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Samenvatting 

Vrees voor negatieve gevolgen en angst om te falen zorgen voor een 

vermijdingsgemotiveerde houding. De terughoudende en systematische werkstijl die deze 

vermijdingsmotivatie oproept, leidt tot een lagere creatieve prestatie. Dat is problematisch, 

want juist in het huidige tijdperk is het voor organisaties van cruciaal belang om creatief te 

zijn en te innoveren. Creativiteit en innovatie zorgen namelijk voor een competitief voordeel 

op de markt. In deze studie is een experiment uitgevoerd onder 130 studenten. Er is nagegaan 

of vermijdingsmotivatie inderdaad leidt tot minder creativiteit en of self-efficacy dit verband 

medieert (hypothese 1 en 2). Verwacht werd dat vermijdingsgemotiveerde mensen baat 

zouden hebben bij een hulpmiddel die faalangst en onzekerheid kan wegnemen en daarmee de 

self-efficacy verhoogt. Daarom is gekeken of structuur als hulpmiddel het verband tussen 

vermijdingsmotivatie en self-efficacy modereert (hypothese 3). De resultaten laten zien dat 

motivatie geen directe invloed heeft op de creatieve prestatie, maar wel dat het verband wordt 

verklaard door self-efficacy. Structuur blijkt de relatie tussen vermijdingsmotivatie en self-

efficacy niet te modereren. Kortom, uit het experiment blijkt dat een hoge mate van 

vermijdingsmotivatie zorgt voor een lagere self-efficacy en daarmee een lagere creatieve 

prestatie. 
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Inleiding 

 “There is no doubt that creativity is the most important human resource of all. Without 

creativity, there would be no progress, and we would be forever repeating the same patterns” 

(De Bono, 1992, p.169). Creativiteit wordt gezien als sleutel voor verandering, als kenmerk 

van onze menselijkheid (Mithen, 1998). Het leidt enerzijds tot persoonlijke voordelen zoals 

zelfvoldoening en zelfactualisatie (Maslow, 1959; May, 1975; Sacchetti & Tortia, 2013) en 

anderzijds is creativiteit voor bedrijven essentieel om concurrentievoordeel op de markt te 

behouden (Roffe, 1999; Rule & Irwin, 1988; Tushman & O’Reilly, 1997). Onder creativiteit 

wordt verstaan het genereren van ideeën, inzichten of oplossingen die zowel vernieuwend, 

geschikt als bruikbaar zijn (Amabile, 1983; Oldham & Cummings, 1996). Wanneer deze 

ideeën in de organisatie worden geïmplementeerd om betere procedures, werkwijzen of 

producten te creëren spreken we van innovatie (Amabile, 1988; Anderson, Potočnik, & Zhou, 

2014). Creativiteit is dus een beginpunt om tot innovatie te komen en is daarom voor 

bedrijven van groot belang. Maar hoe schep je creativiteit?   

Naar deze vraag wordt al tijden onderzoek gedaan. Daarbij wordt gekeken naar zowel 

organisationele omgevingsfactoren (o.a. het management, organisatiestructuur of  de 

organisatiecultuur) als naar persoonskenmerken (o.a. vaardigheden, kennis en motivatie) van 

werknemers (zie voor een overzicht Anderson, Potočnik, & Zhou, 2014). In dit onderzoek 

gaat het vooral om persoonlijke motivationele verschillen tussen mensen die kunnen leiden tot 

creativiteit. Eén van de fundamentele tweedelingen die wordt gemaakt binnen de 

motivatieliteratuur is het onderscheid tussen streefmotivatie en vermijdingsmotivatie (Carver, 

2004; Elliot, Sheldon, & Church, 1997; Friedman & Förster, 2002; Higgins, 1997; Oertig et 

al., 2013). Hoe sterker iemand streefgemotiveerd is, hoe meer de focus ligt op het bereiken 

van positieve uitkomsten en op het behalen van succes. Streefgemotiveerden zijn comfortabel 

met het nemen van risico’s, vertonen hierdoor meer exploratief gedrag en hebben een 

globalere focus (het hele plaatje kunnen overzien) dan meer vermijdingsgemotiveerden 

(Friedman & Förster, 2002, 2005a, 2005b). Deze factoren zorgen ervoor dat hoe meer de 

streefmotivatie aanwezig is, hoe hoger de score op creatieve taken (Friedman & Förster, 2002; 

Roskes, De Dreu, & Nijstad, 2012). Aan de andere kant kunnen mensen ook meer 

vermijdingsgemotiveerd ingesteld zijn. Zij zijn niet comfortabel in onzekere situaties, wat 

leidt tot terughoudend en waakzaam gedrag (Elliot, 2006; Friedman & Förster, 2005b). 

Doordat de focus ligt op het vermijden van falen en het reduceren van risico’s, ontstaat er een 
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voorzichtige en systematische denkwijze, wat de creatieve prestatie ondermijnt (Friedman & 

Förster, 2002, 2005a; Roskes et al., 2012).  

Omdat vermijdingsgemotiveerden een hoge druk ervaren om niet te falen, gaat 

vermijdingsmotivatie vaak gepaard met stress, angst en faalangst (Carver, 2004; Elliot, 

Thrash, & Murayama, 2011; Roskes, Elliot, & De Dreu, 2014). Omdat deze factoren de 

creatieve prestatie verminderen (Bledow, Rosing, & Frese, 2013), kan een lage self-efficacy 

een verklarende variabele zijn voor het negatieve verband tussen vermijdingsmotivatie en 

creativiteit. Self-efficacy is het vertrouwen van een persoon in de eigen bekwaamheid om met 

succes prestaties te leveren die nodig zijn voor een bepaalde taak (Gist, 1987). De 

verwachting is dat de angst die vermijdingsgemotiveerden hebben om te falen, zorgt voor 

onzekerheid en minder vertrouwen in het eigen kunnen, oftewel een lagere self-efficacy. Deze 

lagere self-efficacy verhindert daarmee naar verwachting de creatieve prestatie, aangezien 

vertrouwen in het creatieve vermogen noodzakelijk is voor creatieve prestaties (Bandura, 

1997; Bandura & Locke, 2003; Tierney & Farmer, 2002, 2004).  

Met name voor organisaties is het van belang om de self-efficacy en daarmee de 

creatieve prestatie van vermijdingsgemotiveerde mensen te vergroten. Dit kan door 

hulpmiddelen aan te reiken die mensen op weg helpen, houvast bieden en juiste focus creëren. 

Een voorbeeld van zo’n hulpmiddel is structuur. Verwacht wordt dat mensen die sterker  

vermijdingsgemotiveerd zijn een hogere behoefte hebben aan structuur, omdat zij 

systematisch denken, niet graag risico’s nemen (Friedman & Förster, 2002) en zelf geen 

duidelijk einddoel voor ogen hebben (Elliot et al., 1997). Structuur kan deze gebreken 

mogelijk vereffenen, doordat het vrijheid inperkt en focus biedt. Zo’n bewuste inperking van 

een omvangrijk probleem waarbij de focus komt te liggen op de kern, zorgt naar verwachting 

voor een hogere self-efficacy, wat weer leidt tot een hogere creativiteit. Inderdaad blijkt uit 

onderzoek dat vormen van structuur in een taak de creatieve prestatie kunnen verhogen bij 

mensen met een gestructureerde denkstijl (Sagiv, Arieli, Goldenberg, & Goldschmidt, 2010). 

Omdat wordt verwacht dat structuur de relatie tussen motivatie, self-efficacy en 

creativiteit modereert, is hier sprake van een gemodereerd mediatiemodel. Dit resulteert in de 

volgende vraagstelling: “In hoeverre heeft structuur een modererend effect op de relatie 

tussen motivatie en creativiteit en in hoeverre medieert self-efficacy dit model?”  
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Figuur 1. Onderzoeksmodel motivatie, self-efficacy, structuur en creativiteit 

 

Onderzoek naar motivationele verschillen is een eeuwenoud onderwerp (zie voor een 

overzicht Elliot & Covington, 2001). Echter, het idee dat ook vermijdingsgemotiveerden met 

een persistente, gestructureerde denkstijl onder bepaalde voorwaarden een hoge creatieve 

prestatie kunnen leveren is pas recentelijk ontdekt. Deze studie draagt hieraan bij door te 

kijken of structuur de self-efficacy van vermijdingsgemotiveerde mensen kan verhogen en 

daarmee de creatieve resultaten kan verbeteren. Dit maakt deze studie niet alleen theoretisch 

maar ook praktisch relevant. Door op de hoogte te zijn van de verschillen tussen medewerkers 

of studenten kunnen werkgevers of docenten hierop op inspelen tijdens bijvoorbeeld 

brainstormsessies aan te passen of selectief personeel aan te nemen.  

 

Theoretisch kader 

Streefmotivatie, vermijdingsmotivatie en creativiteit 

Tijdens een studie kan een student zich focussen op het behalen van de hoogste cijfers, of 

proberen onvoldoendes en herkansingen te voorkomen. De motivatie om nieuwe mensen te 

leren kennen kan zijn om waardevolle vriendschappen aan te gaan en het samen leuk te 

hebben, of om te voorkomen dat je anders alleen bent. Bij een hardloopwedstrijd kan iemand 

gericht zijn op de winst en de prijs die te winnen valt, of op het veilig uitlopen van de 

wedstrijd zonder blessures. Deze geschetste situaties laten zien dat mensen enerzijds kunnen 

streven naar positieve uitkomsten en succes of anderzijds proberen falen en negatieve 

resultaten te voorkomen. Omdat mensen die sterker streefgemotiveerd zijn focussen op succes 

en de omgeving als onschuldig en ongevaarlijk zien, nemen zij meer risico’s, hebben zij een 
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flexibelere denkstijl en vertonen zij meer exploratief gedrag (Friedman & Förster, 2002, 

2005a, 2005b). Hierdoor ontstaan nieuwe ideeën gemakkelijker, wat de creativiteit bevordert 

(Friedman & Förster, 2002). Meerdere studies bevestigen het argument dat mensen met een 

hoge mate van streefmotivatie inderdaad gemakkelijker creatieve prestaties kunnen leveren 

(Cretenet & Dru, 2009; Elliot, Schüler, Roskes, & De Dreu, 2013; Friedman & Förster, 2002, 

2005a; Roskes et al., 2012). 

Naast streefgemotiveerd kunnen mensen ook meer vermijdingsgemotiveerd ingesteld 

zijn. Omdat mensen die hoog scoren op vermijdingsmotivatie voornamelijk aandacht hebben 

voor het voorkomen van falen en het vermijden van risico’s (Friedman & Förster, 2002) 

hebben zij geen duidelijk einddoel voor ogen (Elliot et al., 1997). Hierdoor is de voortgang 

die zij maken in het bereiken van hun doel onduidelijk, wat zorgt voor angst en minder 

energie om het doel te kunnen bereiken (Elliot et al., 1997). Wanneer 

vermijdingsgemotiveerden zich bevinden in een voor hen onzekere, onveilige omgeving 

neigen zij een systematische, detailgerichte denkstijl aan te nemen (Friedman & Förster, 2002, 

2005b). Het gebruik van nieuwe, onbewezen manieren om problemen op te lossen is risicovol 

en daarom niet aannemelijk voor mensen hoog in vermijdingsmotivatie. Zij kiezen eerder 

voor vastgestelde actieplannen en gangbare alternatieven, wat leidt tot weinig originaliteit en 

minder creatieve probleemoplossing (Friedman & Förster, 2002). Ook gaan 

vermijdingsgemotiveerden liever geen lastige uitdagingen aan, terwijl openstaan voor nieuwe 

uitdagingen juist cruciaal is voor het leveren van creatieve prestaties (Baer, 2010; Bledow et 

al., 2013; George & Zhou, 2001). Op basis van bovenstaande luidt hypothese 1 als volgt:  

 

H1: Hoe meer vermijdingsgemotiveerd iemand is, hoe lager de creatieve prestatie 

 

Self-efficacy 

De faalangst, risicoaversie en onzekerheid die gepaard gaat met vermijdingsmotivatie zorgt er 

naar verwachting voor dat iemand minder zeker is van zijn zaak en dus minder vertrouwen 

heeft in de eigen capaciteiten. Dit geloof in het eigen kunnen heet self-efficacy. Self-efficacy 

is het vertrouwen in de eigen capaciteiten om de motivatie, acties en cognitieve bronnen op te 

roepen die nodig zijn in een situatie (Wood & Bandura, 1989). “De mate van motivatie, de 

gemoedstoestand en het gedrag van mensen is gebaseerd op wat zij geloven in plaats van wat 

objectief het geval is”, aldus Bandura (1995, p. 2). Het gaat dus om de zelfperceptie van 

bekwaamheid, in plaats van de daadwerkelijke bekwaamheid. Voordat mensen een taak 

aangaan schatten zij namelijk eerst hun eigen kunnen in, maken op basis daarvan keuzes en 



7 
 

geven vervolgens de benodigde inspanning om een doel te bereiken (Bandura, 1997; Gist & 

Mitchell, 1992). Hoe meer iemand ervan overtuigd is capabel genoeg te zijn om een bepaalde 

taak uit te voeren, hoe groter de gewilligheid om inspanning te leveren en tot prestaties te 

komen (Chong & Ma, 2010).  

Vermijdingsmotivatie is gedrag dat wordt geactiveerd door of vanuit negatieve stimuli 

(dingen, gebeurtenissen, mogelijkheden) (Elliot, 2006). Omdat vermijdingsgemotiveerden een 

onbekende en lastige taak ook zullen zien als een negatieve gebeurtenis, waarbij de angst 

ontstaat te falen, ligt het voor de hand dat zij weinig vertrouwen hebben in het eigen kunnen. 

Streefmotivatie is gedrag dat wordt geactiveerd door of vanuit positieve stimuli (Elliot, 2006). 

Aannemelijk is dat mensen die sterker streefgemotiveerd zijn dus wel de positieve instelling 

hebben die hen ervan overtuigt bekwaam genoeg te zijn voor creatieve prestaties. Met andere 

woorden, mensen die streefgemotiveerd zijn hebben een hoge self-efficacy terwijl mensen die 

vermijdingsgemotiveerd zijn een lage self-efficacy zullen hebben. Onderzoek van Van 

Yperen (2006) bevestigt dit argument. Het blijkt inderdaad dat mensen met streefdoelen 

(zogeheten mastery-approach en performance-approach) hoog scoren op self-efficacy.  

Verder kan - net als bij motivatie - de taakomgeving de mate van self-efficacy 

beïnvloeden. Wanneer iemand bijvoorbeeld veel afleiding ervaart en risico’s moet nemen kan 

dit leiden tot angst, waarbij angst de self-efficacy vermindert door stress of gedachten aan 

falen (Lazarus & Folkman, 1984). Aangezien juist vermijdingsgemotiveerden veel taken 

zullen zien als een risico of bedreiging, is het aannemelijk dat vermijdingsgemotiveerde 

mensen een lage self-efficacy hebben. Wanneer het vervolgens ook nog gaat om een creatieve 

taak, is de verwachting dat de self-efficacy nog lager zal zijn. Zoals eerder uitgelegd is 

creativiteit namelijk moeilijker te leveren voor vermijdingsgemotiveerde mensen. Zij gaan de 

taak liever uit de weg en kiezen voor de vertrouwde, bekende weg, in plaats van dat zij 

vertrouwen hebben in de eigen competentie om iets creatiefs te bedenken. 

Er zijn vier factoren vastgesteld die de self-efficacy kunnen verhogen of verlagen: 1) 

ervaring (mastery experiences), waarbij het ervaren van successen de self-efficacy bevordert; 

2) psychologische en emotionele gemoedstoestand (arousal); 3) het observeren van anderen 

met waarmee je je kunt identificeren (vicarious experiences) en 4) het geloof van anderen in 

iemand (social persuasion) (Bandura, 1977). Van deze vier factoren blijkt de eerste, ervaring, 

de grootste invloed te hebben op self-efficacy (Bandura, 1977, 1982; Bandura, Adams, & 

Beyer, 1977). De ervaring groeit als mensen betere beheersing van vaardigheden krijgen, 

leren omgaan met diverse situaties en risico’s nemen die nodig zijn voor taakprestaties. 
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Echter, vermijdingsgemotiveerde mensen stellen zichzelf niet graag bloot aan nieuwe 

ervaringen, waardoor de self-efficacy waarschijnlijk niet groter wordt.  

Ondanks dat mensen dezelfde kennis en vaardigheden kunnen hebben, bepaalt de 

perceptie van iemands eigen capaciteiten in welke mate ze tot uiting komen (Wood & 

Bandura, 1989). Wanneer we dit toepassen op de motivatie-creativiteit-relatie zou dit 

betekenen dat wanneer vermijdingsgemotiveerden hetzelfde niveau van creativiteit bereiken 

als streefgemotiveerden, de mate van self-efficacy deels bepaalt in hoeverre de creativiteit tot 

uiting komt. Kortom, het vertrouwen in de eigen bekwaamheid kan een verklarende variabele 

zijn voor de relatie tussen motivatie en creativiteit. Bandura noemt de drijfveer achter 

creativiteit dan ook de “invincible self-efficacy” (1997, p. 73). Deze studie gaat na in hoeverre 

vermijdingsmotivatie invloed heeft op de perceptie van de eigen bekwaamheid. Verwacht 

wordt dat vermijdingsgemotiveerden zichzelf niet als bekwaam genoeg zien om te creatief te 

presteren, terwijl streefgemotiveerden wel overtuigd zijn van hun eigen kunnen. Dit resulteert 

in de volgende hypothese: 

 

H2: Self-efficacy medieert het negatieve verband tussen vermijdingsmotivatie en creatieve 

prestatie 

 

Structuur 

Self-efficacy wordt beschouwd als een veranderlijke, kneedbare factor (Bandura, 1997; Gist, 

1989; McNatt & Judge, 2008). Een juiste interventie kan de self-efficacy dus verhogen. 

Omdat vermijdingsgemotiveerde mensen graag systematisch te werk gaan en het tegelijkertijd 

lastig vinden een duidelijk doel voor ogen te hebben, wordt verwacht dat zij baat hebben bij 

een hulpmiddel als structuur.  Structuur kan de meer vermijdingsgemotiveerde mensen op 

weg helpen en houvast bieden, waardoor de angst om te falen en de risico’s die gepaard gaan 

met creatieve taken plaats maken voor vertrouwen in de eigen bekwaamheid.  

Het Dual Pathway to Creativity Model beargumenteert dat er meerdere manieren zijn waarop 

mensen creativiteit kunnen bereiken (De Dreu, Baas, & Nijstad, 2008). Men kan twee routes 

bewandelen om tot creativiteit te komen; de flexibele en de persistente route. In de flexibele 

route hebben mensen de capaciteit om brede en aansluitende cognitieve categorieën te 

bedenken, flexibel te schakelen tussen categorieën en benaderingen en gebruik te maken van 

afwijkende (in plaats van voor de hand liggende) associaties. Wanneer je deze capaciteiten 

hebt, spreek je van cognitieve flexibiliteit. In de persistente route gaat het om hard werken, 

inspanning leveren en het systematisch uitdenken van mogelijkheden binnen enkele bepaalde 
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kaders of categorieën (Nijstad, De Dreu, Rietzschel, & Baas, 2010). Met andere woorden, 

door hard werken en systematisch denken kan ook creativiteit worden bereikt. Omdat 

vermijdingsgemotiveerden juist een detail-georiënteerde en systematische denkstijl hanteren, 

zullen zij de persistente route bewandelen. Omdat zij daarbij veel inspanning moeten leveren, 

er controle nodig is en cognitieve bronnen worden verbruikt kost deze route veel energie. 

Daarom wordt verwacht dat vermijdingsgemotiveerden baat hebben bij cognitieve 

hulpmiddelen bij of beperkingen van het creatieve proces, zoals instructies of duidelijk 

afgebakende doelen, die de creatieve prestaties kunnen bevorderen (Roskes, 2015).  

Roskes (2015) maakt onderscheid tussen twee soorten beperkingen. Aan de ene kant 

zijn er beperkingen die cognitieve bronnen verbruiken of bezetten, zoals tijdsdruk en 

multitasking. Voor vermijdingsgemotiveerde mensen veroorzaakt dit cognitieve 

overbelasting; de taak wordt dan als negatieve bedreiging ervaren met als gevolg dat het 

vertrouwen in de eigen capaciteit, de self-efficacy, aanzienlijk laag is. Aan de andere kant zijn 

er beperkingen die het cognitieve vermogen aanvullen door efficiënt te focussen, zoals 

systematische of procedurele instructies en afgebakende doeleinden. Voor 

vermijdingsgemotiveerden zouden deze laatstgenoemde interventies prettig moeten zijn. Ze 

bieden structuur, duidelijkheid en focus op taakrelevante inspanning. Door deze zekerheid te 

bieden in de vorm van structuur, kan de onzekerheid en de angst om fouten te maken 

verminderen. Het vertrouwen in de eigen bekwaamheid een taak te kunnen voltooien zal 

groeien en zoals eerder gemeld leidt een grotere self-efficacy naar verwachting tot een hogere 

creatieve prestatie.  

Inderdaad blijkt uit een aantal onderzoeken dat mensen met een systematische en 

detail-georiënteerde denkwijze onder bepaalde voorwaarden ook hoog kunnen scoren op 

creativiteit (Nijstad et al., 2010; Rietzschel, De Dreu, & Nijstad, 2007). Het is zelfs zo dat 

vermijdingsgemotiveerde mensen hetzelfde niveau van creativiteit als streefgemotiveerde 

mensen kunnen bereiken. Uit onderzoek van Roskes et al. (2012) blijkt bijvoorbeeld dat 

vermijdingsgemotiveerden net zo creatief kunnen zijn als streefgemotiveerden, maar alleen 

wanneer creativiteit functioneel is voor het bereiken van vooruitgang.  

Vanuit de brainstormtheorie is al bekend dat het gebruik van templates (Goldenberg, 

Mazursky, & Solomon, 1999) of het aanbrengen van procedurele structuur (Dennis, Aronson, 

Heninger, & Walker, 1999; Dennis, Valacich, Connolly, & Wynne, 1996) in een 

brainstormproces kan leiden tot meer ideeën en betere creatieve prestaties. Daarnaast weten 

we dat personen met een intuïtieve denkstijl creatiever presteren dan personen met een 

systematische denkstijl, maar enkel onder de voorwaarde dat het gaat om ongestructureerde 
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taken; wanneer er regels of een stappenplan in de taak wordt aangebracht, kunnen mensen met 

een gestructureerde denkstijl net zo creatief zijn als de mensen met een intuïtieve denkstijl 

(Allinson & Hayes, 1996). Ook blijkt uit experimenteel onderzoek dat taakinstructies en 

taakstructuur de creatieve prestatie verhogen, maar dat zonder deze structuur participanten 

met een systematische denkstijl wel lager scoren dan participanten met intuïtieve een denkstijl 

(Sagiv, Arieli, Goldenberg, & Goldschmidt, 2010). Rietzschel, Slijkhuis, en Van Yperen 

(2014) onderzochten het effect van persoonlijke structuurbehoefte en taakstructuur op 

creativiteit. Bij het maken van een creatieve tekening kregen sommige deelnemers een 

stappenplan en sommige niet. Het stappenplan leidt tot creatievere prestaties, mits het gaat om 

structuur bij personen met een hoge persoonlijke structuurbehoefte. Bij mensen met een lage 

persoonlijke structuurbehoefte leidt het stappenplan juist tot minder creativiteit. Deze 

voorbeelden bevestigen dus dat er interventies zijn die het negatieve effect van 

vermijdingsmotivatie op creativiteit kunnen opheffen, dat er individuele verschillen zijn in 

behoefte aan structuur en dat structuur daardoor niet in alle gevallen leidt tot een lagere 

creativiteit.  

Kortom, structuur zou voor vermijdingsgemotiveerde mensen juist een houvast 

kunnen bieden, waardoor de angst om te falen en fouten te maken vermindert. Dit zal leiden 

tot een grotere vertrouwen in het eigen kunnen. Deze verhoogde self-efficacy leidt op zijn 

beurt weer tot een betere creatieve prestatie. Vooral vermijdingsgemotiveerde mensen zullen 

baat hebben bij een beperkende interventie als structuur. Voor streefgemotiveerden zouden 

beperkingen juist averechts werken, omdat ze een flexibele en verkennende manier van 

denken zullen missen, de behoefte aan autonomie dwarsbomen en de intrinsieke motivatie 

ondermijnen (Roskes et al., 2014). Op basis van bovenstaande argumentatie luidt hypothese 3:  

 

H3: Structuur modereert de negatieve relatie tussen vermijdingsmotivatie en self-efficacy en 

daarmee creativiteit 

Methode 

In dit experiment wordt antwoord gegeven op de vraag: “In hoeverre heeft structuur een 

modererend effect op de relatie tussen motivatie en creativiteit en in hoeverre medieert self-

efficacy deze relatie?” Deze vraag wordt beantwoord door het toetsen van drie hypothesen: 

hypothese 1: hoe meer vermijdingsgemotiveerd iemand is, hoe minder de creatieve prestatie; 

hypothese 2: self-efficacy medieert het verband tussen vermijdingsmotivatie en creativiteit en 
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hypothese 3: structuur modereert de negatieve relatie tussen vermijdingsmotivatie en self-

efficacy en daarmee creativiteit. Vooraf werd gestreefd naar 120 participanten binnen drie 

weken. Dit aantal, de hypothesen, materialen en onderzoeksmethode zijn gepreregistreerd 

(osf.io/x5ksa/).  

 

Data en steekproef 

Participanten zijn geselecteerd door middel van “convenience sampling"; de studenten die op 

dat moment op de Vrije Universiteit waren werden gevraagd deel te nemen. Om participanten 

te stimuleren mee te doen, ontvingen zij een vergoeding van €6,50 voor deelname. De data is 

verzameld in een tijdsbestek van drie weken (19 maart t/m 6 april 2018). Deelname aan het 

onderzoek was vrijwillig en anoniem. Uiteindelijk hebben 130 participanten deelgenomen aan 

het onderzoek. Onder de participanten is 35% man en 65% vrouw. De gemiddelde leeftijd is 

23 jaar (SD = 3.04). Participanten van dit experiment zijn willekeurig toegewezen aan de 

structuurconditie of de controleconditie. 

 

Procedure 

Het experiment vond plaats in het computerlab op de Vrije Universiteit in Amsterdam. 

Participanten werden individueel in een computerhokje geplaatst en kregen allemaal een 

kladblaadje, een pen en stiften. Allereerst kregen de deelnemers de motivatievragenlijst. 

Daarna kregen ze een introductietekst te lezen over voedselverspilling en kregen ze de 

opdracht te zien. Deze introductietekst en opdracht lagen tevens hardcopy naast de computer. 

Vervolgens was er 8 minuten voorbereidingstijd, waarin participanten in de structuurconditie 

een mindmap moesten maken op basis van de introductietekst en de opdracht. Participanten in 

de controlegroep konden deze tijd zelf invullen. Na 2 minuten konden alle respondenten 

verder klikken als ze klaar waren met voorbereiden. Vervolgens werd self-efficacy gemeten, 

waarna de participanten de opdracht daadwerkelijk konden maken. De essay moest ongeveer 

250 woorden bevatten en participanten mochten er maximaal 20 minuten over doen. Tot slot 

werden er nog aanvullende vragen en controlevragen gesteld. In totaal duurde het onderzoek 

ongeveer 30 tot 40 minuten per participant. Alle data is vervolgens ingevoerd in het 

statistische computerprogramma SPSS Statistics, versie 23.  

 

Creativiteit  

Creativiteit is gemeten door participanten een voorstel te laten schrijven waarin zij een 

interventie of campagne beschrijven, gericht op het verminderen van voedselverspilling. De 
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interventie moest in ieder geval bevatten (niet noodzakelijk in deze volgorde): 1. Een korte 

introductie van het probleem; 2. Een beschrijving van de interventie zelf en hoe deze 

uitgevoerd moet worden en 3. De verwachte resultaten: waarom is deze interventie effectief? 

De tekst moest ongeveer 250 woorden bevatten. De teksten zijn door 2 beoordelaars 

beoordeeld op basis van 6 criteria: de duidelijkheid van het probleem, de duidelijkheid van de 

interventie, de originaliteit, de haalbaarheid en de effectiviteit van de oplossing (allen op een 

5-puntsschaal) en een algemene “overall” beoordeling (op een 10-puntsschaal). Voordat de 

cijfers zijn gegeven is eerst een aantal teksten bekeken om een indruk te krijgen van de 

gemiddelde kwaliteit. Het gemiddelde van de twee cijfers van de beoordelaars leidde 

uiteindelijk tot één gemiddeld cijfer voor elk criterium. De analyses zijn vervolgens enkel 

uitgevoerd op originaliteit omdat deze factor het meest van toepassing is op creativiteit.   

 

Structuur 

Participanten werden willekeurig toegewezen aan de creatieve taak met of zonder structuur. 

Participanten met de structuurconditie kregen instructies aangereikt voor het maken van een 

mindmap. Een mindmap helpt op een simpele, effectieve en prettige manier bij het 

verzamelen, verwerken en uitdragen van informatie (Buzan, 2013) en is dus een manier om 

gestructureerd ideeën en gedachten uit te werken. Een mindmap is een diagram opgebouwd 

uit begrippen, teksten, relaties, of plaatjes die zijn geordend in de vorm van een 

boomstructuur rond een centraal thema (in dit geval voedselverspilling). Om de participant op 

weg te helpen is er een voorbeeld gegeven van een mindmap voor een oplossing van een 

ander maatschappelijk probleem (pesten).  

 

Motivatie  

De motivatie is gemeten aan de hand van een de Approach and Avoidance Temperament 

Scale van Elliot en Thrash (2010) (zie bijlage I, p. 28).  Deze vragenlijst heeft 12 stellingen 

waarbij de participanten aan gaven in hoeverre ze het eens waren met de stellingen (1 = 

helemaal mee oneens, 7 = helemaal mee eens). Hiervan meten 6 stellingen de mate van 

vermijdingsmotivatie (α = .79) en 6 stellingen de mate van streefmotivatie (α = .83). Bij een 

hoge gemiddelde score op de items is er sprake van een sterkere vermijdingsmotivatie en/of 

streefmotivatie. ‘Denken aan dingen die ik wil bereiken geeft me veel energie’ en ‘Ik maak 

me vlug zorgen over dingen’ zijn voorbeelden van items.  

 

Self-efficacy  
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Self-efficacy is gemeten door participanten aan te laten geven in hoeverre ze het eens waren 

met vijf stellingen (1 = helemaal mee oneens, 7 = helemaal mee eens), α = .91. De stellingen 

zijn gebaseerd op de vragenlijst van Tierney & Farmer (2002, zie bijlage II, p. 29). Zowel 

creatieve self-efficacy als algemene self-efficacy ten opzichte van de schrijfopdracht is 

gemeten. Voorbeelditems zijn: ‘Het schrijven van deze opdracht is haalbaar voor mij’ en ‘Ik 

heb vertrouwen in mijn vermogen het probleem in deze opdracht creatief op te lossen’. De 

gemiddelde scores op self-efficacy zijn gebruikt in de analyses.  

Resultaten 

Tabel 1 geeft de descriptieve gegevens en de correlaties tussen de variabelen weer. Tegen de 

verwachting in, hangt vermijdingsmotivatie (r = .09, p = .335) noch streefmotivatie (r = .10, p 

= .260) samen met creativiteit. Wel blijkt dat zoals verwacht streefmotivatie positief 

samenhangt met self-efficacy (r = .22, p = .011) en vermijdingsmotivatie negatief samenhangt 

met self-efficacy (r = -.28, p = .001). Ook correleert self-efficacy positief met creativiteit (r = 

.19, p = .030). Van de demografische controlevariabelen blijkt alleen leeftijd positief 

correleren met de afhankelijke variabele creativiteit (r = .24, p = .006). Leeftijd hangt verder 

nog positief samen met self-efficacy (r = .18, p = .038). Geslacht correleert positief met 

vermijdingsmotivatie (r = .27, p = .002), wat betekent dat vrouwen hoger scoren op 

vermijdingsmotivatie dan mannen. Geslacht correleert negatief met self-efficacy (r = -.20, p = 

.023), wat betekent dat mannen hoger scoren op self-efficacy dan vrouwen.  

 

Structuurcheck 

Om te controleren of participanten het maken van een mindmap hadden begrepen, werd aan 

het eind van het experiment gevraagd of zij een mindmap moesten maken of niet. Van de 65 

participanten die in structuurconditie zaten, kozen er 63 participanten voor “ja” en 2 voor 

“nee”. In de controleconditie kozen alle 65 participanten voor “nee” optie. Van de 65 

participanten in de structuurconditie waren er 3 die geen mindmap hebben gemaakt. Van de 

65 respondenten in de controleconditie hebben er 5 uit zichzelf een mindmap gemaakt. Uit de 

genoemde aantallen blijkt dat de instructies zijn opgevolgd en dus duidelijk waren. Alle 

respondenten zijn daarom meegenomen in de analyses. 



 
 

 

 

 

 

Tabel 1 

Cronbach’s alfa’s, gemiddelden, standaarddeviaties, minimum, maximum en correlatiematrix (N=130 listwise) 

 M SD Min. Max. 1 2 3 4 5 6 

1. Creativiteit  2.90 1.11 1.00 5 -      

2. Streefmotivatie 5.54 .83 1.17 7 .10 -     

3. Vermijdingmotivatie 4.01 1.13 1.50 7 -.09 .07 -    

4. Self-efficacy 4.67 1.13 1.80 7 .19* .22* -.29** -   

5. Structuura 50%  0 1 .02 -.01 -.05 -.01 -  

6. Leeftijd  23 3.04 18 39 .24** .08 -.14 .18* .01 - 

7. Geslachtb  65%  0 2 .07 .31 .27** -.20* .13 -.07 

aStructuur: 0 = geen structuur, 1 = structuur, bGeslacht: 0 = man, 1 = vrouw 

*p < .05, **p < .01 



 
 

Hypothesen 

Tabel 2 geeft de regressieanalyse weer van de gemodereerde mediatie-analyse, uitgevoerd via 

Macro Process Model 7. Het model toetst of het verband tussen de onafhankelijke variabele 

vermijdingsmotivatie en de mediator self-efficacy wordt gemodereerd door structuur. Het  

model met creativiteit als afhankelijke variabele verklaart 4% van de variantie, F(2,127) = 

2.46, p = .089. Het model met self-efficacy als afhankelijke variabele verklaart 9% van de 

variantie, F(3,126) = 4.10, p = .008. 

Uit Tabel 2 blijkt dat er geen effect van vermijdingsmotivatie op creativiteit is (b = 

.03, p = .715). Omdat in dit model het effect van vermijdingsmotivatie op creativiteit is 

gecontroleerd voor self-efficacy, is ook een losse lineaire regressieanalyse uitgevoerd. Hieruit 

blijkt eveneens dat vermijdingsmotivatie niet tot minder creativiteit leidt (b = -.08, SE = .09, p 

= .335). Hypothese 1 ”hoe meer vermijdingsgemotiveerd iemand is, hoe lager de creatieve 

prestatie” is daarom verworpen. Tevens blijkt dat streefmotivatie niet zorgt voor een hogere 

creativiteit (b = .13, SE = .12, p = .260).  

 

Tabel 2 

Regressieanalyse voor gemodereerde mediatie met via bootstrapping (N=130) 

Afhankelijke variabele Self-efficacy Creativiteit 

B SE B B SE B 

Self-efficacy   .18* .09 

Vermijdingsmotivatie -.22° .12 -.03 .09 

Structuur (ja) .54 .71   

Vermijdingsmotivatie x Structuur -.15 .17   

R² .09** .04° 

°p <0.10, *p < .05, **p < .01. 

 

Om hypothese 2 “self-efficacy medieert het negatieve verband tussen 

vermijdingsmotivatie en creatieve prestatie” te toetsen, is een mediatieanalyse gedaan via 

Macro Process Model 4. Figuur 2 geeft de resultaten weer. Het mediatiemodel verklaart 4% 

van de variantie, F(2,128) = 2.46, p =.089. Zoals verwacht blijkt dat vermijdingsmotivatie 

leidt tot een lagere self-efficacy (b = -.29, SE =.08, p < .001). Ook de verwachting dat self-

efficacy (gecontroleerd voor vermijdingsmotivatie) leidt tot hogere creativiteit blijkt te 

kloppen (b = .18*, SE =.09,  p=.049). Het indirecte effect (a*b) is ook significant, b = -.05, SE 



16 
 

= .03 [-.1190, -.0032]. Kortom, de indirecte effecten (pad a en b) zijn significant, maar de 

directe effecten (c en c’) niet. Er is inmiddels consensus over het feit dat er mediatie kan 

bestaan zonder een directe relatie tussen de onafhankelijke en de afhankelijke variabele 

(Hayes, 2009; Zhao, Lynch, & Chen, 2010). Hypothese 2 wordt daarom aangenomen. 

 

Figuur 2. Mediatiemodel van vermijdingsmotivatie, self-efficacy en creativiteit 

 

Om hypothese 3 “structuur modereert de negatieve relatie tussen vermijdingsmotivatie 

en self-efficacy en daarmee creativiteit” te kunnen toetsen gaan we terug naar Tabel 2. Uit 

deze tabel blijkt dat zowel structuur (b = .54, SE = .71, p = .443) als de interactieterm (b = -

.15, SE = .17, p = .385) geen invloed heeft op self-efficacy en daarmee creativiteit. Hypothese 

3 wordt daarom verworpen. 

 

Aanvullende analyses  

Ondanks dat de hypothesen zich richten op vermijdingsmotivatie en niet op streefmotivatie is 

het interessant deze wel mee te nemen in aanvullende analyses. Om te kijken of self-efficacy 

ook het verband tussen streefmotivatie en creativiteit medieert, is nogmaals de 

mediatieanalyse via Macro Process Model 4 uitgevoerd. Hieruit blijkt eveneens geen direct 

effect van streefmotivatie op creatieve prestatie te zijn (b = .13, SE = .12, p = .260) en wel een 

positief effect van streefmotivatie op self-efficacy (b = .30, SE = .12, p = .011) en een positief 

effect van self-efficacy op creativiteit (b =.17, SE = .09, p =.049). Ook hier is sprake van een 

mediatie, waarbij streefmotivatie leidt tot een hogere self-efficacy en self-efficacy tot een 

betere creatieve prestatie.  

In bijlage III (p. 30) staan de aanvullende vragen en de controlevragen die zijn 

gebruikt voor de volgende analyses. Omdat tegen de verwachting in structuur met geen enkele 

andere variabele blijkt te correleren, is het interessant om te kijken of de controlevraag “voor 

ik begon met schrijven heb ik mijn ideeën voor de opdracht op papier gestructureerd” wél 

correleert met de andere variabelen. Alle respondenten hebben namelijk bij het maken van de 
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opdracht een kladblaadje gekregen en kunnen hun ideeën ook op een andere manier dan de 

mindmap hebben gestructureerd. Uit een lineaire regressie blijkt inderdaad dat hoe meer 

participanten van te voren hun ideeën op papier hebben gestructureerd, hoe hoger de self-

efficacy (b =.10, SE = .05, p = .050).  

Verder is gekeken of er andere factoren dan structuur, motivatie of self-efficacy 

invloed hebben op creativiteit. Het blijkt dat participanten die zichzelf omschrijven als over 

het algemeen creatief ook creatiever presteren (b = .24, SE = .09, p = .009). Daarnaast blijkt 

dat participanten die zich moeilijk konden aanzetten tot schrijven ook daadwerkelijk een 

lagere score op creativiteit behaalden (b = -.27, SE = .08, p = .001), terwijl participanten die 

tevreden zijn over wat ze hebben geschreven ook inderdaad hoger scoorden op creativiteit (b 

= .24, SE = .08, p = .002). 

Tot slot is nagegaan of vermijdingsmotivatie wel invloed heeft op andere factoren dan 

de creativiteit. Het blijkt dat vermijdingsgemotiveerden zich moeilijk konden aanzetten tot 

schrijven (b = .37, SE =.09, p < .001). Tevens zijn vermijdingsgemotiveerden minder tevreden 

over wat zij uiteindelijk hebben geschreven (b = -.29, SE = .09, p = .002).  

 

Discussie 

In dit onderzoek is gekeken of structuur kan helpen bij het verhogen van self-efficacy en de 

creatieve prestaties bij vermijdingsgemotiveerde mensen. Er is specifiek onderzocht of het 

verband tussen vermijdingsmotivatie en creativiteit wordt gemedieerd door self-efficacy, en 

of het maken van een mindmap kan helpen de self-efficacy te verhogen en daarmee dus de 

creatieve prestatie te verbeteren. Allereerst is gebleken dat er geen direct verband bestaat 

tussen motivatie en creativiteit. Het is opmerkelijk dat dit hoofdeffect niet is gevonden in deze 

studie, aangezien het verband in een ruime verscheidenheid aan literatuur wel is aangetoond 

(Cretenet & Dru, 2009; Elliot et al., 2013; Friedman & Förster, 2002, 2005a; Roskes et al., 

2012). Ten tweede blijkt dat ondanks dat de resultaten laten zien dat er geen direct verband is, 

er wel degelijk een indirect verband is waarbij self-efficacy het verband medieert. Hoe hoger 

iemand scoort op vermijdingsmotivatie, hoe minder vertrouwen diegene heeft in het eigen 

kunnen. Dit leidt tot een lagere creatieve prestatie. Streefgemotiveerden hebben juist meer 

vertrouwen hun eigen capaciteiten, wat zorgt voor een hogere creatieve prestatie. Dit is in lijn 

met de verwachting. Dat self-efficacy een predictor is van creatieve prestatie sluit aan bij 

eerder onderzoek (Carmeli & Schaubroeck, 2007; Tierney & Farmer, 2002, 2004, 2011). Tot 



18 
 

slot blijkt, tegen de verwachting in, dat structuur het effect van zowel vermijdingsmotivatie op 

self-efficacy als vermijdingsmotivatie op creativiteit niet modereert. Echter, respondenten die 

aangeven hun ideeën van te voren op papier te hebben gestructureerd blijken wel een hogere 

self-efficacy te rapporteren. Dit zou kunnen betekenen dat enige vorm van structuur, al dan 

niet de mindmap conditie, mogelijk wel helpt de self-efficacy te verhogen.  

Uit aanvullende analyses is gebleken dat hoe meer vermijdingsgemotiveerd iemand is, 

hoe moeilijker hij het vindt zich aan te zetten tot schrijven. Dit komt overeen met resultaten 

van Roskes et al. (2012), die ook laten zien dat vermijdingsgemotiveerden een creatieve taak 

moeilijker vinden dan streefgemotiveerden en dat zij er mentaal meer uitgeput van raken. Ook 

blijkt dat participanten die zichzelf omschrijven als ‘over het algemeen creatief’ creatiever 

presteren. Dit is in lijn met de argumentatie van Amabile (1988) dat creatieve vaardigheden 

van invloed zijn op het creatieve proces. Tevens blijkt dat hoe meer vermijdingsgemotiveerd 

iemand is, hoe minder tevreden hij of zij was over zijn creatieve oplossing. Dit draagt bij aan 

de verklaring als één van de redenen dat vermijdingsmotivatie leidt tot een lage self-efficacy.  

 

Implicaties, beperkingen en vervolgonderzoek 

De resultaten van dit onderzoek geven waardevolle inzichten betreft motivatie, self-efficacy 

en creativiteit, maar ook zijn er een aantal implicaties en beperkingen aan te wijzen. Allereerst 

is het hoofdeffect van motivatie op creativiteit niet gevonden. Aangezien dit effect in de 

literatuur (zowel veldstudies als experimenteel onderzoek) meermaals is bewezen, bestaat dit 

verband hoogstwaarschijnlijk wel in de realiteit. Het niet vinden van het verband kan te wijten 

zijn aan de manier waarop creativiteit gemeten en beoordeeld is. Creativiteit is een lastig 

begrip om te meten en kan tevens op veel verschillende manieren worden gemeten. “The 

measurement of creativity, like other facets of intellectual functioning, will always be a 

challenge” (Khatena, 1982, p. 23). De manier die in dit onderzoek is gebruikt komt overeen 

met de Consensual Assessment Technique van Amabile (1982). Volgens Amabile is het van 

belang dat de beoordelaars van de creatieve prestatie bekend zijn met het gebied waar de 

creatieve ideeën over moeten ontstaan (1982, p. 1001). In dit onderzoek hebben de 

beoordelaars beide een achtergrond in communicatie, wat gezien kan worden als expertise op 

het gebied van het schrijven van een campagne of interventie. Echter, beide beoordelaars 

hadden geen ervaring met het maatschappelijke probleem voedselverspilling of de 

voedselindustrie. Als beoordelaars geen expert zijn in het onderwerp, kunnen zij mogelijk de 

creatieve oplossing niet onderscheiden van andere aspecten, zoals artistieke charme of 

technische uitvoering, terwijl dit wel cruciaal is voor een beoordelaar (Amabile, 1982). Ook 
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recenter onderzoek van Kaufman, Baer, Cole en Sexton (2008) dat keek naar het gebruik van 

niet-deskundige beoordelaars wijst uit dat de vereiste voor deskundige beoordelaars nog 

steeds geldt. Vervolgonderzoek moet er zoveel mogelijk voor zorgen dat de beoordelaars 

voldoende kennis hebben over zowel het schrijven van een interventie of campagne als van 

het gebied waarin de oplossing bedacht moet worden.   

Ten tweede is er bijvoorbeeld ook niet gekeken naar hoeveel interventies er in eerste 

instantie bedacht waren. In de structuurconditie zijn alle mogelijke interventies opgenomen in 

de mindmap, maar de controlegroep heeft dit niet hoeven opschrijven. Er is alleen gekeken 

naar de uiteindelijke gekozen interventie. Het kan echter wel interessant zijn om te kijken 

hoeveel opties iemand kan bedenken, omdat bij een ruimer aantal bedachte opties een grotere 

kans is dat iets de moeite waard is om te implementeren (Campbell, 1960; Simonton, 2003). 

Het kan dus zijn dat een participant die in eerste instantie meerdere, goede en creatieve opties 

had bedacht, er een iets minder creatieve heeft uitgekozen om uit te werken. Het uitgewerkte 

idee is dan geen optimale representatie van de creativiteit van de participant. In 

vervolgonderzoek wordt dan ook aangeraden om het aantal opties dat bedacht wordt mee te 

nemen in het onderzoek.  

Een derde kanttekening die gemaakt kan worden is dat er niet is gekeken naar andere 

factoren die de creativiteit kunnen beïnvloeden. Amabile (1988) beargumenteert dat er drie 

factoren van invloed zijn bij creatieve processen in organisaties: de kennis van het gebied van 

de taak, de intrinsieke motivatie en de vaardigheid in creatief denken. Voornamelijk de laatste 

twee hebben invloed op hebben op de ideeëngeneratie van het proces. In lijn met dit 

gedachtegoed, blijkt inderdaad dat participanten die zichzelf omschrijven als ‘over het 

algemeen creatief’ en dus enige ervaring en vaardigheden hebben, ook daadwerkelijk 

creatiever presteerden. Ook hadden de participanten verder geen diepgaande kennis van het 

onderwerp, zij ontvingen enkel een introducerende tekst over voedselverspilling. Daarnaast is 

de intrinsieke motivatie niet gemeten en er is geen rekening gehouden met verschillen in 

vaardigheid in het creatief denken. Kortom, met de drie factoren van Amabile is geen 

rekening gehouden in deze studie. Mogelijk is dit een verklaring waarom het hoofdeffect niet 

gevonden is. Als iemand namelijk veel kennis heeft op gebied van de taak, hoge intrinsieke 

motivatie heeft en ervaring heeft met creatieve processen, maar ook vermijdingsgemotiveerd 

is, kan het zijn dat die drie factoren meer van invloed zijn op de creatieve prestatie dan de 

vermijdingsmotivatie. Met andere woorden onderdrukken deze factoren dan de 

vermijdingsmotivatie. Een mogelijk vervolgonderzoek kan nagaan of dit inderdaad het geval 

is. Bij voorkeur een veldstudie in een organisatie in een creatieve setting. Denk aan een 
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brainstormsessie waarbij een nieuw product bedacht moet worden. Op zo’n moment is er veel 

kennis van het vakgebied, zijn de vaardigheden aangeleerd en is de intrinsieke motivatie 

hoog.  

Een vierde vraag die gesteld kan worden is of de mindmap wel de juiste tool was om 

structuur te bieden. Theoretisch gezien kan namelijk nog steeds worden beargumenteerd dat 

structuur bij vermijdingsgemotiveerde mensen kan leiden tot een hogere self-efficacy. In dit 

experiment blijkt echter dat het maken van een mindmap niet de verwachte hulp heeft 

geboden. Bij het maken van een mindmap wordt de samenwerking tussen beide hersenhelften 

gestimuleerd. In de linkerhersenhelft ligt de focus op verbaal, logisch en analytisch denken en 

de rechter is vooral goed op het gebied van associatief en creatief denken. Doordat bij het 

maken van een mindmap de informatie wordt gevisualiseerd, worden beide hersenhelften 

geactiveerd. Afbeeldingen zijn dus een belangrijk onderdeel van mindmaps, omdat zij 

associaties stimuleren, de hersenen helpen te focussen en veel hersenactiviteit genereren 

(Buzan, 2013). Echter, in dit onderzoek is niet gekeken naar de kwaliteit van de mindmaps en 

of er bijvoorbeeld afbeeldingen zijn gemaakt of niet. Participanten hadden 8 minuten de tijd 

voor het maken van een mindmap, wat vrij kort is voor een zeer uitgebreide mindmap. 

Mogelijk zorgden de gemaakte mindmaps om deze redenen daardoor niet tot de juiste 

verbeelding, een factor die een mindmap juist zo waardevol maakt (Buzan, Buzan, & 

Harrison, 2010). Tevens moesten de participanten de mindmap zelf vormgeven, wat mentale 

moeite kost en concentratie vergt. Mogelijk hebben de participanten – met name de 

vermijdingsgemotiveerde participanten - het maken van de mindmap daardoor niet ervaren als 

hulpmiddel maar juist als lastige opdracht. In dat geval is de mindmap dan juist een 

belemmering in plaats van een hulpmiddel.  

Dat uit de aanvullende analyses bleek dat hoe meer gestructureerd participanten hun 

ideeën op papier hebben, hoe hoger de self-efficacy is, draagt bij aan dat argument; het 

structuren kan dus wel degelijk helpen een hogere self-efficacy te behalen, alleen in dit 

onderzoek is dat niet gelukt met een mindmap. Een voorbeeld van hoe een mindmap wel zou 

kunnen werken is door participanten gebruik te laten maken van de officiële, online Mind 

Mapping-software van Buzan, genaamd iMindmap. Op deze manier kunnen participanten 

geavanceerdere mindmaps maken waarbij gebruik wordt gemaakt van vele kleuren, 

afbeeldingen, uitwerkingen en visualisaties. Een andere optie is om geen gebruik te maken 

van een mindmap maar een andere manier van structuur aan te bieden. Zoals eerder genoemd 

is procedurele structuur hier een voorbeeld van. Hierbij wordt het denkproces door een soort 

stappenplan in een richting gestuurd (Dennis et al., 1999, 1996).  
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 Voor organisaties heeft dit onderzoek een aantal praktische implicaties. Het inzicht dat 

self-efficacy leidt tot een hogere creatieve prestatie kan voor een organisatie zeer waardevol 

zijn. Door de self-efficacy te verhogen, kan de creatieve prestatie ook groeien. Het is namelijk 

bekend dat de self-efficacy verhoogt kan worden door een aantal factoren, zoals het ervaren 

van successen, positieve psychologische en emotionele gemoedstoestanden, het observeren 

van anderen met waarmee werknemers zich kunnen identificeren en het geloof van anderen in 

iemand (Bandura, 1977). Juist bij vermijdingsgemotiveerden moeten organisaties proberen 

deze vier factoren te verbeteren. Bijvoorbeeld de laatste, als managers in staat zijn geloof en 

vertrouwen in de medewerkers te hebben, zal de self-efficacy stijgen en daarmee de creatieve 

prestatie. Doordat nu bekend is dat vermijdingsmotivatie leidt tot lagere self-efficacy, kunnen 

managers kijken hoe zij het beste vermijdingsgemotiveerde mensen kunnen helpen 

vertrouwen te krijgen in het eigen kunnen.  

Tot slot is dit experimenteel onderzoek, wat vraagt om een replicatie in een veldstudie. 

Worden de resultaten ook gevonden in de werksfeer op kantoor? Of in een studiesetting op de 

universiteit? Dit zijn vragen die interessant zijn om na te gaan, omdat juist daar de toepassing 

van de resultaten en aanbevelingen plaats zal vinden.  

 

Afsluiting 

Het antwoord op de hoofdvraag “In hoeverre heeft structuur een modererend effect op de 

relatie tussen motivatie en creativiteit en in hoeverre medieert self-efficacy dit model?” luidt 

als volgt: de indirecte relatie tussen motivatie en creativiteit kan worden verklaard door self-

efficacy, maar het maken van een mindmap draagt niet bij aan een hogere self-efficacy en 

creatieve prestatie. Mensen die vermijdingsgemotiveerd zijn, hebben minder vertrouwen in de 

eigen bekwaamheid terwijl dit vertrouwen juist zo belangrijk is gebleken bij het tot stand 

komen van creativiteit. Om deze reden is het van belang verder onderzoek te doen naar de 

verhouding tussen vermijdingsmotivatie, self-efficacy en creativiteit. Zoals Bandura (1997) al 

zei: “People who have a sense of self-efficacy bounce back from failure; they approach things 

in terms of how to handle them rather than worrying about what can go wrong.” Dit 

onderzoek heeft dat nog maar eens bewezen. 
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Bijlagen 

Bijlage I. Streef- en vermijdingsmotivatie (Elliot & Thrash, 2010) 

 

‘Bepaal op een schaal van 1 tot 7 in hoeverre je het eens bent met de volgende stellingen.’ 

1. Ik ben van nature vrij nerveus 

2. Denken aan dingen die ik wil bereiken geeft me veel energie 

3. Ik maak me vlug zorgen over dingen 

4. Als ik een kans zie om iets te doen wat ik leuk vind, word ik meteen enthousiast 

5. Er is niet veel voor nodig om mij enthousiast en gemotiveerd te krijgen 

6. Bezorgdheid en angst voel ik soms diep van binnen 

7. Ik reageer sterk op vervelende ervaringen 

8. Ik ben altijd alert op positieve kansen en ervaringen 

9. Als iets verkeerd dreigt te gaan, voel ik een sterke drang om te vluchten 

10. Goede dingen hebben een sterke invloed op mij 

11. Als ik iets wil, voel ik een sterke wens om het na te jagen 

12. Ik kan mij makkelijk vervelende dingen voorstellen die mij zouden kunnen 

overkomen. 

 

Streefmotivatie: item2, item4, item5 , item8, item10, item11  

Vermijdingsmotivatie: item1, item3, item6, item7, item9, item12 
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Bijlage II. Self-efficacy scale 

De vragen zijn grotendeels gebaseerd op de schaal van Tierney & Farmer (2002). 

 

‘Bepaal op een schaal van 1 tot 7 in hoeverre je het eens bent met de volgende stellingen. ‘ 

1. Het schrijven deze opdracht is haalbaar voor mij   

2. Ik heb er vertrouwen in dat ik deze opdracht goed zal maken  

3. In vergelijking met andere deelnemers zal ik deze opdracht goed volbrengen 

4. Ik heb vertrouwen in mijn vermogen het probleem in deze opdracht creatief op te lossen 

5. Het bedenken van een originele oplossing om voedselverspilling op te lossen gaat mij 

gemakkelijk af 

 

Items 4 en 5 zijn expliciet gericht op het creatieve aspect van self-efficacy.  
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Bijlage III. Aanvullende vragen en controlevragen 

 

Aanvullende vragen 

De volgende stellingen zijn gemeten op een 7-puntsschaal (1 = helemaal mee oneens, 7 = 

helemaal mee eens).  

 Ik vond de opdracht interessant    

 Ik deed de opdracht omdat het moest     

 Het was moeilijk mezelf aan te zetten tot schrijven    

 Ik vond de opdracht leuk      

 Ik kon zelf bepalen hoe ik de opdracht uitvoerde    

 Het was duidelijk wat er van me verwacht werd   

 Ik ben tevreden over wat ik heb geschreven    

 De voorbereidingstijd voor de opdracht was nuttig 

 

Controlevragen 

 Voor ik begon met schrijven heb ik mijn ideeën voor de opdracht op papier 

gestructureerd? (7-puntsschaal, 1 = helemaal mee oneens, 7 = helemaal mee eens). 

 Heb je ervaring met het schrijven van essays? (5-puntsschaal, 1 = helemaal geen 

ervaring, 5 = heel veel ervaring). 

 Hoe creatief vind jij jezelf over het algemeen? (5-puntsschaal, 1 = helemaal niet 

creatief, 5 = zeer creatief). 

 Werd je gevraagd om een mindmap te maken voordat je begon met schrijven? (Ja/nee) 

 Wat is je leeftijd in jaren? 

 Geslacht (Man/vrouw/anders) 

 Welke opleiding volg je momenteel? 

 Is Nederlands je moedertaal? (Ja/nee) 

 Waar denk je dat dit onderzoek over ging? 

 


