en niet 

significant is. 

  

 Ook de relatie tussen mature defensiemechanismen en mate van zelfwaardering is 

onderzocht: 

 

Hypothese 1b: Er bestaat een positief verband tussen gebruik van mature 

defensiemechanismen en mate van zelfwaardering: Hoe meer een persoon mature 

defensiemechanismen gebruikt, hoe meer zelfwaardering hij/zij heeft. 

 

 De partiële correlaties tussen de totale schaal van de mature defensiemechanismen 

met zelfwaardering van zowel de complete test van humanage als de verkorte versie, zijn laag 

en niet significant (respectievelijk partial r = . 07, n.s., en partial r = .03, n.s.).  

 De afzonderlijke mature defensiemechanismen geven een vergelijkbaar (divers) beeld 

van de relaties met zelfwaardering als de relaties met authenticiteit. Net als bij de relaties met 

authenticiteit, is de partiële correlatie tussen de mature defensie anticipatie en zelfwaardering 

bij beide tests niet significant (complete humanage test, partial r = - .06, n.s., en verkorte 

versie, partial r = - .01, n.s.). Ook hier hangt de mature defensie humor sterk en positief 
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samen met mate van zelfwaardering (complete humanage test, partial r = .39, p < .001, en 

verkorte versie, partial r = .24, p < .01), gevolgd door suppressie (alleen bij de complete 

humanage test, partial r = .27, p < .01). De mature defensie sublimatie is bij beide versies 

juist negatief gerelateerd aan zelfwaardering (complete humanage test, partial r = - .27, p < 

.01, en verkorte versie, partial r = - .21, p < .05). Deze resultaten zijn terug te vinden in Tabel 

12.  

 Voor hypothese 1b is geen steun gevonden wanneer er wordt getoetst met behulp van 

de samengestelde, totale schaal van mature defensies; er is geen positief en significant 

verband gevonden tussen gebruik van mature defensiemechanismen en mate van 

zelfwaardering. Wel is dit verband gevonden bij de afzonderlijke mature 

defensiemechanismen humor en suppressie: Hoe meer iemand humor en/of suppressie 

gebruikt, hoe meer zelfwaardering hij/zij heeft. Sublimatie is juist negatief en significant 

gerelateerd aan zelfwaardering: Hoe meer iemand sublimatie gebruikt, hoe minder 

zelfwaardering hij/zij heeft. Ook hier geldt dat de verschillen in relaties tussen afzonderlijke 

defensiemechanismen met zelfwaardering kunnen verklaren waarom de betrouwbaarheid van 

de algehele schaal van mature defensiemechanismen, en de partiële correlatie van die schaal 

met zelfwaardering, laag en niet significant is.   
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De volgende paragraaf (3.3.1.2) heeft betrekking op de toetsing van hypothesen 2a en 

2b: De relatie tussen immature defensiemechanismen met authenticiteit en zelfwaardering. 

 

3.3.1.2 Immature defensiemechanismen, authenticiteit en zelfwaardering 

 Wat is de relatie tussen immature defensiemechanismen met authenticiteit en 

zelfwaardering? De eerste hypothese die getoetst wordt is: 

  

Hypothese 2a: Er bestaat een negatief verband tussen gebruik van immature 

defensiemechanismen en mate van authenticiteit: Hoe meer een persoon immature 

defensiemechanismen gebruikt, hoe minder authentiek hij/zij is.  

 

 De partiële correlaties tussen de totale schaal van de immature defensiemechanismen 

met authenticiteit van zowel de complete test van humanage als de verkorte versie, zijn 

negatief en significant (respectievelijk partial r =  - .26, p < .01, en partial r = - .24, p < .01).  

 Er zijn een aantal afzonderlijke immature defensiemechanismen die volgens de 

verwachtingen negatief en significant partieel correleren met authenticiteit. De immature 

defensie die het sterkst dit verband laat zien en op beide testen is vermijding (complete 

humanage test, partial r = - .44, p < .001, en de verkorte versie, partial r = - .37, p < .001), 

gevolgd door ontkenning (complete humanage test, partial r = - .30, p < .01, en de verkorte 

versie, partial r = - .29, p < .01). Daarnaast laten de immature defensies projectie, 

verplaatsing en passieve agressie ook negatieve significante partiële correlaties zien met 

authenticiteit (alleen bij de complete humanage test, respectievelijk partial r = - .28, p < .01, 

partial r = - .25, p < .01, en partial r = - .31, p < .05). De twee defensies intellectualisatie en 
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devaluatie wijken qua richting van de partiële correlaties af van de 5 voorgaande; ze zijn juist 

positief significant gerelateerd aan authenticiteit (intellectualisatie bij de complete humanage 

test, partial r = .28, p < .01, en bij de verkorte versie, partial r = .18, p < .05; en devaluatie bij 

de complete humanage test, partial r = .29, p < .01, en bij de verkorte versie, partial r = .21, p 

< .01). De defensies isolatie en uitdraging lijken niet gerelateerd te zijn aan authenticiteit (bij 

beide versies, n.s.). Deze resultaten zijn terug te vinden in Tabel 13.  

 In het algemeen is hypothese 2a bevestigd als er wordt gekeken naar de relatie tussen 

de totale schaal van immature defensiemechanismen met authenticiteit. Er bestaat een 

negatief verband tussen gebruik van immature defensiemechanismen en mate van 

authenticiteit: Hoe meer iemand immature defensiemechanismen gebruikt, hoe minder 

authentiek hij/zij is. Belangrijk is om ook naar de relatie van de afzonderlijke immature 

defensiemechanismen met authenticiteit te kijken. Hieruit blijkt dat vermijding, ontkenning, 

projectie, verplaatsing en passieve agressie inderdaad negatief verbonden zijn aan 

authenticiteit. Hoe meer iemand deze defensies gebruikt, hoe minder hij/zij authentiek is. De 

defensies intellectualisatie en devaluatie laten juist tegengestelde, positieve verbanden zien 

met authenticiteit, zoals dat bij de mature defensies wordt verwacht. Hoe meer iemand deze 

defensies gebruikt, hoe authentieker hij/zij dus is. De meeste, maar niet alle 

defensiemechanismen werken dus in de richting zoals verwacht werd. 

    

Ook de relatie tussen immature defensiemechanismen en mate van zelfwaardering is 

onderzocht: 

 

Hypothese 2b: Er bestaat een negatief verband tussen gebruik van immature 

defensiemechanismen en mate van zelfwaardering: Hoe meer een persoon immature 

defensiemechanismen gebruikt, hoe minder zelfwaardering hij/zij heeft.  
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De partiële correlaties tussen de totale schaal van de immature defensiemechanismen 

met zelfwaardering van zowel de complete test van humanage als de verkorte versie, zijn 

negatief en significant (respectievelijk partial r = -.20, p < .05, en partial r = -.29, p < .01). 

 De immature defensie verplaatsing correleert het sterkst, significant en negatief met 

zelfwaardering bij beide tests (bij de complete humanage test, partial r = -.36, p < .001, en bij 

de verkorte versie, partial r = -.33, p < .001), gevolgd door vermijding (bij de complete 

humanage test, partial r = -.32, p < .001, en bij de verkorte versie, partial r = -.23, p < .05), en 

ontkenning (bij de complete humanage test, partial r = -.20, p < .05, en bij de verkorte versie, 

partial r = -.21, p < .05). De immature defensie projectie toont een dergelijk verband alleen 

bij de complete test van humanage (partial r = -.23, p <.05), en isolatie juist alleen bij de 

verkorte versie (partial r = -.20, p < .05). De twee defensies devaluatie en intellectualisatie 

laten net als hun relatie met authenticiteit, en weliswaar nu alleen bij de complete humanage 

test, ook met zelfwaardering een positief significant verband zien (devaluatie, partial r = .29, 

p < .01, en intellectualisatie, partial r = .27, p < .01). De defensies passieve agressie, 

uitdraging, en rationalisatie lijken geen verband te hebben met zelfwaardering (allen, n.s.). 

Zie Tabel 13. voor alle eerste orde correlaties, en partiële correlaties van immature 

defensiemechanismen met authenticiteit en zelfwaardering. 

 Hypothese 2b wordt in dit onderzoek dus gesteund als er naar de relatie tussen de 

totale schaal van immature defensiemechanismen met zelfwaardering wordt gekeken. De 

afzonderlijke defensies vermijding, verplaatsing, ontkenning, projectie en isolatie lijken 

inderdaad zoals verwacht negatief verbonden te zijn met zelfwaardering. Hoe meer een 

persoon deze defensies gebruikt, hoe minder zelfwaardering hij/zij heeft. Devaluatie en 

intellectualisatie gedragen zich juist tegenovergesteld: ze zijn positief verbonden met 

zelfwaardering. Hoe meer iemand devaluatie en intellectualisatie gebruikt, hoe meer 
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zelfwaardering hij/zij heeft. Ook bij zelfwaardering geldt dus dat de meeste, maar niet alle 

immature defensiemechanismen werken zoals verwacht werd. 
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In paragraaf 3.3.2 wordt de relatie tussen de PRI afweren en authenticiteit besproken. 

 

3.3.2 PRI afweren, authenticiteit en zelfwaardering 

 Voor de hypothese toetsing is eerst een betrouwbaarheidsanalyse gedaan op de schaal 

van de PRI afweren. De betrouwbaarheid van de PRI afweren is goed (α = .714) en het 

verwijderen van items zou de betrouwbaarheid enigszins, maar niet veel verbeteren. De 

schaal van de PRI afweren is samengesteld uit vijf verschillende afweren (valse hoop, valse 

macht, ontkenning van behoeften, primaire afweer, en angst) waarvan de relaties met 

authenticiteit en zelfwaardering ook afzonderlijk zijn bekeken.  

 

Hypothese 3a: Er bestaat een negatief verband tussen gebruik van de vijf door Bosch 

(2003) onderscheiden afweermechanismen en mate van authenticiteit: Hoe meer een 

persoon de vijf afweermechanismen gebruikt, hoe minder authentiek hij/zij is. 

 

De partiële correlaties tussen de totale schaal van de PRI afweren met authenticiteit 

van zowel de complete test van humanage als de verkorte versie, zijn hoog en significant 

(respectievelijk partial r = -.60, p < .001, en partial r = -.41, p < .001).  

De drie afweren primaire afweer, angst, en valse hoop correleren sterk, significant, en 

negatief met authenticiteit bij zowel de complete test van humanage als de verkorte versie 

(primaire afweer respectievelijk, partial r = -.66, p < .001, en partial r = -.40, p < .001; angst 

respectievelijk, partial r = -.65, p < .001, en partial r = -.53, p < .001; en valse hoop 

respectievelijk, partial r = -.41, p < .001, en partial r = -.29, p < .01). Afweer ontkenning van 

behoeften is alleen significant en negatief gerelateerd aan authenticiteit bij de verkorte versie 

(partial r = -.18, p < .05). Afweer valse macht wijkt af van de andere vier afweren; deze is 

significant en positief verbonden met authenticiteit op beide versies (complete humanage test, 
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partial r =  .41, p < .001, en de verkorte versie, partial r =  .39, p < .001). De resultaten zijn 

terug te vinden in Tabel 14.  

 Hypothese 3a wordt in het huidige onderzoek gesteund als er naar de relatie tussen de 

totale schaal van de PRI afweren met authenticiteit wordt gekeken. De afzonderlijke afweren 

primaire afweer, angst, valse hoop en ontkenning van behoeften zijn inderdaad negatief 

gerelateerd aan mate van authenticiteit: Hoe meer iemand deze afweren gebruikt, hoe minder 

authentiek hij/zij is. Alleen valse macht lijkt af te wijken van dit beeld en zou het omgekeerde 

impliceren: Hoe meer iemand valse macht gebruikt, hoe authentieker hij/zij is. Dit laatste is 

niet in lijn met de verwachtingen. Voor de meeste, maar niet alle afweren, geldt dus dat hoe 

meer iemand PRI afweren gebruikt, hoe minder authentiek hij/zij is. 

  

De laatste analyse toetst de relatie tussen de vijf PRI afweren en zelfwaardering, of 

specifieker:  

 

Hypothese 3b: Er bestaat een negatief verband tussen gebruik van de vijf door Bosch 

(2003) onderscheiden afweermechanismen en mate van zelfwaardering: Hoe meer een 

persoon de vijf afweermechanismen gebruikt, hoe minder zelfwaardering hij/zij heeft. 

 

 De partiële correlaties tussen de totale schaal van de PRI afweren met zelfwaardering 

van zowel de complete test van humanage als de verkorte versie, zijn hoog en significant 

(respectievelijk partial r = -.65, p < .001, en partial r = -.58, p < .001). 

 De afzonderlijke afweren die op de complete test van humanage en de verkorte versie  

sterk, significant, en negatief met zelfwaardering samenhangen zijn primaire afweer 

(respectievelijk partial r = -.72, p < .001, en partial r = -.55, p < .001), angst (respectievelijk 

partial r = -.64, p < .001, en partial r = -.55, p < .001), en valse hoop (respectievelijk partial r 
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= -.52, p < .001, en partial r = -.47, p < .001). Ook hier wijkt afweer valse macht af van de 

andere drie afweren; deze is op beide testversies significant en positief gerelateerd aan 

zelfwaardering (respectievelijk partial r =  .35, p < .001, en partial r = .19, p < .05). In dit 

onderzoek bestaat er geen relatie tussen afweer ontkenning van behoeften en zelfwaardering 

(beide tests, n.s.). Deze resultaten zijn terug te vinden in Tabel 14.  

 Hypothese 3b is in het huidige onderzoek bevestigd als er naar de relatie tussen de 

totale schaal van de PRI afweren met zelfwaardering wordt gekeken. Primaire afweer, angst, 

en valse hoop zijn naar verwachting negatief gerelateerd aan zelfwaardering: Hoe meer 

iemand deze afweren gebruikt, hoe minder zelfwaardering hij/zij heeft. Hoe meer iemand 

daarentegen valse macht gebruikt, hoe meer zelfwaardering hij heeft. Voor de meeste, maar 

niet alle afweren, geldt dus dat hoe meer iemand de vijf PRI afweren gebruikt, hoe minder 

zelfwaardering hij/zij heeft. 

 

 Voor een volledig overzicht zijn in Bijlage 4. de gemiddelden, standaarddeviaties en 

betrouwbaarheden van alle onderzochte variabelen terug te vinden.
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4.0 Discussie 

Psychologisch adviesbureau humanage heeft een authenticiteitmodel en –test 

ontwikkeld waarin authenticiteit wordt gedefinieerd als de mate waarin iemands gedachten, 

gevoelens en gedrag zijn ware zelf reflecteren en dus congruent zijn met elkaar. Volgens dit 

model bestaat authenticiteit uit de vier dimensies zelfinzicht, zelfwaardering, autonomie en 

eigenaarschap (Schiphorst & Willemstein, 2010).  

Het huidige onderzoek had als doel dit authenticiteitmodel en de bijbehorende test 

theoretisch en empirisch te onderbouwen via het verschaffen van een theoretisch kader, 

betrouwbaarheids- en valideringsonderzoek. Voor de statistische analyses zijn in dit 

onderdeel PCA, CFA, en eerste orde correlaties gebruikt.  

Daarnaast is getracht meer inzicht te krijgen in de relatie tussen het gebruik van 

defensiemechanismen en mate van authenticiteit. Hiervoor zijn twee verschillende theorieën 

over defensiemechanismen gebruikt, namelijk de visie van Vaillant (1977) en  Andrews et al. 

(1993) waarin onderscheid wordt gemaakt tussen de “gezonde”, mature en “ongezonde”, 

immature defensiemechanismen. De tweede benadering is van Bosch (2003), waarin het 

gebruik van defensiemechanismen op zichzelf als slecht wordt beschouwd en moet worden 

verlaagd om gezond en effectief te kunnen functioneren. Voor het uitvoeren van dit 

onderdeel is voornamelijk gebruik gemaakt van eerste orde en partiële correlaties. 

In deze paragraaf zullen de bevindingen van het huidige onderzoek in het kort 

toegelicht en waar nodig verklaard worden (4.1). Vervolgens zullen de beperkingen van het 

onderzoek besproken worden (4.2), alsmede de implicaties voor theorie en praktijk (4.3) en 

aanbevelingen voor vervolgonderzoek (4.4). Tenslotte zal deze scriptie worden afgesloten 

met een samenvatting en de hoofdconclusies van het onderzoek (4.5). 
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4.1 Bevindingen van het huidige onderzoek 

4.1.1 Demografische variabelen.  

Uit de analyses voor het verband tussen de demografische variabelen en authenticiteit 

is naar voren gekomen dat het effect van leeftijd op authenticiteit significant is tussen de 

laagst scorende leeftijdscategorie 26-30 jaar en de hoogst scorende leeftijdscategorie 31-35. 

Een mogelijke verklaring hiervoor is het fenomeen “quarterlife crisis”. Mensen rond de mid 

twintig zijn nog bezig met het definiëren van wie ze zijn. Ze zijn nog niet lang klaar met hun 

studie en staan voor belangrijke keuzes in het leven, zoals welk carrièrepad ze in willen slaan 

en wat ze belangrijk in hun privéleven vinden (relatie, balans werk-privé, kinderen). Deze 

transitie van adolescentie naar volwassenheid wordt vaak als een crisis ervaren, en gaat 

gepaard met onzekerheden, het zoeken naar een identiteit en leidt soms zelfs tot fysieke 

klachten (Robbins & Wilner, 2001; Thorspecken, 2005). Het is mogelijk dat ze om die reden 

lager op authenticiteit scoren dan mensen in de groep van 31-35 jaar, die meer zicht hebben 

op invulling van hun grote levensvragen. 

 Ook lijkt er een effect van het type functie op authenticiteit te zijn; leidinggevenden 

zijn authentieker dan werknemers. Een mogelijke verklaring zou zijn dat leidinggevenden 

meer de mogelijkheid hebben om autonomie en eigenaarschap te ervaren omdat ze meer 

mogelijkheden hebben om hun eigen visies, waarden en normen in hun werk tot uitdrukking 

te brengen. Daarbij dragen zij vaak meer verantwoordelijkheden en hebben ze wellicht een 

actievere houding om zaken aan te pakken. Een alternatieve verklaring is dat authentieke 

mensen mogelijk meer competenties hebben dan minder authentieke mensen, en daarom 

eerder en vaker leiderschapsposities zullen bereiken. Ook kan het zijn dat mensen pas een 

leidinggevende rol kiezen wanneer ze weten wie ze zijn en wat ze willen, kortom wanneer ze 

authentieker zijn. 
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4.1.2 Betrouwbaarheid en validiteit van de authenticiteittest  

 De volgende subparagrafen gaan over het betrouwbaarheids- en valideringsonderzoek 

en geven een beknopt overzicht van de per onderdeel verkregen onderzoeksresultaten.  

 

4.1.2.1 De PCA en betrouwbaarheid (interne structuur) 

De complete authenticiteittest van humanage. Uit de PCA zijn na varimax rotatie 6 

hoofdcomponenten naar voren gekomen die 39.98% van de variantie verklaren. Deze 

componenten komen wat betreft inhoud niet duidelijk overeen met de dimensies volgens de 

theorie van humanage. Opvallend uit de PCA is de splitsing van de autonomie items van 

humanage over twee componenten waarvan een meer lijkt te gaan over specifieke 

gedragingen en actie, en de ander wat algemener van inhoud is. In de subparagrafen 

“theoretische implicaties” en “aanbeveling voor vervolgonderzoek” zal hierop nader worden 

ingegaan. In het algemeen blijkt uit deze resultaten dat de theorie van humanage en/of de 

items die de theorie vertegenwoordigen, door de PCA niet geheel ondersteund wordt. De 

interne structuur wat betreft de dimensies is niet heel duidelijk gebleken. De vier dimensies 

worden wel gesteund door betrouwbaarheidsonderzoek. De betrouwbaarheden van de schalen 

van de vier dimensies zelfinzicht, zelfwaardering, autonomie en eigenaarschap, zijn goed tot 

uitstekend.  

 

De verkorte versie. Uit noodzaak voor het uitvoeren van vervolganalyses is een 

verkorte versie van de authenticiteittest van 12-items gemaakt. Ook hier is de PCA en 

betrouwbaarheidsonderzoek op uitgevoerd. De PCA onderscheidt vier componenten die 

66.58% van de variantie verklaren. De items zijn precies onderverdeeld in de vier door 

humanage gedefinieerde dimensies. Er kan dus worden aangenomen dat het om de dimensies 
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zelfinzicht, zelfwaardering, autonomie en eigenaarschap gaat. Ook de betrouwbaarheden van 

de vier dimensies variëren van goed tot uitstekend. Deze verkorte versie is dus zowel 

theoretisch vanuit humanage, als statistisch vanuit de PCA-  en betrouwbaarheidsanalyses, 

onderbouwd.  

 

4.1.2.2 De CFA (interne structuur) 

 Vanwege het kleine aantal respondenten in verhouding tot het grote aantal items van 

de complete authenticiteittest is in dit gedeelte voor het nader onderzoeken van de interne 

structuur verder gewerkt met de verkorte versie. De CFA is uitgevoerd om te onderzoeken 

hoe de dimensies zich verhouden tot het construct authenticiteit. Een unidimensionaal model 

laat een slechte fit zien. Een vier-factor model en hiërarchisch model daarentegen, laten 

allebei een duidelijke en kwalitatief bijna identieke fit zien. Er wordt op basis van theoretisch 

oogpunt voorkeur gegeven aan het hiërarchische model als interne structuur. Zelfinzicht, 

zelfwaardering, autonomie en eigenaarschap zijn verklaarbaar door een gemeenschappelijke, 

hogere orde, of tweede orde, factor authenticiteit. 

 

4.1.2.3 Authenticiteittest en de AI-3 (convergente validiteit) 

De complete authenticiteittest van humanage. Voor de analyses is de complete test, en 

deze test zonder de overlappende items van de AI-3 gebruikt. Voor beide varianten blijkt dat 

ze hoog correleren met de AI-3 van Kernis en Goldman (2006), de drie instrumenten meten 

dus alledrie voor een groot gedeelte hetzelfde. Ook op het niveau van dimensies is er sprake 

van een goede convergente validiteit van de dimensies zelfinzicht en autonomie van 

humanage met de overeenkomstige dimensies (bewustzijn en gedrag) van Kernis en Goldman 

(2006). 
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De verkorte versie.  Er is een hoge correlatie gevonden tussen de verkorte versie en de 

AI-3 van Kernis en Goldman (2006), wat inhoudt dat deze twee voor een groot gedeelte 

hetzelfde meten. Zelfinzicht en autonomie van de verkorte versie zijn, weliswaar iets minder 

dan die van de complete humanage test, erg significant gecorreleerd met de bewustzijns- en 

gedragsdimensies van de AI-3. De convergente validiteit van deze verkorte versie is dus ook 

goed. 

 

4.1.2.4. Authenticiteit en sociale wenselijkheid (divergente validiteit) 

 De complete authenticiteittest van humanage. De complete authenticiteittest van 

humanage is erg gevoelig voor sociale wenselijkheid. Zowel de totaalscore als de aparte 

dimensies zijn significant verbonden met sociale wenselijkheid. Zelfinzicht en autonomie zijn 

het gevoeligst voor sociale wenselijkheid. 

  

De verkorte versie. De totaalscore en dimensies zijn ook bij de verkorte versie 

gevoelig voor sociale wenselijkheid, hoewel eigenaarschap en zelfwaardering iets minder dan 

bij de complete test. Ook bij deze versie zijn zelfinzicht en autonomie het gevoeligst voor 

sociale wenselijkheid.  

  

De divergente validiteit is dus niet voldoende in beide tests omdat ze overlap met 

sociale wenselijkheidscores vertonen in wat ze meten. Dit is een groot probleem voor de 

kwaliteit van de scores van de tests. In de subparagrafen “beperkingen van het huidige 

onderzoek”, “theoretische implicaties” en aanbevelingen voor vervolgonderzoek” zal er een 

verklaring voor worden gegeven en zullen enkele theoretische oplossingen voor dit probleem 

en suggesties voor vervolgonderzoek aangedragen worden. Overigens is uit extra analyses 

gebleken dat de discriminante validiteit onder de dimensies goed is: De verschillende 
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dimensies van de authenticiteittest zijn zowel in de complete als in de verkorte versie van de 

humanage test duidelijk te onderscheiden van elkaar.  

 

4.1.3 Authenticiteittest en defensiemechanismen 

 Naast de betrouwbaarheid en validiteit van de twee versies van de authenticiteittest is 

ook de relatie tussen mature en immature defensiemechanismen, en PRI afweren met 

authenticiteit en zelfwaardering onderzocht. De volgende subparagrafen lichten in grote 

lijnen de resultaten van de partiële correlatie analyses met betrekking tot de twee 

verschillende benaderingen over defensiemechanismen met authenticiteit en zelfwaardering 

verder toe. Hierbij beperkt de toelichting zich tot de meest interessante bevindingen die 

zinvol zijn voor de implicaties van het onderzoek en suggesties voor vervolgonderzoek. Het 

besef is er dat de gebruikte methode (correlationeel onderzoek) geen harde uitspraken toelaat 

wat betreft causaliteit. Toch zal op basis van de theorie ter verduidelijking in de tekst af en 

toe in termen van oorzaken en effecten gesproken worden.  

 

4.1.3.1 Mature vs. Immature defensiemechanismen, authenticiteit en zelfwaardering 

 Volgens de benadering gebaseerd op Vaillant (1977) en Andrews et al. (1993) worden 

defensiemechanismen altijd gebruikt en kan er onderscheid worden gemaakt tussen onder 

andere mature en immature defensiemechanismen.  

 Mature defensiemechanismen. De hypothesen dat er positieve verbanden bestaan 

tussen het gebruik van mature defensiemechanismen met mate van authenticiteit en 

zelfwaardering worden gedeeltelijk bevestigd. Zowel met de complete humanage test als de 

verkorte versie is geen significant verband gevonden tussen mature defensiemechanismen 

met authenticiteit en zelfwaardering. Wel blijkt dat sommige afzonderlijke 

defensiemechanismen zoals humor en suppressie het verwachte beeld vertonen en het gebruik 
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daarvan dus inderdaad samenhangt met een hogere mate van authenticiteit en zelfwaardering. 

Mensen die de humor van een bepaalde situatie kunnen inzien of in staat zijn hun (negatieve) 

impulsen opzij te zetten zijn wellicht beter in staat de grote lijnen en hun hogere doelen in 

zicht te houden en daar naar te handelen. Het is mogelijk dat eigen waarden, normen en 

doelen met plezier nastreven en niet snel afgeleid worden door impulsen misschien wel een 

vorm van zelfwaardering is omdat het de persoon op dat moment even “spaart” om focus te 

houden op datgene wat echt belangrijk voor hem/haar is. Dat humor positieve effecten heeft 

ondersteunt de invalshoek van de stroming positieve psychologie, waarin veel aandacht aan 

dit onderwerp wordt besteed.  

De defensie sublimatie gedraagt zich in dit onderzoek juist tegenovergesteld van de 

verwachting: Hoe meer iemand sublimatie gebruikt, hoe minder authentiek hij/zij is en lagere 

zelfwaardering hij/zij heeft. Het loont de moeite dit onverwachte resultaat nader te bekijken. 

Bij sublimatie transformeert een persoon sociaal onacceptabele impulsen naar meer sociaal 

gewaardeerde impulsen. De gevoelens worden geaccepteerd, gemodificeerd en omgeleid naar 

een bepaalde persoon of een acceptabel, door velen gewaardeerd doel. Bijvoorbeeld, iemand 

met veel woede en agressie kan deze gevoelens omzetten in het creëren van een kunstwerk. 

Het is denkbaar dat in dit proces de impulsen niet op een congruente manier gekanaliseerd 

worden en de persoon dus niet volledig zijn gevoelens tot uiting brengt. Dat hij/zij niet de 

echte impulsen erkent en gehoor aan ze geeft, zou ook kunnen verklaren waarom sublimatie 

samengaat met een lagere zelfwaardering.  

De defensie anticipatie laat geen significant verband zien met mate van authenticiteit 

en zelfwaardering. 

Al deze resultaten zijn gebaseerd op de complete authenticiteittest van humanage. De 

verbanden die met deze test gevonden zijn, zijn in het algemeen sterker dan die gevonden 

met de verkorte lijst. Dit is (deels) statistisch verklaarbaar. De sterkte van de correlaties 



	   	   Authenticiteit	  en	  defensiemechanismen	  
	  

76	  

wordt mede bepaald door de betrouwbaarheid van de meetinstrumenten. De 

betrouwbaarheden van de  korte versie in het geheel en de dimensies van de korte versie zijn 

iets lager dan die van de complete authenticiteittest van humanage. Het is goed mogelijk dat 

om die reden de gevonden verbanden van de verkorte versie zwakker zijn dan die gevonden 

bij de complete humanage test.  

Omdat deze hypothesen maar gedeeltelijk gesteund zijn zal in paragrafen 

“theoretische implicaties” en “suggesties voor vervolgonderzoek” hier nog verder bij 

stilgestaan worden. 

 

Immature defensiemechanismen. De hypothesen dat negatieve verbanden bestaan 

tussen het gebruik van immature defensiemechanismen met mate van authenticiteit en 

zelfwaardering worden gesteund voor zowel de totale immature defensieschaal als voor de 

meeste afzonderlijke defensiemechanismen. 

De defensies vermijding en ontkenning, maar ook projectie, verplaatsing en passieve 

agressie lijken het meest samen te hangen met mindere mate van authenticiteit en, op 

passieve agressie na, met lagere zelfwaardering. Dit is in lijn met de verwachtingen volgens 

de theorie van Vaillant (1977) en Andrews (1993). Het lijkt erop dat bij de immature 

defensies ook een onderscheid kan worden gemaakt in de “strategie” die het 

defensiemechanisme hanteert. Bij de defensies ontkenning en vermijding gaat het om de 

oncomfortabele realiteit die of niet wordt erkend, of wel wordt erkend maar vermeden. De 

informatie wordt in het geval van vermijding wel objectief aanschouwd, maar de manier 

waarop beide defensies ermee omgaan is dus redelijk passief. Aan de andere kant gaan 

projectie, verplaatsing en passieve agressie veel actiever met onplezierige informatie om; het 

is alsof de informatie via het gebruik van de defensie naar buiten toe wordt “teruggekaatst” 

en dus makkelijker te herkennen is aan specifiek gedrag. Dit onderscheid zou praktische 
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implicaties kunnen hebben voor het verminderen van het gebruik van deze 

defensiemechanismen. In de paragraaf “praktische implicaties” wordt hierop ingegaan.  

De defensies intellectualisatie en devaluatie werken meer als mature defensies en 

gaan dus samen met hogere mate van authenticiteit en zelfwaardering. Het zou kunnen zijn 

dat intellectualisatie, weliswaar in een andere context, een vergelijkbare functie heeft als de 

mature defensie suppressie, namelijk het “parkeren” of opzij zetten van vervelende 

informatie. Zoals reeds is omschreven wordt in suppressie (tijdelijk) de aandacht aan 

onplezierige informatie opzij gezet om focus te kunnen houden op datgene wat belangrijk is. 

Intellectualisatie zet op een vergelijkbare manier even de emoties opzij. Het is daarom 

denkbaar dat mensen die (in beperkte mate) intellectualisatie gebruiken, het overzicht houden 

in het streven naar hun doelen, zich niet snel laten meeslepen door impulsen of emoties en 

daarmee dus authentieker zijn en meer zelfwaardering hebben.  

De defensie devaluatie gaat hand in hand met een hogere mate van authenticiteit en 

zelfwaardering. Het is belangrijk om hierbij twee dingen op te merken: 1. De theorie 

omschrijft devaluatie als het attribueren van overdreven negatieve consequenties aan jezelf of 

anderen (Vaillant, 1992). 2. In deze vragenlijst is de vraag “Ik ben trots op mijn vermogen 

om mensen op hun plaats te zetten” gebruikt om het gebruik van deze defensie te meten. Het 

gaat in het huidige onderzoek dus om devaluatie van anderen. Als iemand in staat is om 

anderen te wijzen op hun tekortkomingen, is het inderdaad mogelijk dat hij/zij zelfverzekerd 

is, zijn/haar talenten en zwakke punten waardeert en zich authentieker gedraagt. Toch lijkt 

het niet erg plausibel dat mensen met een hoge zelfwaardering ook juist anderen op hun 

tekortkomingen wijzen. Het is mogelijk dat sommigen die hun zelfwaardering juist willen 

vergroten of in stand willen houden dit gedrag vertonen. Zelfwaardering lijkt een belangrijke 

factor hierin te zijn, waar in “theoretische implicaties” op wordt teruggekomen.  
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Er is geen verband gevonden tussen authenticiteit/zelfwaardering en de defensies 

isolatie en uitdraging.  

Ook hier geldt dat de resultaten gebaseerd zijn op de resultaten van de complete 

authenticiteittest van humanage. Deze verbanden zijn in mindere mate terug te zien bij de 

verkorte versie. 

 

4.1.3.2 PRI afweren, authenticiteit en zelfwaardering 

 De hypothesen dat er een negatief verband bestaat tussen gebruik van de vijf door 

Bosch (2003) onderscheiden afweermechanismen en mate van authenticiteit en 

zelfwaardering worden op basis van de resultaten van het huidige onderzoek ondersteund. 

Zoals verwacht is zowel op de algehele schaal van de PRI afweren als voor de meeste 

van de afzonderlijke afweren een negatief verband gevonden tussen het gebruik van de 

afweren met authenticiteit en zelfwaardering. Iemand die de afweren primaire afweer, angst, 

valse hoop en ontkenning van behoeften gebruikt, heeft inderdaad een lagere mate van 

authenticiteit. Bij zelfwaardering spelen alleen de afweren primaire afweer, angst, en valse 

hoop een rol en is er geen verband gevonden met ontkenning van behoeften. Afweer valse 

macht gedraagt zich tegen de verwachting in: Bij gebruik van valse macht is juist sprake van 

hogere mate van authenticiteit en zelfwaardering. Wat opvalt is dat valse macht qua inhoud 

en gedrag vergelijkbaar is met het defensiemechanisme devaluatie. Bij valse macht gaat het 

om o.a. de schuld bij anderen te leggen, wat lijkt op andere mensen op hun plaats zetten en 

hen wijzen op hun tekortkomingen. Interessant is dat de defensies devaluatie volgens de 

theorie van Vaillant (1977) en valse macht volgens de PRI benadering van Bosch (2003) 

verwacht worden negatief samen te hangen met authenticiteit en zelfwaardering, maar dit niet 

het geval blijkt. Er is niet direct een plausibel antwoord te geven op de gevonden verbanden 
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en zelfwaardering lijkt hier een belangrijke rol in te vervullen. Over deze rol zal in 

“theoretische implicaties” verder worden uitgewijd. 

 

Analyses met de totale mature, immature en PRI schalen leveren niet altijd duidelijke, 

en zeker geen gedetailleerde resultaten op. Extra analyses die de samenhang tussen de 

separate defensiemechanismen met authenticiteit en zelfwaardering meten zijn zeer 

waardevol gebleken voor het verschaffen van inzichten in welke richting deze aparte 

defensiemechanismen werken.  

 

4.2 Beperkingen van het huidige onderzoek 

 Bij de uitvoering van het huidige onderzoek dient rekening gehouden te worden met 

beperkingen van het onderzoek. De belangrijkste worden hieronder in het kort behandeld. 

Het huidige onderzoek betreft een cross-sectioneel onderzoek waarbij gebruik is gemaakt van 

correlatieanalyses. Dit betekent dat een observatie van het veld is gedaan waarbij geen 

manipulatie heeft plaatsgevonden. De data horen geanalyseerd te worden in termen van 

verbanden tussen voorkomende variabelen in plaats van oorzaak en effect. Er kunnen in het 

huidige onderzoek dus geen causale uitspraken gedaan worden (Field, 2009). In 

“aanbevelingen voor vervolgonderzoek” wordt kort besproken hoe wel inzicht in causale 

verbanden kan worden verkregen. 

 Wat betreft het aantal participanten en de manier van participanten werven valt een 

aantal kanttekeningen te plaatsen. Hoewel het aantal participanten in het huidige onderzoek 

(N = 126) voldoende is om de analyses te kunnen uitvoeren, is voor een betere kwaliteit van 

betrouwbaarheids- en valideringsonderzoek het aantal van 300 of meer participanten gewenst 

(Tabachnick & Fidell (2007); Comrey & Lee (1992), in Field, 2009). De respondenten in de 

onderzoeken van Kernis en Goldman (2006) en Wood et al. (2008) waren voornamelijk 



	   	   Authenticiteit	  en	  defensiemechanismen	  
	  

80	  

psychologiestudenten. Een voordeel van het huidige onderzoek is dat de steekproef uit 

werkende mensen bestaat met een grote verscheidenheid in achtergrond. Toch zijn nog vooral 

mensen uit de zakelijke dienstverlening, de hoger opgeleiden, en leeftijden tussen 26 en 55 

jaar vertegenwoordigd.  

Het is mogelijk dat de manier waarop participanten zijn geworven de kans op sociaal 

wenselijke antwoorden heeft verhoogd en potentiële participanten heeft afgeschrikt. Een 

groot deel van de participanten is door zijn/haar leidinggevende gevraagd (vrijwillig) aan 

deze test deel te nemen. Daarbij is benadrukt dat de resultaten anoniem door humanage 

verwerkt zouden worden. Het zou kunnen zijn dat participanten toch de anonimiteit 

betwijfelden en daardoor alsnog sociaal wenselijk antwoordden. Dit gevoel zou kunnen zijn 

versterkt omdat de persoonlijke emailadressen van mensen nodig waren voor de persoonlijke 

uitnodiging en eigen link naar de online test. Twijfel aan anonimiteit kan ook een verklaring 

zijn voor terughoudendheid onder de benaderde mensen om hun email adressen te geven, 

en/of deel te nemen aan het onderzoek. Wat er in vervolgonderzoek verbeterd kan worden ten 

aanzien van het werven van participanten zal worden besproken in de paragraaf 

“aanbevelingen voor vervolgonderzoek”.  

 Ook wat betreft de vragenlijst  zijn een aantal beperkingen te noemen. Het 

voornaamste probleem met self-report tests is dat de kans bestaat dat mensen sociaal 

wenselijk zullen antwoorden. Mensen neigen zichzelf dan te presenteren als wat sociaal 

wenselijk wordt beschouwd. Nog een probleem is dat vragen niet altijd worden begrepen of 

geïnterpreteerd op de manier die bedoeld is. Een aantal respondenten hadden inderdaad als 

feedback gegeven dat ze sommige vragen niet altijd duidelijk vonden en daardoor niet wisten 

hoe ze die moesten beantwoorden. Bij self-report tests bestaat ook nog de mogelijkheid dat 

mensen niet in staat zijn de werkelijkheid weer te geven omdat ze bijvoorbeeld zich bepaalde 

ervaringen niet goed kunnen herinneren, of simpelweg niet kunnen weten. In het huidige 
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onderzoek kan bijvoorbeeld afgevraagd worden hoe iemand met een slecht zelfinzicht kan 

weten dat hij/zij een slecht zelfinzicht heeft. Nog een beperking van de vragenlijst is dat uit 

de opmerkingen van de respondenten is gebleken dat de vragenlijst als te lang is ervaren. Een 

aantal potentiële respondenten is vroegtijdig afgehaakt, waardoor data verloren zijn gegaan. 

In het vervolg zal de vragenlijst beduidend korter kunnen zijn omdat een aantal schalen 

(zoals de AI-3) die in dit onderzoek noodzakelijk voor het valideringsonderzoek waren, 

weggelaten kunnen worden. Bovendien kan de verkorte versie ingezet worden als in een 

onderzoek meerdere variabelen moeten worden gemeten. 

	  

4.3 Implicaties 

4.3.1 Theoretische implicaties 

  Voor bijna alle verkregen resultaten uit het huidige onderzoek geldt dat ze de 

desbetreffende in de introductie besproken theorieën ondersteunen. Het is nu duidelijker wat 

de interne structuur van authenticiteit volgens de theorie van humanage is, en hoe 

authenticiteit en zelfwaardering met het gebruik van defensiemechanismen samenhangen. 

Toch zijn er een aantal theoretische implicaties die zinvol zijn om toe te lichten. 

 Er is gebleken dat zowel de complete authenticiteittest als de verkorte versie, op elke 

dimensie gevoelig is voor sociale wenselijkheid. Ook de AI-3 is gevoelig voor sociale 

wenselijkheid. In de introductie is vermeld dat de Authenticity Scale van Wood et al. (2008) 

juist niet beïnvloed wordt door sociale wenselijkheid. Voor sociale wenselijkheid gebruikten 

Wood et al. (2008) de 40-item lange Balance Inventory of Desirable Responding (Paulhus, 

1984) die uit twee delen bestaat. Impression management meet de mate waarin individuen 

naar anderen toe opzettelijk hun sociaal wenselijk gedrag overdrijven. Self-deception meet 

de mate waarin individuen naar zichzelf toe positieve attributies overdrijven en negatieve 

attributies verbergen. Naast een andere sociale wenselijkheidsschaal wijkt ook de theorie van 
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Wood et al. (2008) af van die van humanage en bestaan hun steekproeven voornamelijk uit 

psychologiestudenten. Het zou kunnen zijn dat werkende mensen die op verzoek van hun 

leidinggevende deze test (vrijwillig) invullen, sociaal wenselijker antwoorden in termen van 

impressie management dan (psychologie)studenten die minder bezorgd zullen zijn over de 

consequenties van hun resultaten. Wellicht zijn de resultaten van Kernis en Goldman (2006) 

en Wood et al. (2008) dus geen goede representatie van de populatie en zouden de 

participanten in de steekproef van de huidige studie anders scoren op de sociale 

wenselijkheidsschaal die in Wood et al. (2008) gebruikt is. In “aanbevelingen voor 

vervolgonderzoek” zal nog kort worden stilgestaan bij het gebruik van de sociale 

wenselijkheidsschaal in vervolgonderzoek.  

 In het huidige onderzoek wordt zelfwaardering als een unidimensionaal concept 

beschouwd, maar in de literatuur wordt ook wel onderscheid gemaakt tussen zekere 

zelfwaardering (“secure self-esteem”) en fragiele zelfwaardering (“fragile self-esteem”; 

Kernis, 2003). Bij hoge zekere zelfwaardering voelt iemand zich waardevol en tevreden met 

zichzelf, worden eigen zwakke punten geaccepteerd en is geen continue bevestiging en 

promotie nodig. Iemand met een hoge fragiele zelfwaardering voelt zich daarentegen erg trots 

en superieur ten opzichte van anderen en wil de eigen zwakten niet onder ogen zien en laten 

zien. Hij/zij heeft de overdreven neiging zichzelf te verdedigen tegen alles wat een 

bedreiging vormt voor zijn/haar eigenwaarde, en houdt zich bezig met zelf-promotie (Kernis, 

2003). Dit onderscheid zou ook in het model van humanage gemaakt kunnen worden. De 

verwachtingen in dat geval zouden zijn dat mensen met een hogere zekere zelfwaardering 

ook een hogere mate van authenticiteit hebben, en mensen met een hogere fragiele 

zelfwaardering juist een lagere mate van authenticiteit. Het zou daarbij interessant zijn om 

ook te kijken naar de relatie tussen gebruik van defensiemechanismen met zekere en fragiele 

zelfwaardering. Uit de resultaten is bijvoorbeeld gebleken dat de ongezonde defensies 
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devaluatie en valse macht tegen de verwachting in positief samenhangen met zelfwaardering 

en daarmee dus ook authenticiteit (omdat zelfwaardering een onderdeel van authenticiteit is). 

Dit zou makkelijker te verklaren zijn als de hoge mate van zelfwaardering juist de fragiele 

variant blijkt te zijn: Hoe meer devaluatie en valse macht wordt gebruikt, hoe hoger de 

fragiele zelfwaardering. Het onderscheid in deze zelfwaarderingsvormen brengt dan ook 

nuance aan in de vorming van de totale authenticiteitscore.  

Tenslotte blijkt uit de resultaten van de PCA dat de autonomie items na varimax 

rotatie grotendeels opgesplitst worden over twee componenten. Qua inhoud zijn deze 

grofweg in te delen in autonomie in specifiek gedrag (component 1), en een algemenere vorm 

van autonomie (component 2). Autonomie is een veel empirisch onderzocht onderwerp. Zo 

heeft Wiggins (1997) resultaten uit eerder onderzoek geïnterpreteerd en samengevat in een 

model, waarin onderscheid wordt gemaakt tussen zelfbepaling of –beïnvloeding (“self-

governance”), waar autonomie aan het eind van het continuüm passiviteit naar activiteit staat. 

Bij deze vorm van autonomie gaat het onder andere om de acties die een persoon vanuit 

zichzelf neemt en niet baseert op de beïnvloeding van anderen. De tweede vorm van 

autonomie heeft betrekking op separatie, waar autonomie aan het eind van het continuüm 

gemeenschap (“communion”) naar separatie staat. Individuatie en separatie van de persoon 

ten opzichte van anderen staat hierbij centraal. Het gaat onder andere om algemene gedachten 

en gevoelens over het zelf (Hmel & Pincus, 2002). Het is mogelijk dat de uit de PCA naar 

voren gekomen scheiding van autonomie items deze verschillen eruit heeft gehaald. De 

selectie van autonomie items in de humanage authenticiteittest zou zo kunnen worden 

aangepast dat deze twee typen autonomie (of meerdere typen) duidelijker vertegenwoordigd 

zijn. In de paragraaf “aanbevelingen voor vervolgonderzoek” wordt hier kort op ingegaan.  

In het huidige onderzoek zijn gezonde (of mature) defensiemechanismen 

meegenomen die op basis van de Defense Style Questionnaire (Andrews et al., 1993) zijn 
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samengesteld. De literatuur spreekt van andere gezonde defensiemechanismen die niet in het 

huidige onderzoek zijn opgenomen. In de self-affirmation theory wordt gesproken over 

processen die zelf-integriteit beschermen en handhaven. Een defensiemechanisme dat gezond 

blijkt te werken is onder andere compensatie. Hierbij worden gevoelens van 

minderwaardigheid of bekwaamheid op een domein gecompenseerd door successen in andere 

domeinen te benadrukken. De persoon krijgt dan een positiever zelfbeeld en hogere 

zelfwaardering (Sherman & Cohen, 2006; Sappenfield, 1954). Assertiviteit zou een gezond  

defensiemechanisme kunnen zijn als er een balans is tussen passieve en agressieve 

communicatie en is nauw verbonden met zelfvertrouwen. Deze twee defensiemechanismen 

passen goed in de theorie over zelfwaardering en authenticiteit van humanage en zouden in 

vervolgonderzoek onder mature defensiemechanismen mee kunnen worden genomen.  

 	  

4.3.2 Praktische implicaties 

 Het huidige onderzoek heeft veel praktische implicaties die vanwege het beperkte 

kader niet allemaal behandeld kunnen worden. In deze paragraaf worden de belangrijkste 

uitgelicht.  

 Authenticiteit is een succesfactor gebleken die onder andere leidt tot tevredenheid en 

productiviteit. Naast het feit dat het van belang is voor de persoon zelf, is authenticiteit van 

mensen dus ook belangrijk voor de organisatie waarin ze werken.  

Een van de belangrijkste gevolgen van het huidige onderzoek is dat een nieuwe 

authenticiteittest (lange en korte versie) ontwikkeld en gevalideerd is. De complete 

authenticiteittest van humanage en de verkorte versie kunnen, met eventuele theoretische 

aanpassingen aangedragen in de vorige paragraaf, voor verscheidene doeleinden zoals 

assessments, training en coaching, ingezet worden. Met name de verkorte versie zal nuttig 

zijn als meerdere variabelen bij een persoon onderzocht moeten worden. 
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De dimensies zelfinzicht, zelfwaardering, autonomie en eigenaarschap blijken samen 

te hangen met authenticiteit. De authenticiteittest kan inzicht verschaffen in iemands scores 

per dimensie. Er kan dan met de desbetreffende persoon in de vorm van coaching of training 

worden gewerkt aan de dimensies waar lager op wordt gescoord. Hieronder zijn enkele 

voorbeeldvragen per dimensie gegeven. 

Zelfinzicht. Iemand kan zijn zelfinzicht vergroten door zich af te vragen waar 

zijn/haar sterke en zwakke punten liggen, en een lijstje te maken met wat zijn/haar drijfveren, 

waarden en normen heel concreet zijn. Daarbij zou hij/zij een of meerdere personen kunnen 

vragen deze vragen voor hem/haar ook te beantwoorden om eventuele “blind spots” te 

ontdekken en in zijn/haar mening uitgedaagd te worden (een mogelijke oplossing voor een 

eerdergenoemde opmerking als beperking van het gebruik van self-report tests: Hoe kan 

iemand met weinig zelfinzicht weten dat hij weinig zelfinzicht heeft? Zie ook in 

“aanbevelingen voor vervolgonderzoek” onder het punt self-report). Daarnaast kan ook 

aandacht worden geschonken aan het herkennen van reactiepatronen en de vraag waarom 

iemand zich gedraagt op de manier waarop hij/zij zich gedraagt. 

Zelfwaardering. Vragen die een beter beeld kunnen geven van de mate van 

zelfwaardering zijn onder andere “Hoeveel vertrouwen heb ik in mijn vaardigheden en de 

persoon die ik ben?” en “Ben ik trouw aan die dingen waar ik veel belang aan hecht?” Als 

zelfwaardering laag is, kan (met behulp van een coach bijvoorbeeld) nagegaan worden wat de 

gedachten zijn die tot een negatief zelfbeeld leiden en die corrigeren.  

 Autonomie. Mensen worden altijd blootgesteld aan externe invloeden zoals cultuur, 

sociale normen, en invloedrijke mensen in de omgeving. Het is niet altijd makkelijk om 

onafhankelijk te denken en handelen. Het bereiken van autonomie kan daarom een lang 

proces zijn. Wat iemand zich kan afvragen is bijvoorbeeld “In hoeverre laat ik me in mijn 

gedrag door externe invloeden leiden?”, en om helder te krijgen hoe meer autonomie te 
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bereiken bijvoorbeeld “Wat heb ik nodig om dingen op mijn eigen manier tot uitdrukking te 

brengen?” 

 Eigenaarschap. Bij eigenaarschap draait het om doen. Sommige mensen voelen zich 

belemmerd om in actie te komen. Vragen die hierbij kunnen helpen zijn onder andere “In 

hoeverre neem ik verantwoordelijkheid voor mijn gedrag?”, “In hoeverre wijt ik de schuld 

aan externe oorzaken in plaats van aan mezelf?”, en tenslotte om tot concretere stappen te 

komen bijvoorbeeld “Welke manieren kan ik bedenken om met mijn acties de koers van 

(ongewenste) situaties te bepalen?”. 

Het gebruik van bepaalde defensiemechanismen hangt samen met de mate van 

authenticiteit en zelfwaardering. Authenticiteit en zelfwaardering kan verbeterd worden door 

het gebruik van effectievere en gezonde defensiemechanismen (humor en suppressie) te 

verhogen. Voor defensiemechanisme humor zou een persoon in een oefening uitgedaagd 

kunnen worden door met een andere, positieve bril op een moeilijke of ongewenste situatie te 

bekijken. Wat bij deze oefening voor humor, maar ook voor het trainen van gebruik van 

suppressie, zou kunnen helpen is door bewust iets meer afstand te nemen en de situatie via de 

“helikopter view” te bekijken. Ook zou een oefening in het hier en nu gedaan kunnen worden 

om focus te houden op hetgeen wat op dat moment prioriteit verdient. 

Anderzijds kunnen ongezonde defensiemechanismen (sublimatie, ontkenning, 

vermijding, projectie, verplaatsing, passieve agressie, en de PRI afweren primaire afweer, 

angst, valse hoop en ontkenning van behoeften) worden afgeleerd. Bij de ongezonde 

defensiemechanismen kan nog een verschil in aanpak worden gemaakt tussen de passievere 

defensies ontkenning en vermijding, en de andere actievere ongezonde 

defensiemechanismen. Om de passievere defensies weg te nemen zou nadruk gelegd kunnen 

worden op waarom mensen bepaalde informatie niet tot hen door laten dringen. Het gaat bij 

de vermindering van deze immature defensiemechanismen om het wegnemen van de 
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passiviteit. Om het gebruik van defensiemechanisme sublimatie en de immature 

defensiemechanismen projectie, verplaatsing, passieve agressie en de PRI afweren primaire 

afweer, angst, valse hoop en ontkenning van behoeften te verminderen zou een iets andere 

focus van nut kunnen zijn, namelijk de persoon laten inzien dat informatie op een vervormde 

manier tot uiting wordt gebracht.  

	  

4.4 Aanbevelingen voor vervolgonderzoek 

 In de voorgaande paragrafen “bevindingen van het huidige onderzoek”, “beperkingen 

van het huidige onderzoek” en “theoretische implicaties” zijn een aantal punten besproken 

die verwerkt kunnen worden in vervolgonderzoeken. Deze worden in het kort toegelicht, 

alsmede andere suggesties omtrent deze onderwerpen. 

 Er zijn een aantal mogelijkheden om in het vervolg de kwaliteit (onder andere de 

betrouwbaarheid en validiteit) van de test, en daarmee de interpretatie te verbeteren. Er is 

geconstateerd dat in dit onderzoek geen conclusies in termen van causale verbanden kunnen 

worden getrokken. Er zou in het vervolg longitudinaal onderzoek met meerdere 

meetmomenten verricht kunnen worden om meer inzicht te krijgen in de richting van de 

gevonden relaties tussen variabelen. Daarbij is het bijvoorbeeld interessant te kijken naar hoe 

de mate van authenticiteit bij iemand zich door de tijd heen ontwikkelt; is authenticiteit een 

relatief stabiele factor of flexibel en makkelijk beïnvloedbaar?  

Aansluitende op het hier voorgaande, blijkt uit recent onderzoek van Bolsenbroek 

(2010) dat er een positief verband bestaat tussen authenticiteit en bevlogenheid. Ook spelen 

fit en intrinsieke motivatie een rol in deze relatie. In longitudinaal vervolgonderzoek naar 

authenticiteit (eventueel met behulp van de nieuwe verkorte versie van de vragenlijst) en 

bevlogenheid zouden deze variabelen meegenomen kunnen worden zodat de richting ook in 

deze verbanden duidelijker wordt.  
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Ook zou voor de kwaliteit van de interpretatie van valideringsonderzoek gestreefd 

moeten worden naar meer dan 300 participanten met een grotere spreiding in achtergronden, 

voornamelijk in opleiding, branche en leeftijd.  

In het huidige onderzoek is, voornamelijk wegens beperkte tijd, ervoor gekozen om 

verder te werken met de betrouwbare dimensies van humanage en niet met de uit de PCA 

verkregen componenten. Vervolgonderzoek zou de zes verkregen componenten verder 

kunnen onderzoeken op inhoud zodat er wellicht een beter beeld kan worden verkregen van 

de mogelijk nodige aanpassingen in de theorie. De eerder genoemde implicatie om 

onderscheid te maken tussen verschillende vormen van  autonomie is hier een voorbeeld van. 

Om de CFA te kunnen uitvoeren is vanwege het probleem van het relatief kleine 

aantal respondenten vergeleken met het grote aantal items van de humanage test, een selectie 

van items gemaakt. Dit had als resultaat een gevalideerde verkorte versie die in de praktijk 

erg aantrekkelijk is als er meerdere variabelen onderzocht moeten worden. Een andere 

oplossing is de “pakketjesmethode” (of multiple-item parcel method), waarbij pakketjes van 

meerdere items worden gemaakt en de CFA analyses op elk pakketje worden uitgevoerd. 

Deze methode zou overwogen kunnen worden om de interne structuur van de complete versie 

van de authenticiteittest te onderzoeken.  

Het gebruik van self-report vragenlijsten kan de kans op sociaal wenselijk antwoorden 

verhogen. Ook bevatten self-report vragenlijsten soms items die niet of verkeerd door de 

participant worden begrepen, of items die niet (altijd) door de respondent beantwoord kunnen 

worden. Deze beperkingen kunnen de kwaliteit van de resultaten beïnvloeden. Om dit tegen 

te gaan zou authenticiteitonderzoek in de toekomst in de vorm van 360 graden feedback 

kunnen worden gedaan. Naast het afnemen van de authenticiteittest van humanage wordt dan 

aan derden gevraagd antwoord te geven op vragen over de desbetreffende participant. Zo kan 

gecorrigeerd worden voor de negatieve consequenties van gebruik van de self-report 
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vragenlijst methode en daarmee een accurater beeld verkregen worden van de mate van 

iemands authenticiteit.  

In vervolgonderzoek zou ook gekeken kunnen worden naar andere manieren om 

participanten te werven. In het benaderen van bedrijven zouden de onderzoekers na 

toestemming van het management, zelf contact met de werknemers kunnen leggen en de 

nodige informatie over het onderzoek verschaffen waarbij anonimiteit en onafhankelijkheid 

van het onderzoek benadrukt wordt. Dit kan onder andere door een online systeem te 

ontwerpen waarbij de participanten een algemene email krijgen waarin een algemene link 

naar de online test staat die voor iedereen toegankelijk is. Zo kan de indruk worden gewekt 

dat hun gegevens niet te herleiden zijn. 

 Omdat de authenticiteittest gevoelig voor sociale wenselijkheid blijkt te zijn, is een 

mogelijkheid de sociale wenselijkheidsschaal standaard op te nemen in de authenticiteittest 

en ervoor te corrigeren, zoals dat in het huidige onderzoek is gedaan. Nog beter zou het zijn 

om de authenticiteittest minder gevoelig voor sociale wenselijkheid te maken. Hier zijn een 

aantal mogelijkheden voor. De verkorte versie lijkt minder beïnvloed te worden door sociale 

wenselijkheid. Er zou in vervolgonderzoek van de complete authenticiteittest ook een selectie 

van items gemaakt kunnen worden die het laagst met sociale wenselijkheid correleren.  

Het authenticiteitmodel en de daarbij horende items van humanage zouden mogelijk verder 

uitgewerkt kunnen worden zodat sociale wenselijkheid minder voorkomt. Enkele manieren 

hiervoor zijn door de vragen neutraler te stellen, en een dichotome antwoordschaal (“ja/nee”) 

voor de sociale wenselijkheidsschaal te gebruiken. Nog een mogelijkheid zou zijn om een 

andere sociale wenselijkheidsschaal te gebruiken, zoals de Balance Inventory of Desirable 

Responding (Paulhus, 1984) gebruikt in de studie van Wood et al. (2008).  

Eerder is beschreven dat autonomie in de literatuur vaak in verschillende vormen 

wordt onderverdeeld. Een daarvan is het vaak gebruikte onderscheid tussen zelfbeïnvloeding 
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en separatie (Wiggins, 1997). Bolsenbroek (2010) vond in zijn onderzoek een significant 

direct verband tussen autonomie en bevlogenheid. Vervolgonderzoek zou zich kunnen richten 

op het in kaart brengen van diverse autonomievormen met bevlogenheid.  

 Carver en Connor-Smith (2010) vonden in hun onderzoek dat de vijf 

persoonlijkheidsdimensies, en bepaalde subschalen, van de Big Five samenhangen met 

actieve, minder actieve, en niet actieve coping. Vervolgonderzoek zou de relaties van 

verschillende vormen van coping met authenticiteit kunnen onderzoeken. Nog interessanter 

zou zijn om te onderzoeken wat de relatie tussen de vijf verschillende 

persoonlijkheidsdimensies (neuroticisme, extraversie, openheid, altruïsme en 

consciëntieusheid) met authenticiteit is. In hoeverre ligt authenticiteit geworteld in 

persoonlijkheid en op wat voor manier kunnen mensen persoonlijkheidsaspecten veranderen 

om authentieker te zijn? 

 In “theoretische implicaties” is uiteengezet dat in de literatuur bij zelfwaardering vaak 

een onderscheid wordt gemaakt tussen zekere en fragiele zelfwaardering. Vervolgonderzoek 

kan zich richten op hoe zekere en fragiele zelfwaardering samenhangt met authenticiteit, en 

hoe alle afzonderlijke defensiemechanismen (inclusief andere defensiemechanismen, zoals de 

eerder voorgestelde gezonde defensie compensatie) gerelateerd zijn aan zekere en fragiele 

zelfwaardering en authenticiteit. Er kan dan een herindeling worden gemaakt van gezonde en 

ongezonde defensiemechanismen en daarmee een nuttig meetinstrument worden ontwikkeld 

dat afgestemd is op in de praktijk (coaching, training en assessments) veel voorkomende 

defensiemechanismen.  

Een veel onderzocht onderwerp dat nauw verwant is aan het huidige onderzoek is 

authentiek leiderschap. In de introductie is in het kort de theorie van Walumbwa et al. (2008) 

toegelicht. Hierin beschouwen zij zelfinzicht, openheid, geïnternaliseerde moraal en 

gebalanceerde onbevooroordeelde verwerking van informatie als de vier dimensies van 
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authentiek leiderschap. Vervolgonderzoek zou bijvoorbeeld met het model van Walumbwa et 

al. (2008) kunnen onderzoeken wat de relatie is tussen het gebruik van defensiemechanismen 

en authentieke leiders. Wat onderscheidt authentieke leiders van authentieke non-leiders? 

Zou het onder andere kunnen liggen aan de typen defensiemechanismen die ze gebruiken?

   

 

4.5 Samenvatting en conclusie 

Authentieke mensen zijn zich bewust van hun talenten en drijfveren, en zetten die 

maximaal in. Authenticiteit draagt dus bij aan een beter functioneren van individuen in hun 

privéleven, maar ook op de werkvloer. Psychologisch adviesbureau humanage heeft een op 

praktijk gebaseerde theorie en een 57-item lange authenticiteittest ontwikkeld waarin 

authenticiteit bestaat uit de vier dimensies zelfinzicht, zelfwaardering, autonomie en 

eigenaarschap (Schiphorst & Willemstein, 2010).  

Het huidige onderzoek had als doel de theorie en authenticiteittest van humanage 

theoretisch en empirisch te onderbouwen aan de hand van literatuur-, betrouwbaarheids- en 

valideringsonderzoek zodat het meetinstrument ingezet kan worden voor verscheidene 

doeleinden in de praktijk zoals HRD advies, assessments, coaching, en training. De resultaten 

van de betrouwbaarheidsanalyses en de analyses voor de interne structuur, convergente en 

onder de dimensies discriminante validiteit zijn goed en leggen daarmee een 

wetenschappelijke basis voor de theorie en de bijbehorende authenticiteittest van humanage. 

Daarnaast is een verkorte versie van 12-items van de authenticiteittest ontwikkeld die 

hetzelfde betrouwbaarheids- en valideringsonderzoek als de originele test heeft doorlopen. 

Ook voor deze verkorte versie zijn de resultaten goed. Wel blijkt sociale wenselijkheid voor 

beide versies de scores te beïnvloeden. In de discussie zijn een aantal suggesties gedaan met 

betrekking tot het oplossen van de gevoeligheid van de testen voor sociale wenselijkheid. 
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Samengevat zijn de complete humanage test en de verkorte versie met dit onderzoek 

voldoende gevalideerd en kunnen in het vervolg in de praktijk ingezet worden. 

 Een manier om inzicht te krijgen in de mate van authenticiteit is door te kijken in 

hoeverre bepaalde soorten defensiemechanismen worden gebruikt. Het tweede doel van het 

huidige onderzoek was dan ook de relatie tussen defensiemechanismen met authenticiteit en 

zelfwaardering van de complete test en de verkorte versie te onderzoeken. De verwachting 

dat mature defensiemechanismen positief samenhangen met authenticiteit en zelfwaardering 

wordt gedeeltelijk gesteund. In het huidige onderzoek komt duidelijk naar voren dat er een 

negatieve relatie bestaat tussen immature defensiemechanismen en de PRI afweren met 

authenticiteit en zelfwaardering. Een aantal richtlijnen voor het verbeteren van de theorie zijn 

behandeld en suggesties zijn gegeven voor hoe in de praktijk functionele 

defensiemechanismen kunnen worden ontwikkeld, en het gebruik van ongezonde afweren 

verminderd kan worden.  

Empirisch onderzoek naar authenticiteit staat nog in de kinderschoenen. Met het 

huidige onderzoek is getracht nieuwe aspecten van authenticiteit en de relatie tussen 

authenticiteit en defensiemechanismen aan het licht te brengen, en nieuwe handvatten voor 

vervolgonderzoek en praktijk aan te reiken. 
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Bijlagen 

 

Bijlage 1. Begeleidend schrijven uitnodiging  

Beste (voornaam achternaam), 
 
Graag willen wij u uitnodigen om deel te nemen aan het 
belevingsonderzoek. Dit onderzoek wordt in samenwerking met humanage, de 
universiteit van Leiden en Leuven (België) uitgevoerd. Deze vragenlijst 
heeft betrekking op hoe u uzelf ziet en hoe u tegen anderen en situaties 
aankijkt. 
 
Het invullen zal ongeveer 20 minuten bedragen. De verkregen gegevens 
zullen strikt vertrouwelijk en anoniem (*) verwerkt worden. Tijdens het 
invullen kunt u de test onderbreken en later op de pagina terugkomen waar 
u gebleven was. Wij verzoeken u vriendelijk de test uiterlijk 14 juni 
2010 af te ronden. 
 
Als u geïnteresseerd bent in verdere informatie over de inhoud van het 
onderzoek, kunt u contact opnemen met Kiyoko van Bochove, tel. 
06-42235395.  
 
Hieronder vindt u uw link naar de online testruimte: 
 
Het webadres: http://testruimte.humanage.nl/XXXXXXX 
 
Met vriendelijke groet, 
humanage 
 
* De link naar de test is geheel random gegenereerd. Alleen u weet deze 
link. De ingevulde resultaten zijn door ons dus niet aan u te koppelen! 
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Bijlage 2. Vragenlijst 

 

Inleidende tekst bij de vragenlijst: 
 
Deze vragenlijst bevat een reeks uitspraken die waarnemingen van mensen over zichzelf 
inhouden. Denk bij het beantwoorden niet te lang na, het gaat om uw eerste indruk. Uw 
persoonlijke mening is van belang. Er zijn geen goede of foute antwoorden. Beantwoord elke 
uitspraak door het vakje aan te kruisen waarvan u vindt dat dit het meest nauwkeurig uw 
reactie op de uitspraak weergeeft. 
 

Persoonsgegevens 

 
Leeftijd    
 < 20   21-25  26-30  31-35  36-40  41-45     
 46-50   51-55  56-60   61-65  65< 
 
 
Je bent een  
 man   vrouw 
 
 
Relatie 
 single   in een relatie 
 
 
Hoogst genoten opleiding 
 MAVO/LBO/(V)MBO  HAVO/VWO 
 HBO     WO 
 
 
In welke branche werk je? 
 Financiële dienstverlening   Woningbouwcorporaties  Ideële organisaties 
 Zakelijke dienstverlening   Handel    Commercieel vastgoed 
 Personeel en organisatie   Overig 
 
Leidinggevende functie 
 ja   nee 
 
 
Werk je full- of parttime 
 fulltime  parttime 
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Vraag 
positie 

Itemlabel Vragen 

11 Z1 Ik probeer actief te begrijpen welke kanten van mezelf zo bij elkaar 
passen dat ze mijn kern of echte zelf vormen. 

29 Z2 Ik heb weinig contact met mijn diepste gedachten en gevoelens. 
56 Z3 Ik ben in staat om die kanten van mezelf die van belang zijn voor mijn 

kern of echte zelf te onderscheiden van de kanten die niet van belang 
zijn. 

67 Z4 Ik tracht actief mezelf zo goed mogelijk te begrijpen. 
12 Z5 Ik heb geen contact met wat voor mij belangrijk is. 
74 Z6 Ik herken vaste patronen in mijn eigen gedrag. 
31 Z7 Ik zie wanneer ik volgens een vast patroon handel. 
30 Z8 Ik weet vanuit zelfkennis waar mijn persoonlijke kracht ligt en richt me 

daar op. 
86 Z9 Ik weet wat mijn belangrijkste drijfveren zijn. 
43 Z10 Ik heb het gevoel dat ik mezelf niet goed ken. 
85 Z11 Onafhankelijk van de situatie of de ander ben ik gewoon mezelf. 
93 Zw12 Ik vind mezelf de moeite waard zoals ik ben. 
22 Zw13 Ik ben geneigd te denken dat een ander beter is dan ik. 
68 Zw14 Ik heb de neiging tegen anderen op te kijken. 
110 Zw15 Ik voel me zelfverzekerd over wie ik ben. 
57 Zw16 Het verschil tussen wie ik ben en wat ik wil zijn, is groot. 
23 Zw17 Ik denk positief over mezelf. 
73 Zw18 Ik voel me onzeker wanneer anderen mij feedback geven. 
109 A19 Ik ben bereid de negatieve gevolgen te dragen wanneer ik mijn ware 

overtuigingen over dingen tot uitdrukking breng. 
9 A20 Ik handel op een manier die in overeenstemming is met de waarden die 

ik persoonlijk aanhang, zelfs als anderen er kritiek op hebben of me 
afwijzen als ik dat doe. 

47 A21 Ik doe alsof ik ergens van geniet, terwijl ik dat in feite niet doe. 
87 A22 Ik doe dingen die ik eigenlijk niet wil doen, zuiver om mensen niet 

teleur te stellen. 
42 A23 Ik besteed tijd aan het nastreven van doelen die zeer belangrijk zijn 

voor anderen, hoewel ze niet belangrijk voor mij zijn. 
96 A24 Ik word sterk beïnvloed door de meningen van anderen. 
58 A25 Ik heb het gevoel dat ik moet doen wat anderen van me verwachten. 
94 A26 Ik lach omdat andere mensen lachen, ondanks dat ik het zelf niet 

grappig vind. 
10 A27 Ik maak mijn eigen keuzes in het leven. 
107 A28 Ik sta voor waar ik in geloof. 
112 A29 Ik ben trouw aan mijzelf en handel in overeenstemming met mijn eigen 

waarden. 
44 A30 Ik werk vanuit eigen drijfveren, ik handel op basis van wat ik belangrijk 

vind. 
108 A31 Ik durf me zelf te laten zien. 
41 A32 Ik zou graag meer voor mezelf willen kiezen. 
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95 A33 Ik doe wat ik moet doen, maar ik heb niet het gevoel dat het echt mijn 
keuze is. 

16 A34 Ik raak in paniek wanneer de druk wordt opgevoerd. 
83 A35 Ik heb vertrouwen in mijn eigen kunnen. 
72 A36 Ik raak gemakkelijk in gesprek met onbekenden. 
21 A37 Ik ben in staat om boven mijn eigen emoties te gaan staan. 
46 A38 Ik motiveer anderen om mij feedback te geven, door bijvoorbeeld mijn 

open houding. 
106 A39 Ik maak me weinig druk, neem het leven zoals het komt. 
88 A40 Ik hou het liefst vast aan vertrouwde gewoontes. 
13 A41 Ik voel me in het gezelschap van anderen niet op mijn gemak. 
59 E42 Ik kan kalm blijven wanneer ik geconfronteerd word met moeilijkheden 

in mijn werk, omdat ik kan terugvallen op mijn vaardigheden. 
105 E43 Wanneer ik geconfronteerd word met een probleem in mijn werk, dan 

vind ik verschillende oplossingen. 
32 E44 Wat er ook gebeurt in mijn werk, ik kan het wel aan. 
81 E45 De ervaringen die ik in het verleden in mijn werk heb opgedaan, hebben 

me goed voorbereid op mijn beroep. 
27 E46 Ik vind het moeilijk om de doelen die ik mijzelf stel in mijn werk te 

behalen. 
28 E47 Ik ben onvoldoende gewapend om de eisen van mijn baan het hoofd te 

bieden. 
45 E48 Als ik krijg wat ik wil, is dat omdat ik geluk heb. 
71 E49 Wat er in mijn leven zal gebeuren, heb ik aardig in de hand. 
60 E50 Ik ben in staat om mijn persoonlijke belangen te behartigen. 
15 E51 Mijn leven wordt voornamelijk door invloedrijke anderen beheerst. 
80 E52 Als ik krijg wat ik wil, is dat omdat ik er hard voor gewerkt heb. 
89 E53 Mijn leven wordt bepaald door mijn eigen handelingen. 
69 E54 Mijn leven wordt in hoge mate bepaald door toevallige gebeurtenissen. 
26 E55 Ik heb het gevoel niet genoeg controle te hebben over de richting in 

mijn leven. 
70 E56 Succes is een kwestie van hard werken. Geluk heeft er weinig of niets 

mee te maken. 
14 E57 Ik ben bereid mijn eigen fouten toe te geven. 
75 Sw58 Ik heb weleens opzettelijk iets gezegd om anderen te kwetsen of te 

beledigen. 
40 Sw59 Ik ben aardig tegen iedereen. 
48 Sw60 Ik ben wel eens jaloers op iemand geweest. 
19 Sw61 Ik heb wel eens iemand anders laten opdraaien voor mijn fouten. 
90 Sw62 Ik roddel wel eens. 
24 Sw63 Het maakt niet uit met wie ik praat, ik ben een goede luisteraar. 
92 Sw64 Ik kan genoeg geduld opbrengen voor anderen. 
20 Sw65 Ik doe wat ik beloof. 
97 Sw66 Ik schep wel eens een beetje op. 
5 Sw67 Ik wil wel toegeven als ik een fout heb gemaakt. 
39 Mdssup68 Ik ben in staat een probleem uit mijn gedachten te houden tot ik tijd heb 

om het aan te pakken. 
8 Mdssup69 Ik kan mijn gevoelens beheersen wanneer het uiten ervan een 

belemmering zou vormen in mijn bezigheden. 
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91 Mdssub70 Ik raak mijn angsten kwijt door iets constructiefs te doen zoals sporten 
of creatieve activiteiten. 

4 Mdssub71 Het focussen op de taak waarmee ik bezig ben, voorkomt dat ik me 
depressief of gespannen voel. 

33 Mdshum72 Ik ben in staat makkelijk om mezelf te lachen. 

61 Mdshum73 Ik ben in staat om de grappige kant van een moeilijke situatie in te zien. 

49 Mdsant74 Als ik geconfronteerd word met een moeilijke situatie, probeer ik me 
voor te stellen hoe die situatie zal zijn en bedenk ik manieren om ermee 
om te gaan. 

18 Mdsant75 Als ik van tevoren kan voorspellen dat ik verdrietig word, kan ik er 
beter mee omgaan. 

98 Idspas76 Als mijn baas mij dwars zit, zou ik een fout in mijn werk kunnen maken 
of langzamer werken om hem terug te pakken. 

25 Idsact77 Ik handel impulsief als iets mij dwars zit. 
104 Idspro78 Mensen neigen mij slecht te behandelen. 
1 Idsden79 Ik heb de neiging om onplezierige feiten te negeren, alsof ze niet 

bestaan. 
55 Idsrat80 Er zijn goede redenen voor, als dingen niet goed voor mij uitpakken. 
76 Idsiso81 Mij wordt verteld dat ik mijn gevoelens niet uit. 
34 Idsdev82 Ik ben trots op mijn vermogen om mensen op hun plaats te zetten. 
62 Idsdis83 Als ik depressief of gespannen ben, geeft eten mij een beter gevoel. 
50 Adsver84 Ik ga moeilijke situaties uit de weg. 
2 Adsver85 Als ik het in een gesprek ergens niet over wil hebben, verander ik van 

onderwerp. 
79 Adsint86 Ik bekijk een moeilijke situatie op een objectieve manier en beredeneer 

het met feiten. 
38 Adsint87 Bij het nemen van beslissingen hou ik mijn gevoelens erbuiten. 
84 PRIvh88 Ik merk dat ik probeer iets te bereiken wat op de een of andere manier 

op een mislukking uitloopt. 
78 PRIvh89 Als ik iets nieuws onderneem, barst ik in het begin van de energie. 

Soms voelt het dan zelfs alsof ik weer in doel in mijn leven heb. 
103 PRIvh90 Ik kan heel gespannen worden als ik iets moet presteren. 
3 PRIvh91 Hoe vaak ik ook faal, ik geef het niet gauw op. Ik vind het de moeite 

waard om het nog een keer te proberen. 
77 PRIvh92 Ik heb het gevoel dat ik het nog beter kan. 
51 PRIvm93 Als het even kan, houd ik de touwtjes in handen. 
37 PRIvm94 Mensen zeggen dat ik ze imponeer en soms zelfs intimideer. 
111 PRIvm95 Ik neem veel verantwoordelijkheid op me, maar vind het heel vervelend 

als anderen hun eigen verantwoordelijkheden niet nemen. Ik neem het 
hen kwalijk als ik moet helpen omdat ze zich in de nesten hebben 
gewerkt. 

54 PRIvm96 Ik voel me competenter dan anderen. 
64 PRIvm97 Ik raak geïrriteerd als mensen iets niet goed doen. 
63 PRIob98 Het gaat doorgaans best met me, niet fantastisch, maar het kan ermee 

door. 
101 PRIob99 Ik vind het prettig om alleen te zijn. 
35 PRIob100 Ik word niet zo gauw boos, ik ben nogal gelijkmatig. 
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99 PRIob101 Ik heb niet veel nodig. 
6 PRIob102 Ik vind het moeilijk om te weten wat ik allemaal voel. Ik voel me 

gewoon O.K. 
102 PRIpa103 Ik voel me minderwaardig. 
66 PRIpa104 Ik heb het gevoel dat ik te veel verantwoordelijkheden heb. 
100 PRIpa105 Ik heb best veel dingen gedaan waar ik me erg voor schaam. 
36 PRIpa106 Ik heb het gevoel dat het mijn schuld is als er iets misgaat. 
82 PRIpa107 Hoe hard ik ook mijn best doe, het zal nooit goed genoeg zijn. 
52 PRIa108 Ik ben bang om te spreken voor een groep. 
65 PRIa109 Ik ben huiverig om alleen op reis te gaan. 
17 PRIa110 Ik heb last van angstzweet. 
53 PRIa111 Ik laat me snel ondersneeuwen door gebekte types. Die intimideren mij. 
7 PRIa112 Mijn ademhaling slaat snel op hol. 
113 Aw113 Ik ben vaak in de war over mijn gevoelens. 
120 Aw114 In voor- en tegenspoed ben ik me bewust wie ik echt ben.  
125 Aw115 Ik begrijp waarom ik geloof wat ik over mezelf geloof. 
134 Aw116 Ik begrijp heel goed waarom ik de dingen doe die ik doe. 
114 Aw117 Ik ben me ervan bewust wanneer ik niet mijn echte zelf ben. 
119 Aw118 Ik vraag me vaak af of ik werkelijk weet wat ik in mijn leven wil 

bereiken. 
127 Aw119 Ik heb contact met mijn motieven en verlangens. 
146 Up120 Ik voel me heel ongemakkelijk wanneer ik objectief mijn beperkingen 

en tekortkomingen beschouw. 
147 Up121 Ik merk dat het heel moeilijk is om mezelf kritisch op waarde te 

schatten. 
135 Up122 Ik heb er nog wel eens moeite mee om mijn persoonlijke fouten te 

accepteren, dus probeer ik er een positieve draai aan te geven. 
118 Up123 Ik geef er de voorkeur aan mijn meest donkere gedachten en gevoelens 

te negeren. 
126 Up124 Ik heb liever een goed gevoel over mezelf dan de balans op te maken 

van mijn persoonlijke beperkingen en tekortkomingen. 
128 Up125 Ik probeer alle onplezierige gevoelens die ik over mezelf zou kunnen 

hebben te blokkeren. 
121 Up126 Ik merk vaak dat ik overmatig kritisch naar mezelf ben. 
133 Up127 Ik ontken vaak de waarde van elk compliment dat ik krijg. 
136 Up128 Ik merk dat het moeilijk is de dingen die ik bereikt heb te koesteren en 

me er goed over te voelen. 
129 Up129 Als iemand een van mijn tekortkomingen aanwijst of de aandacht erop 

richt, probeer ik het vlug uit mijn hoofd te zetten en het te vergeten. 
139 Be130 Ik heb vaak mijn zwijgen of met het hoofd knikken gebruikt om aan te 

geven dat ik het eens was met een uitspraak of standpunt van iemand 
anders, hoewel ik het in feite oneens was. 

142 Be131 Ik ben bereid te veranderen voor anderen, als de beloning aantrekkelijk 
genoeg is. 

145 Be132 Ik merk dat het gemakkelijk voor me is iets anders te zijn dan mijn 
echte zelf. 

130 Be133 Ik merk dat mijn gedrag op een kenmerkende manier mijn waarden tot 
uitdrukking brengt. 
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143 Be134 Ik merk dat mijn gedrag op een kenmerkende manier mijn persoonlijke 
behoeften en verlangens tot uitdrukking brengt. 

137 Be135 Ik laat anderen zelden, als het al ooit is, een onecht gezicht zien. 
116 Ro136 Ik wil dat mensen die dicht bij me staan mijn sterke kanten begrijpen.  
141 Ro137 Ik wil dat mensen die dicht bij me staan mijn zwakke kanten begrijpen. 
124 Ro138 Ik hecht er belang aan om tegenover anderen die dicht bij me staan tot 

uitdrukking te brengen hoeveel ik echt om ze geef. 
122 Ro139 Ik ben eerder geneigd mensen die dicht bij me staan te idealiseren dan 

ze te zien zoals ze werkelijk zijn. 
138 Ro140 Als dat gevraagd wordt, kunnen mensen die dicht bij me staan 

nauwkeurig beschrijven wat voor soort persoon ik ben.  
115 Ro141 Mensen die dicht bij me staan zouden geschokt of verbaasd zijn, als ze 

ontdekten wat ik voor me houd. 
131 Ro142 Het is belangrijk voor me de behoeften en verlangens van degenen die 

dicht bij me staan te begrijpen. 
144 Ro143 Ik wil liever dat anderen die dicht bij me staan de echte ik begrijpen dan 

mijn publieke persoonlijkheid. 
140 Ro144 Als iemand die dicht bij me staat en ik het oneens zijn, zou ik eerder het 

geschilpunt negeren dan het op een constructieve manier oplossen. 
123 Ro145 Over het algemeen hecht ik er veel belang aan dat mensen die dicht bij 

me staan begrijpen wie ik echt ben. 
132 Ro146 De mensen die dicht bij me staan kunnen erop rekenen dat ik ben wie ik 

ben, ongeacht de omgeving waarin we zijn. 
117 Ro147 Mijn openheid en eerlijkheid in intieme relaties zijn uiterst belangrijk 

voor me. 
  Antw. Cat. 1= nooit, 5 = altijd 
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Bijlage 3. Overzicht correlaties tussen de afzonderlijke mature/immature 
defensiemechanismen en PRI afweren met sociale wenselijkheid 
 

Type defensiemechanismen Defensiemechanisme Sociale 
wenselijkheid 

Mature defensiemechanismen Suppressie .17 
  Sublimatie -.10 
  Humor .24** 
  Anticipatie .20* 
      
Immature defensiemechanismen Passieve agressie -.03 
  Uitdraging -.24** 
  Projectie -.25** 
  Ontkenning -.36** 
  Rationalisatie .13 
  Isolatie -.31** 
  Devaluatie -.03 
  Verplaatsing -.19* 
  Vermijding -.36** 
  Intellectualisatie .19* 

 PRI afweren Valse hoop -.23* 
  Valse macht -.29** 
  Ontkenning van 

behoeften 
-.09 

  Primaire afweer -.35** 
  Angst -.33** 

* p < .05; **p < .01; ***p < .001 (tweezijdig getoetst) 
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Bijlage 4. De gemiddelden, standaarddeviaties en betrouwbaarheden (Cronbach’s 
alpha’s) van de onderzochte variabelen 
 
 

 


