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Abstract 

Vermijdingsmotivatie wordt, in vergelijking met streefmotivatie, vaak gerelateerd aan 

minder creativiteit. Het huidige onderzoek heeft als doel om te bepalen wat de rol is van 

structuur bij het verminderen van stress en bevorderen van creativiteit onder 

vermijdingsgemotiveerde mensen. Hierbij wordt, in overeenstemming met eerder onderzoek, 

verwacht dat vermijdingsmotivatie tot meer stress leidt dan streefmotivatie, waardoor 

creativiteit wordt belemmerd. Daarnaast wordt verwacht dat stress bij 

vermijdingsgemotiveerde mensen verminderd kan worden door het bieden van structuur. 

Structuur zorgt namelijk voor de nodige begeleiding in de goede richting die 

vermijdingsgemotiveerde mensen niet van zichzelf hebben, waardoor stress wordt 

verminderd. Deze verwachtingen zijn getest met een laboratorium experiment onder studenten 

(N = 130). De resultaten lieten inderdaad zien dat mensen meer stress ervoeren naarmate zij 

meer vermijdingsgemotiveerd waren. Echter bleek stress niet tot minder creativiteit te leiden. 

Ook tegen de verwachtingen in, bleek structuur de relatie tussen vermijdingsmotivatie en 

stress niet te modereren. Met de huidige studie is de effectiviteit van structuur voor 

vermijdingsgemotiveerde mensen dus niet aangetoond, maar door de praktisch toepasbare 

taak heeft de huidige studie toch een nuttige bijdrage geleverd aan de literatuur door aan te 

tonen dat structuur in de vorm van een mindmap geen oplossing is voor 

vermijdingsgemotiveerde mensen. Er zou vervolgonderzoek gedaan kunnen worden naar 

manieren om mensen die vermijdingsgemotiveerd zijn te beschermen tegen de negatieve 

gevolgen van stress. 

 

Keywords: vermijdingsmotivatie, streefmotivatie, stress, creativiteit, structuur 
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Introductie 

In de huidige dynamische en competitieve wereld zijn organisaties gericht op het 

ontwikkelen van een optimale omgeving om creativiteit te bevorderen (Amabile, 1996). 

Organisaties moeten innoveren om zich te onderscheiden van andere organisaties en om mee 

te gaan met de veranderende technologie en vraag (Oldham & Cummings, 1996). Creativiteit 

is een belangrijk onderdeel van innovatie. Een belangrijke factor die creativiteit voorspelt is 

of mensen positieve uitkomsten nastreven (streefmotivatie) of dat zij juist negatieve 

uitkomsten proberen te vermijden (vermijdingsmotivatie) (Elliot et al., 2008; Friedman & 

Förster, 2002; Mehta & Zhu, 2009). Naarmate mensen meer streefgemotiveerd zijn, zijn zij 

vaak creatiever. Doordat zij zich namelijk op positieve uitkomsten richten, hebben zij een 

flexibelere en bredere focus, waardoor creativiteit wordt bevorderd (Friedman & Förster, 

2002, 2005). Vermijdingsgemotiveerde mensen doen daarentegen meer aan grondige 

verkenning van slechts enkele ideeën en benaderingen (Roskes, De Dreu & Nijstad, 2012). 

Zowel de flexibiliteit van streefgemotiveerde mensen als de persistentie van 

vermijdingsgemotiveerde mensen leiden tot creativiteit (De Dreu, Baas & Nijstad, 2008), 

alleen moeten vermijdingsgemotiveerde mensen compenseren voor hun inflexibele 

verwerkingsstijl door inspannende en gecontroleerde verwerking, waardoor creativiteit wordt 

belemmerd. 

Een mogelijke verklaring voor het verband tussen vermijdingsmotivatie en creativiteit 

is dat vermijdingsmotivatie tot meer stress leidt dan streefmotivatie (Roskes, Elliot & De 

Dreu, 2014; Elliot, Thrash & Murayama, 2011). Omdat de aandacht dan uitgaat naar het 

omgaan met deze stress, hebben vermijdingsgemotiveerde mensen niet hun volledige 

aandacht voor de creatieve taak, waardoor creativiteit wordt belemmerd (Keinan et al., 1999; 

Sacramento, Fay & West, 2013).  

Deze stress kan wellicht verminderd worden door het bieden van structuur. Structuur 

beperkt vrijheid en geeft richting en concrete ideeën om taken goed uit te voeren (Roskes, 

Elliot & De Dreu, 2014). Omdat vermijdingsmotivatie gestructureerd en systematisch denken 

oproept, is het waarschijnlijk dat vermijdingsgemotiveerde mensen baat hebben bij structuur 

(Friedman & Elliot, 2008; Roskes, 2015; Roskes, Dreu & Nijstad, 2012). Er kan dus verwacht 

worden dat stress bij vermijdingsgemotiveerde mensen verminderd wordt door het bieden van 

structuur. De potentiële modererende rol van structuur zal verder worden onderzocht in de 

huidige studie. Ik test deze verwachtingen met een experiment.  

De rol van structuur in het verband tussen vermijdingsmotivatie en stress en 

creativiteit is nog niet eerder onderzocht. Het is echter wel logisch om te verwachten dat 
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structuur helpt bij vermijdingsgemotiveerde mensen, omdat vermijdingsmotivatie iemand iets 

geeft om te vermijden en niet iets om naartoe te werken. Structuur kan hierbij de begeleiding 

geven om wel ergens naartoe te werken. Omdat vermijdingsmotivatie zorgt voor stress en 

stress weer leidt tot minder creativiteit, is het goed om te weten hoe deze stress kan worden 

verminderd en creativiteit kan worden bevorderd door middel van het bieden van structuur. 

Bovendien beweren Sagiv et al. (2010) dat het erg belangrijk is om het interactie effect tussen 

persoonlijke en situationele factoren te onderzoeken. Daarom is het interessant om in de 

huidige studie het interactie effect tussen vermijdingsmotivatie (persoonlijk) en structuur 

(situationeel) te onderzoeken. Daarnaast is de bestaande literatuur over motivatie en 

creativiteit altijd met redelijk abstracte taken uitgevoerd. Creativiteit werd bijvoorbeeld 

gemeten aan de hand van puzzels waarbij men nieuwe woorden moest maken met de letters 

van andere woorden (Roskes et al., 2012). Het oplossen van deze puzzels hielpen een 

geanimeerde muis om dichter bij de kaas te komen (streefmotivatie) of hielpen een 

gevaarlijke uil bij de muis weg te houden (vermijdingsmotivatie). Daarom is het doel van dit 

onderzoek om het verband tussen motivatie en creativiteit te meten met een meer praktisch 

toepasbare taak over een actueel probleem. Het is namelijk belangrijk om een praktisch 

toepasbare taak te gebruiken, zodat dit meer vergelijkbaar is met een echte taak op de 

werkvloer. Hierdoor kunnen organisaties meer inzicht krijgen in hoe zij creativiteit van de 

medewerkers kunnen bevorderen en stress kunnen verminderen door middel van het bieden 

van structuur. 

Vermijdingsmotivatie en creativiteit 

Creativiteit is het genereren van nieuwe ideeën, inzichten of oplossingen (Anderson, 

Potočnik & Zhou, 2014). Er zijn twee benaderingen die kunnen leiden tot creativiteit. 

Enerzijds zijn er individuele kenmerken en anderzijds zijn er situationele factoren die 

creativiteit kunnen beïnvloeden (Sagiv et al., 2010). Het soort motivatie dat iemand heeft, is 

één van de factoren die invloed heeft op creativiteit. Motivatie kan zowel een individuele 

karaktereigenschap zijn als iets wat wordt beïnvloed door situationele factoren (Roskes, 

2015). In het huidige onderzoek zal ik vooral focussen op motivatie als karaktereigenschap. 

Men kan onderscheid maken tussen streefmotivatie en vermijdingsmotivatie. Naarmate 

mensen meer streefgemotiveerd zijn, streven zij naar het behalen van positieve uitkomsten en 

succes. Naarmate mensen echter meer vermijdingsgemotiveerd zijn, streven zij naar het 

vermijden van negatieve uitkomsten en het verminderen van risico’s (Roskes, 2015). 

Vermijdingsmotivatie zorgt voor overleven, terwijl streefmotivatie zorgt voor succes (Elliot, 

2008).  
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Streefmotivatie verhoogt creativiteit, doordat het nastreven van positieve uitkomsten 

het zoeken naar nieuwe antwoorden, creatief inzicht en divergent denken, bevordert 

(Friedman & Förster, 2001; 2002). Bijvoorbeeld, streefmotivatie leidt tot meer creatieve 

ideeën over ongebruikelijke toepassingen van een baksteen dan vermijdingsmotivatie 

(Friedman & Förster, 2005). Een ander voorbeeld is dat mensen meer creatief speelgoed 

ontwierpen als zij de kleur blauw zagen, wat streefmotivatie opwekt, dan wanneer zij de kleur 

rood zagen, wat vermijdingsmotivatie opwekt (Elliot et al., 2008; Mehta & Zhu, 2009).  

Dit verschil in creativiteit tussen streef- en vermijdingsmotivatie kan verklaard worden 

door de verschillende cognitieve verwerkingsstijlen die streef- en vermijdingsgemotiveerde 

mensen hanteren. Omdat streefmotivatie meer wordt geassocieerd met een veilige omgeving 

en de aanwezigheid van potentiële positieve uitkomsten, roept dit meer exploratief gedrag en 

een bredere focus op dan vermijdingsmotivatie (Friedman & Förster, 2002, 2005). 

Daarentegen wordt vermijdingsmotivatie meer geassocieerd met potentiële bedreigende 

omgevingen en roept het meer gericht en waakzaam gedrag op dan streefmotivatie (Elliot, 

2006; Maier, Elliot & Lichtenfeld, 2008). Naarmate mensen meer streefgemotiveerd zijn, 

hebben zij een beter vermogen om flexibel te schakelen tussen veel verschillende ideeën en 

benaderingen (Roskes, De Dreu & Nijstad, 2012). Deze flexibele stijl van 

informatieverwerking heeft een positieve invloed op creatieve prestaties. Naarmate mensen 

echter meer vermijdingsgemotiveerd zijn, doen zij meer aan grondige verkenning van slechts 

enkele ideeën en benaderingen, ook wel persistentie genoemd (Roskes, De Dreu & Nijstad, 

2012). Volgens het Dual Pathway to Creativity Model kunnen zowel de flexibiliteit van 

streefgemotiveerde mensen als de persistentie van vermijdingsgemotiveerde mensen leiden tot 

creativiteit (De Dreu, Baas & Nijstad, 2008). Alleen moeten vermijdingsgemotiveerde 

mensen compenseren voor hun inflexibele verwerkingsstijl door inspannende en 

gecontroleerde verwerking. Daarom bevordert streefmotivatie creativiteit, terwijl 

vermijdingsmotivatie creativiteit juist belemmert (Elliot et al., 2008; Friedman & Förster, 

2005; Mehta & Zhu, 2009; Roskes, 2015; Roskes, Dreu & Nijstad, 2012). 

Stress 

 Een mogelijke factor die het verband tussen vermijdingsmotivatie en creativiteit 

verklaart, is stress. Naarmate mensen meer vermijdingsgemotiveerd zijn, zijn zij minder 

geneigd om obstakels als positieve uitdagingen te zien en juist meer geneigd om ze als 

bedreiging te zien. Het streven naar het vermijden van negatieve uitkomsten gaat vaak 

gepaard met angst, stress en faalangst (Elliot, Thrash & Murayama, 2011). Stress leidt tot een 

verminderd vermogen om de aandacht te verleggen (Derryberry & Reed, 1998) en 
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verminderde cognitieve flexibiliteit (Carnevale & Probst, 1998). Omdat de aandacht van 

vermijdingsgemotiveerde mensen dan dus uitgaat naar het omgaan met deze stress, hebben zij 

niet hun volledige aandacht en cognitieve bronnen beschikbaar voor de creatieve taak, 

waardoor creativiteit wordt belemmerd (Hockey, 1997; Keinan et al., 1999; Sacramento, Fay 

& West, 2013).  

 Naarmate mensen meer streefgemotiveerd zijn, ervaren zij ook stress, maar dit is over 

het algemeen minder dan wanneer zij meer vermijdingsgemotiveerd zijn. Hoe meer mensen 

streefgemotiveerd zijn, hoe meer zij obstakels, zoals stress, als een positieve uitdaging of als 

minder problematisch gaan zien (Lowe & Bennett, 2003; Smith & Lazarus, 1993) dan 

wanneer mensen vermijdingsgemotiveerd zijn. Echter, hoe meer mensen 

vermijdingsgemotiveerd zijn, hoe meer zij denken aan alles wat fout kan gaan en hoe 

bedreigender en stressvoller obstakels worden ervaren (Carver, 2006; Elliot, Thrash & 

Murayama, 2011; Neuberg, Kenrick & Schaller, 2011). De stress is voor streef- en 

vermijdingsgemotiveerde mensen dus even afleidend, maar als mensen 

vermijdingsgemotiveerd zijn dan ervaren zij meer stress dan als mensen streefgemotiveerd 

zijn, waardoor er minder cognitieve bronnen beschikbaar zijn (Sacramento, Fay & West, 

2013) en daardoor wordt bij hen de creativiteit meer belemmerd dan als mensen meer 

streefgemotiveerd zijn. Daarom wordt in het huidige onderzoek gekeken of stress het effect 

van vermijdingsmotivatie op creativiteit medieert, waarbij ik verwacht dat 

vermijdingsmotivatie leidt tot stress en dat vermindert vervolgens creativiteit. 

 

H1: Hoe meer mensen vermijdingsgemotiveerd zijn, hoe minder creatief zij zijn. Dit verband 

wordt gemedieerd door stress. 

 

Structuur 

De stress die gepaard gaat met het benaderen van nieuwe en onzekere situaties is 

vooral sterk bij mensen die een grote behoefte aan structuur hebben (Rietzschel et al., 2007). 

Zij hebben een afkeer van onzekere situaties en verlangen naar zekerheid en voorspelbaarheid 

(Thompson et al., 2001). Mensen met een grote behoefte aan structuur hebben de voorkeur 

voor een gestructureerde en duidelijke omgeving en zij verwelkomen informatie die hen helpt 

dit doel te bereiken (Slijkhuis, Rietzschel & Van Yperen, 2013). Dit komt overeen met de 

voorkeur voor gestructureerd en systematisch denken van mensen die meer 

vermijdingsgemotiveerd zijn. Een manier om de stress dus te verminderen, is het bieden van 

structuur in de vorm van bijvoorbeeld instructies of voorbeelden. 



VERMIJDINGSMOTIVATIE, STRESS EN CREATIVITEIT BIJ STRUCTUUR 7 

 
 

Volgens klassieke organisatietheorieën wordt structuur in organisaties gezien als een 

verzameling regels en patronen die individuen en procedures "programmeren" (Peterson, 

Smith, Bond, & Misumi, 1990). Leden van een organisatie kunnen interne of externe structuur 

ervaren. Interne structuur verwijst naar persoonlijke neigingen om regels te zoeken en toe te 

passen versus het volgen van de intuïtie. Externe structuur refereert naar de doelen, taken en 

procedures die een organisatie opstelt voor haar leden (Sagiv et al., 2010). Het huidige 

onderzoek focust op externe structuur.  

Het gebruik van structuur in de vorm van templates, specifieke richtlijnen over hoe 

iets gedaan of gebruikt moet worden, is al effectief gebleken in het bevorderen van de 

ideevorming (Goldenberg, Mazursky, & Solomon, 1999). Bovendien wanneer de taak in drie 

delen werd opgesplitst, werden er 40% meer ideeën gegenereerd dan wanneer alle onderdelen 

van de taak in één keer werden laten zien (Dennis, Aronson, Heninger & Walker, 1999). 

Ander onderzoek vond juist dat het beperken van de denkruimte het aantal ideeën vermindert, 

maar creativiteit wel bevordert (Finke, Ward & Smits, 1992). Structuur is dus een handig 

hulpmiddel in het bevorderen van creativiteit. 

Mensen lijken met name behoefte te hebben aan structuur naarmate zij meer 

vermijdingsgemotiveerd zijn. Vermijdingsmotivatie geeft iemand iets om te vermijden en niet 

iets om naartoe te werken. Vermijdingsmotivatie biedt dus geen specifieke begeleiding in een 

concrete richting die erbij kan helpen om vooruitgang te boeken en een duidelijk en 

bevredigend gevoel van vooruitgang kan opleveren (Carver & Scheier, 1998; Elliot, Sheldon, 

& Church, 1997). Dit gebrek aan gevoel van tevredenheid en vooruitgang door weinig 

richting kan leiden tot stress. Structuur beperkt vrijheid en geeft juiste de nodige richting en 

concrete ideeën om taken goed uit te voeren (Roskes, Elliot & De Dreu, 2014). Omdat 

vermijdingsmotivatie bovendien gestructureerd en systematisch denken oproept, is het 

waarschijnlijk dat vooral mensen baat hebben bij structuur naarmate zij meer 

vermijdingsgemotiveerd zijn (Friedman & Elliot, 2008; Rietzschel, Slijkhuis & Van Yperen, 

2014; Roskes, 2015). Structuur verhoogt de effectiviteit van het gebruik van cognitieve 

bronnen, wat de creativiteit weer ten goede komt (Goldenberg & Mazursky, 2002; Sagiv et 

al., 2010).  

Echter, het blijkt dat mensen met een grote behoefte aan structuur, wat vaak zo is bij 

vermijdingsgemotiveerde mensen, niet altijd een lagere creatieve prestatie hebben. Als zij 

namelijk niet bang zijn om fouten te maken, dan leidt dit juist tot een verbeterde creatieve 

prestatie (Rietzschel, De Dreu & Nijstad, 2007). Als mensen wel bang zijn om fouten te 

maken dan hebben ze de neiging om een probleem vanuit meerdere perspectieven te 
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benaderen, om te blijven nadenken over de beste strategie en het moeilijk vinden om hier één 

strategie uit te kiezen, waardoor creativiteit wordt belemmerd. Deze angst om fouten te maken 

kan onder andere laag gehouden worden door het bieden van structuur, omdat structuur het 

aantal perspectieven vermindert en iemand in de richting van een bepaalde strategie duwt en 

dus helpt bij het kiezen van een strategie. Dit suggereert nogmaals dat het bieden van 

structuur bij mensen die vermijdingsgemotiveerd zijn creativiteit bevordert.  

Mensen hebben juist minder baat bij structuur naarmate zij meer streefgemotiveerd 

zijn, omdat dit niet past bij de flexibele en exploratieve manier van denken en het belemmert 

de behoefte aan autonomie (Roskes, 2015). Mensen die een grote behoefte hebben aan 

structuur (vaak het geval bij vermijdingsgemotiveerde mensen) zullen de structuur sneller 

accepteren, omdat dit de ambiguïteit vermindert, terwijl mensen die een lage behoefte hebben 

aan structuur (vaak het geval bij streefgemotiveerde mensen) deze structuur niet accepteren, 

omdat zij autonomie belangrijker vinden dan het verminderen van ambiguïteit (Slijkhuis, 

Rietzschel & Van Yperen, 2013). Omdat structuur wel past bij de gestructureerde en 

systematische manier van denken van vermijdingsgemotiveerde mensen en het de effectiviteit 

van het gebruik van cognitieve bronnen verhoogt, verwacht ik dat stress bij 

vermijdingsgemotiveerde mensen verminderd wordt door richting aan te bieden in de vorm 

van structuur. Dit leidt tot de volgende hypothese: 

 

H2: Structuur verzwakt het effect van vermijdingsmotivatie op stress. 

 

Samenvattend, in deze studie heb ik onderzocht of stress het effect van 

vermijdingsmotivatie op creativiteit medieert, waarbij ik verwacht dat vermijdingsmotivatie 

leidt tot stress en dat vermindert vervolgens creativiteit. Hierbij verwacht ik dat structuur het 

verband tussen vermijdingsmotivatie en stress modereert. In het volgende hoofdstuk licht ik 

toe hoe deze verwachtingen zijn getoetst. Vervolgens worden de resultaten van deze 

hypothesetoetsing gepresenteerd en geïnterpreteerd, zullen eventuele tekortkomingen worden 

bediscussieerd en zullen suggesties voor vervolgonderzoek worden gedaan.  

 

Methode 

Participanten en Design 

 In totaal werd er gestreefd om 120 participanten te werven voor het onderzoek of het 

aantal participanten dat geworven kon worden binnen drie weken met als einddatum 6 april 

2018. Dit was gebaseerd op het aantal participanten dat gebruikelijk is in dit soort 
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onderzoeken. Dit aantal, evenals de hypotheses, de materialen en het analyseplan, werd van 

tevoren gepreregistreerd (osf.io/q9kaj). De participanten kregen een vergoeding van €6,50 

voor deelname aan het onderzoek dat ongeveer 35 minuten duurde. Uiteindelijk werden er 

130 participanten geworven (Mage = 22.68, SDage = 3.04) door te flyeren op de Vrije 

Universiteit (VU), berichten te plaatsen in Facebookgroepen van studies van de VU en door 

het eigen netwerk van de onderzoekers te raadplegen. Hiervan was 64.6% vrouw (N = 84), 

34.6% man (N = 45) en één onbekend. Van 95.4% was Nederlands de moedertaal (N = 124) 

en van 4.6% niet (N = 6). Verder kwamen de participanten van verschillende opleidingen.  

De participanten werden willekeurig verdeeld over de twee condities in een tussen-

proefpersonen factorieel design: wel of geen structuur. De onafhankelijke variabelen waren 

vermijdingsmotivatie en structuur. De afhankelijke variabelen waren stress en creativiteit.  

Procedure 

 Bij binnenkomst in het lab, werd participanten eerst gevraagd of zij hun gegevens 

wilden invullen voor de betaling. Deze gegevens werden apart van de verdere data bewaard, 

om anonimiteit te waarborgen. Daarna werden zij in individuele hokjes gezet achter een eigen 

computer, waarop alle materialen werden getoond en antwoorden werden opgeslagen. Naast 

de computer lag een kladblaadje met pennen en stiften, samen met informatie over 

voedselverspilling en de opdrachtomschrijving. Deze laatste twee werden tijdens het 

onderzoek ook getoond op de computer. Participanten werd gevraagd om akkoord te gaan met 

de voorwaarden die stonden beschreven in het informed consent formulier, waarna het 

experiment begon. Eerst vulden de participanten de motivatieschaal in. Hierna lazen zij een 

introductie met informatie over voedselverspilling en de opdrachtomschrijving. Vervolgens 

werden zij willekeurig toegewezen aan één van de twee condities: Wel structuur of geen 

structuur. Alle participanten kregen te horen dat zij maximaal acht minuten hadden om de 

opdracht voor te bereiden. Indien zij eerder klaar waren, konden ze na twee minuten 

doorklikken. In de structuurconditie stond er ook nog bij dat ze nu een mindmap over 

voedselverspilling konden maken. Dit konden zij doen op een kladblaadje dat naast de 

computer lag. Na het voorbereiden van de opdracht, vulden participanten eerst nog de stress-

schaal in. Hierna konden ze echt aan de creatieve taak beginnen. Participanten kregen 

maximaal twintig minuten voor de opdracht. Daarna werd aan de participanten gevraagd om 

de aanvullende vragen over de taak in te vullen. Verder werd als check aan de participanten 

gevraagd of zij van tevoren de opdracht hadden gestructureerd en of er werd gevraagd om een 

mindmap te maken, of zij ervaring hadden met het schrijven van essays en in hoeverre zij 

zichzelf creatief vonden. Tot slot vulden zij een aantal vragen over hun leeftijd, geslacht, 
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opleiding en moedertaal in, en werd gevraagd of zij wisten waar het onderzoek over ging. 

Ook konden zij hun e-mailadres achterlaten als zij op de hoogte gehouden wilden worden van 

de uitkomsten van het onderzoek. Daarna werden ze bedankt voor het onderzoek en konden 

ze gaan, nadat het kladblaadje was ingeleverd. 

Structuur en creatieve taak.  

 Participanten werd gevraagd om een stuk te schrijven over een creatieve oplossing 

voor het probleem “voedselverspilling”. Er is voor dit probleem gekozen, omdat dit een 

actueel en breed onderwerp is. Er werd gezegd dat de interventie in ieder geval de volgende 

punten moest bevatten (niet noodzakelijk in deze volgorde): 1. Omschrijving van het 

probleem van voedselverspilling. 2. Een korte omschrijving van de interventie zelf en hoe het 

uitgevoerd moet worden. 3. De verwachte resultaten. De opdracht moest ongeveer 250 

woorden bevatten. Deze opdrachtomschrijving lag ook geprint naast de computer. Alvorens 

de participanten begonnen aan de opdracht, kregen zij de tijd om zich voor te bereiden op de 

opdracht. In de structuur conditie kregen de participanten hierbij de instructies om een 

mindmap te maken om zo hun ideeën te structureren voor de interventie. Zij kregen hierbij 

uitleg over wat een mindmap is en waar het voor dient. Ook werd een voorbeeld van een 

mindmap getoond, met als thema pesten. In de controle conditie kregen de participanten de 

instructies om een mindmap te maken niet. 

De creatieve taak werd beoordeeld op basis van: de duidelijkheid van het probleem, de 

duidelijkheid van de oplossing, originaliteit, haalbaarheid en de effectiviteit van de 

interventie. Voor creativiteit ging het voornamelijk om de originaliteit. Aan elk van deze 

onderdelen werd een cijfer toegekend (1 t/m 5) en er werd een cijfer gegeven voor de algehele 

kwaliteit (1 t/m 10). Het beoordelingsformulier is te vinden in bijlage 1. Dit werd gedaan door 

twee beoordelaars, waarvan uiteindelijk de gemiddelde score werd gebruikt (zie tabel 1). 

Voordat deze beoordelaars daadwerkelijk de taak gingen beoordelen, hebben zij eerst een 

aantal teksten allebei individueel beoordeeld en daarna samen besproken. Dit was zodat zij de 

beoordeling konden afstemmen en zodat zij bepaalde zaken evenveel zouden laten meewegen. 

De intercodeurbetrouwbaarheid is berekend met Kappa’s Cohen, zie tabel 1. De 

intercodeurbetrouwbaarheid wordt beoordeeld als slecht tot matig (Landis & Koch, 1977). In 

de discussie zal worden besproken waar dit door kan komen en hoe de betrouwbaarheid 

verbeterd zou kunnen worden.  

Motivatie. 

Motivatie werd gemeten met de streef- en vermijdingstemperament schaal (Elliot & 

Thrash, 2010). De schaal bestond uit twaalf items. Hiervan gingen er zes over streefmotivatie, 
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bijvoorbeeld “Ik ben altijd alert op positieve kansen en ervaringen” en “Goede dingen hebben 

een sterke invloed op mij”. De overige zes items gingen over vermijdingsmotivatie, 

bijvoorbeeld: “Ik ben van nature vrij nerveus“ en “Ik maak me vlug zorgen over dingen”. Zie 

bijlage 2 voor de volledige schaal. De items werden beoordeeld op een 7-puntsschaal (1 = 

Helemaal mee oneens, 7 = Helemaal mee eens). Een factoranalyse wees inderdaad uit dat de 

schaal bestond uit de twee dimensies streef- en vermijdingsmotivatie. De zes items over 

streefmotivatie zijn gemiddeld en samengevoegd tot een schaal (α = .834). Hetzelfde is 

gedaan met de zes items over vermijdingsmotivatie (α = .793). 

Stress. 

Om stress te meten, werd een schaal gecreëerd die gebaseerd is op de Dundee Stress 

State Questionnaire (DDSQ; Matthews et al., 2013). Hiervan werd alleen de ‘distress’ sub 

schaal gebruikt, omdat deze items het meest van toepassing waren in dit onderzoek. De schaal 

bestond uit vier items, voorbeelden zijn: ‘Ik voel me gespannen over de opdracht’ en ‘Ik heb 

het gevoel dat ik de opdracht niet effectief kan uitvoeren’. Zie bijlage 3 voor de volledige 

schaal. Dit werd gemeten op een 7-puntsschaal (1 = Helemaal mee oneens, 7 = Helemaal mee 

eens). De vier items zijn gemiddeld en samengevoegd tot een schaal (α = .847). 

 Aanvullende uitkomstvariabelen.  

 Participanten moesten op een 7-puntsschaal (1 = Helemaal mee oneens, 7 = Helemaal 

mee eens) aangeven in hoeverre zij het eens waren met acht stellingen over de opdracht. 

Voorbeelden hiervan zijn: “Het was moeilijk mezelf aan te zetten tot schrijven” en “Ik deed 

de opdracht omdat het moest”. Zie bijlage 4 voor alle stellingen. 

 Controlevariabelen. 

Participanten moesten op twee 5-puntsschalen aangeven in hoeverre zij ervaren zijn 

met het schrijven van essays (1 = Helemaal geen ervaring, 5 = Heel veel ervaring) en hoe 

creatief zij zichzelf over het algemeen vinden (1 = Helemaal niet creatief, 5 = Zeer creatief). 

Gemiddeld scoorden participanten op ervaring 3.72 (SD = .88) en op de perceptie van de 

eigen creativiteit 3.05 (SD = 1.07). 

 Structuurcheck. 

 Om te controleren of participanten goed hadden gelezen of zij een mindmap moesten 

maken of niet, werd aan hen gevraagd of zij een mindmap moesten maken of niet. Daarnaast 

is er als extra check aan de hand van de kladblaadjes geteld hoeveel participanten in beide 

condities daadwerkelijk een mindmap hadden gemaakt. 
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Tabel 1 

Gemiddelde, standaarddeviatie en Kappa’s Cohen van de beoordeling van de creatieve taak 

Beoordelingspunten creatieve taak M  SD  κ 

Duidelijkheid van het probleem (1 t/m5) 3.90  1.10  .28** 

Duidelijkheid van de oplossing (1 t/m 5) 3.73  .93  .13** 

Originaliteit (1 t/m 5) 2.90 1.11 .23** 

Haalbaarheid (1 t/m 5) 3.42 .86 .19** 

Effectiviteit van de interventie (1 t/m 5) 3.17  .68  -.01 

Algemene kwaliteit (1 t/m 10) 6.68 1.18 .11* 

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

Resultaten 

Voorbereidende Analyses 

Er is gekeken naar de correlaties van leeftijd, geslacht, moedertaal, ervaring met het 

schrijven van essays en de perceptie van eigen creativiteit met stress en creativiteit 

(originaliteit). Vrouwen ervoeren over het algemeen meer stress dan mannen (r = .24, p = 

.007). Bovendien bleek dat naarmate participanten meer ervaring hadden met het schrijven 

van essays, zij minder stress ervoeren dan participanten die minder ervaring hadden (r = -.23, 

p = .007). Daarnaast bleek hoe creatiever participanten zichzelf over het algemeen vonden, 

hoe minder stress zij ervoeren (r = -.33, p = .001) en hoe origineler zij waren (r = .23, p = 

.009). Tot slot waren participanten origineler naarmate zij ouder waren (r = .24, p = .006). 

Daarom worden geslacht, ervaring met het schrijven van essays, de perceptie van 

eigen creativiteit en leeftijd als controlevariabelen meegenomen in de aanvullende analyses. 

Voor moedertaal werd er geen correlatie met zowel stress als originaliteit gevonden. 

Structuurcheck 

 Om te controleren of participanten goed hadden gelezen of zij een mindmap moesten 

maken of niet, werd aan hen gevraagd of zij een mindmap moesten maken of niet. 

Participanten die in structuurconditie zaten, kozen vaker voor “ja” (N = 63) dan voor “nee” (N 

= 2), terwijl in de controle conditie vaker werd gekozen voor de “nee” optie (N = 65) dan voor 

de “ja” optie (N = 0). Op basis hiervan kan de structuurcheck als geslaagd worden gezien. 

 Daarnaast is er als extra check aan de hand van de kladblaadjes geteld hoeveel 

participanten daadwerkelijk een mindmap hadden gemaakt. Participanten die in 

structuurconditie zaten, hadden vaker een mindmap gemaakt (N = 62) dan niet (N = 3), terwijl 

in de controle conditie vaker geen mindmap was gemaakt (N = 60) dan wel (N = 5). Op basis 

hiervan kan de structuurmanipulatie als geslaagd worden gezien. Omdat er slechts enkele 
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participanten in de structuurconditie waren die geen mindmap hadden gemaakt, zijn alle 

participanten meegenomen in de analyses. 

Hoofdanalyses (geregistreerde analyses) 

H1 en H2 zijn getoetst met een regressieanalyse via Hayes Process macro (Model 7; 

Hayes, 2013) met originaliteit als afhankelijke variabele, stress als mediator, 

vermijdingsmotivatie als onafhankelijke variabele en structuur als moderator. Het model 

voorspelde in totaal 16% van de variantie van stress, F(3, 126) = 9.94, p = .001 en 1% van de 

variantie van originaliteit, F(2, 127) = .48, p = .621. Dit laatste model was dus niet significant. 

De modellen zijn weergegeven in Tabel 2. 

Hypothese 1 stelde dat naarmate mensen meer vermijdingsgemotiveerd zijn, zij 

minder creatief zijn en dat dit effect zou worden gemedieerd door stress. Het bleek inderdaad 

dat naarmate mensen meer vermijdingsgemotiveerd waren, zij meer stress ervoeren b = .34, 

SEb = .16, p = .041. Er werd echter geen effect van stress op originaliteit gevonden, b = -.02, 

SEb = .09, p = .835. Het indirecte effect bleek ook zowel in de structuurconditie, b = -.01, SEb 

= .05, CI [-.10, .08], als in de controle conditie, b = -.01, SEb = .03, CI [-.09, .04] niet 

significant. Hypothese 1 kan dus niet worden aangenomen. 

Hypothese 2 stelde dat het verband tussen vermijdingsmotivatie en stress werd 

gemodereerd door structuur. Het effect van vermijdingsmotivatie op stress in de 

structuurconditie verschilde echter niet van het effect in de controle conditie b = .19, SEb = 

.19, p = .330. Hypothese 2 kan dus ook niet worden aangenomen.  

 

Tabel 2 

Regressieanalyse voor afhankelijke variabelen stress en originaliteit (N = 130) 

  Stress   Originaliteit  

Voorspellers B SE B t B SE B t 

Stress    -.02 .09 -.21 

Vermijdingsmotivatie .34 .16 2.07* -.08 .09 -.82 

Structuur -.68 .76 -.89    

Interactie .19 .19 .98    

R2  .16   .01  

*p < .05. **p < .01 
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Aanvullende analyses 

Daarnaast is dezelfde regressieanalyse via Hayes Process macro (Model 7; Hayes, 

2013) nogmaals uitgevoerd, maar met de controlevariabelen leeftijd, geslacht, ervaring en 

perceptie eigen creativiteit erbij. Het model voorspelde in totaal 32% van de variantie van 

stress, F(7, 121) = 9.70, p = .001 en 13% van de variantie van originaliteit, F(6, 122) = 3.32, p 

= .005. De resultaten zijn te zien in tabel 3. 

 Stress.  Nog steeds bleek dat naarmate mensen meer vermijdingsgemotiveerd waren, 

zij meer stress ervoeren b = .33, SEb = .09, p = .001. Ook vrouwen ervoeren meer stress dan 

mannen, b = .49, SEb = .19, p = .011. Verder bleek dat participanten minder stress ervoeren 

als zij meer ervaring hadden met het schrijven van essays (b = -.31, SEb = .11, p = .007) en/of 

als zij zichzelf over het algemeen creatief vonden (b = .32, SEb = .10, p = .001). 

 Originaliteit. Daarnaast bleek dat hoe ouder mensen waren, hoe creatiever zij waren, 

b = .09, SEb = .04, p = .013. Tot slot nam de originaliteit toe naarmate iemand zichzelf 

creatiever vond, b = .22, SEb = .09, p = .015. 

 

Tabel 3 

Regressie voor afhankelijke variabelen stress en originaliteit met covariaten (N = 129) 

  Stress   Originaliteit  

Voorspellers B SE B t B SE B t 

Stress    .09 .09 1.10 

Vermijdingsmotivatie .33 .09 3.49** -.08 .09 -.83 

Structuur .00 .19 .00    

Interactie .28 .18 1.52    

Leeftijd -.03 .04 -.74 .09 .04 2.52* 

Geslacht .49 .19 2.59* .10 .21 .48 

Ervaring -.31 .11 -2.73** .17 .11 1.56 

Perceptie creativiteit -.32 .10 -3.33** .22 .09 2.47* 

R2  .32   .13  

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

 

Als toevoeging is deze analyse uitgevoerd met de afhankelijke variabelen: 

duidelijkheid van het probleem, duidelijkheid van de interventie, haalbaarheid, effectiviteit en 

algemene kwaliteit (Model 7; Hayes, 2013). Alleen voor de duidelijkheid van het probleem en 
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haalbaarheid werden enkele effecten gevonden. Hoe jonger de participanten waren, hoe 

duidelijker zij het probleem konden uitleggen, b = -.07, SEb = .04, p = .045. Participanten 

konden het probleem ook duidelijker uitleggen wanneer zij meer ervaring hadden met het 

schrijven van essays, b = .26, SEb = .12, p = .034. Tot slot kwamen participanten kwamen met 

een meer haalbare interventie wanneer zij meer ervaring hadden met het schrijven van essays, 

b = .21, SEb = .10, p = .036. 

 Daarnaast is er een extra analyse uitgevoerd met streefmotivatie (in plaats van 

vermijdingsmotivatie) als onafhankelijke variabele, stress als mediator, structuur als 

moderator en originaliteit als afhankelijke variabele (Model 7; Hayes, 2013). Hierbij werden 

echter geen effecten gevonden. 

 Tot slot is een oneway multivariate variantieanalyse uitgevoerd met de acht 

aanvullende uitkomstvariabelen als afhankelijke variabelen en vermijdingsmotivatie als 

onafhankelijke variabele. Er werd voor twee van deze variabelen een effect gevonden. 

Naarmate participanten meer vermijdingsgemotiveerd waren, vonden zij het moeilijker om 

zichzelf aan te zetten tot schrijven, F(30, 96) = 2.25, p = .002. Tot slot waren participanten 

minder tevreden over wat ze hadden geschreven naarmate zij meer vermijdingsgemotiveerd 

waren, F(30, 96) = 1.75, p = .022. 

 

Conclusie en Discussie 

Bevindingen 

Dit onderzoek had als doel om te testen of vermijdingsmotivatie invloed heeft op 

creativiteit. Ik verwachtte dat naarmate mensen meer vermijdingsgemotiveerd zijn, zij meer 

stress ervaren, waardoor creativiteit afneemt. Ook verwachtte ik dat structuur de relatie tussen 

vermijdingsmotivatie en stress zou modereren. 

In lijn met eerder onderzoek (Elliot, Thrash & Murayama, 2011) laten de resultaten  

inderdaad zien dat mensen meer stress ervaren naarmate zij meer vermijdingsgemotiveerd 

zijn. Echter blijkt stress niet tot verminderde creativiteit te leiden. Dit is tegenstrijdig met 

eerder onderzoek waaruit bleek dat vermijdingsgemotiveerde mensen niet hun volledige 

aandacht en cognitieve bronnen beschikbaar hebben, omdat hun aandacht uitgaat naar het 

omgaan met stress, waardoor creativiteit wordt belemmerd (Hockey, 1997; Keinan et al., 

1999; Sacramento, Fay & West, 2013). Ook blijkt structuur de relatie tussen 

vermijdingsmotivatie en stress niet te modereren. Dit is tegenstrijdig met de bevinding dat 

structuur wel past bij de gestructureerde en systematische manier van denken van 

vermijdingsgemotiveerde mensen en het de effectiviteit van het gebruik van cognitieve 
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bronnen verhoogt (Friedman & Elliot, 2008; Roskes, Dreu & Nijstad, 2012), waardoor stress 

zou worden verminderd. 

In lijn met onderzoek van Brand et al. (2011) over dromen, stress en creativiteit onder 

scholieren, waarbij participanten een vragenlijst moesten invullen over hoeveel stress zij 

ervoeren in het dagelijks leven, werd ook in het huidige onderzoek gevonden dat vrouwen 

tijdens de taak meer stress ervoeren dan mannen. Verder blijkt dat mensen minder stress 

ervoeren als zij meer ervaring hadden met het schrijven van essays en/of als zij zichzelf over 

het algemeen creatief vonden.  

In tegenstelling tot eerdere onderzoeken waar leeftijd niet tot een toename of afname 

in creativiteit leidde (Andersson, Berg, Lawenius & Ruth, 1989; Binnewies, Ohly & Niessen, 

2008), bleek in het huidige onderzoek wel dat creativiteit toenam naarmate iemand ouder was. 

Verder bleek dat naarmate iemand zichzelf creatiever vond, de originaliteit ook toenam. Dit is 

in lijn met onderzoek waaruit blijkt dat het inschatten van eigen kunnen een goede voorspeller 

is van daadwerkelijke prestatie (Stajkovic & Luthans, 1998). Daarnaast bleek dat hoe jonger 

participanten waren en hoe meer ervaring zij hadden met het schrijven van essays, hoe 

duidelijker zij het probleem konden uitleggen. Ook komen mensen met een meer haalbare 

interventie wanneer zij meer ervaring hebben met het schrijven van essays. Tot slot blijkt dat 

naarmate mensen meer vermijdingsgemotiveerd waren, zij het moeilijker vonden om zichzelf 

aan te zetten tot schrijven en minder tevreden waren over wat zij hadden geschreven. Er 

werden geen effecten van streefmotivatie in combinatie met stress, structuur en creativiteit 

gevonden. 

Implicaties 

Het verband tussen vermijdingsmotivatie en stress kan verklaard worden door het feit 

dat vermijdingsgemotiveerde mensen minder geneigd zijn om obstakels als positieve 

uitdagingen te zien en juist meer geneigd om ze als bedreiging te zien, waardoor zij meer 

stress ervaren. In het huidige onderzoek zagen de participanten de creatieve taak over 

voedselverspilling dan dus als een bedreiging in plaats van als een uitdaging, waardoor zij 

meer stress zouden ervaren. In dit onderzoek is dus nogmaals bewezen dat 

vermijdingsmotivatie leidt tot stress. 

Het niet gevonden verband tussen stress en creativiteit, in tegenstelling tot eerdere 

onderzoeken, kan wellicht verklaard worden door het feit dat de eerdere onderzoeken 

(Hockey, 1997; Keinan et al., 1999; Sacramento, Fay & West, 2013) gingen over stress in het 

dagelijks leven, terwijl het in het huidige onderzoek stress over de creatieve taak werd 

gemeten. Bij deze creatieve taak moesten participanten een creatieve oplossing verzinnen 
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voor het probleem van voedselverspilling. Hierbij kregen zij wel drie duidelijke speerpunten 

waaruit de opdracht moest bestaan. Wellicht dat de taakstress door deze duidelijke richtlijnen 

in verhouding minder sterk is dan stress in het dagelijks leven, waardoor het niet genoeg was 

om creativiteit te belemmeren. In het huidige onderzoek scoorden participanten gemiddeld 

namelijk relatief laag op de 7-puntsschaal van stress (M = 3.33). Verder onderzoek is nodig 

om de rol van stress in het creatieve proces definitief vast te stellen, waarbij er onderscheid 

gemaakt kan worden tussen verschillende soorten stress, zoals taakstress en stress in het 

dagelijks leven. 

Het niet gevonden interactie-effect tussen vermijdingsmotivatie en structuur is ook 

verrassend. Omdat structuur wel past bij de gestructureerde en systematische manier van 

denken van vermijdingsgemotiveerde mensen en het de effectiviteit van het gebruik van 

cognitieve bronnen verhoogt (Friedman & Elliot, 2008; Roskes, Dreu & Nijstad, 2012), zou 

men denken dat stress bij vermijdingsgemotiveerde mensen verminderd kan worden door 

richting aan te bieden in de vorm van structuur. Ondanks dat het huidige onderzoek een 

interactie tussen vermijdingsmotivatie en structuur niet kan bevestigen, is er toch meer 

onderzoek hiernaar nodig, omdat de literatuur nog geen eenduidige conclusie hierover geeft. 

Verderop in dit hoofdstuk geef ik suggesties over hoe dit vervolgonderzoek uitgevoerd zou 

kunnen worden. 

De bevinding dat mensen minder stress ervoeren als zij meer ervaring hadden met het 

schrijven van essays en/of als zij zichzelf over het algemeen creatief vonden, lijkt voor de 

hand liggend, omdat mensen die ervaring hebben en zichzelf creatiever vinden wellicht meer 

vertrouwen hebben in zichzelf en in de creatieve taak en dus minder stress ervaren. 

Zelfvertrouwen leidt namelijk tot minder stress (Rector & Roger, 1997). Omdat dit om een 

aanvullende analyse gaat, is er meer onderzoek nodig om vast te stellen of dit effect te 

repliceren is. 

Het negatieve effect van leeftijd op creativiteit kan wellicht verklaard worden door het 

feit dat de gemiddelde leeftijd (23 jaar) in het huidige onderzoek sowieso laag ligt, waardoor 

het effect van leeftijd misschien niet was gevonden als er meer oudere mensen aan het 

onderzoek meegedaan zouden hebben. Oudere mensen zijn in het dagelijks leven namelijk 

misschien meer bezig met voedselverspilling dan jongere mensen. Jongeren verspillen meer 

dan ouderen en lijken ook meer verleid te worden door aanbiedingen in de supermarkt, 

waardoor zij te veel aan voedsel te kopen (Lyndhurst, Cox & Downing, 2007). Hierdoor 

zouden ouderen met andere creatieve oplossingen kunnen komen dan jongeren. Omdat ook dit 

om een aanvullende analyse gaat, is weer vervolgonderzoek nodig om dit effect te repliceren. 
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De bevinding dat mensen die zichzelf over het algemeen creatief vonden ook 

daadwerkelijk creatiever waren, kan verklaard worden door het feit dat het inschatten van 

eigen kunnen een goede voorspeller is van daadwerkelijke prestatie (Stajkovic & Luthans, 

1998). Dat participanten duidelijker het probleem konden uitleggen en met een meer haalbare 

interventie kwamen naarmate zij meer ervaring hadden met het schrijven van essays is 

logisch, omdat zij door deze ervaring waarschijnlijk beter weten hoe zij bepaalde dingen 

moeten verwoorden om duidelijker te maken en beter over te brengen. Het is wel verrassend 

dat participanten het probleem ook duidelijker konden uitleggen naarmate zij jonger waren. Ik 

zou namelijk verwachten dat oudere studenten verder zijn met hun studie en daardoor meer 

ervaring hebben met het schrijven van bijvoorbeeld een scriptie en daardoor het probleem dus 

duidelijker kunnen uitleggen dan jongere studenten. Uit vervolgonderzoek moet blijken of dit 

een toevalsbevinding is of een robuust effect. 

De uitgebleven effecten van streefmotivatie in combinatie met stress, structuur en 

creativiteit zijn ook verrassend. Ik zou verwachten dat streefgemotiveerde mensen geen baat 

hebben bij structuur, omdat dit niet past bij de flexibele en exploratieve manier van denken en 

het belemmert de behoefte aan autonomie (Roskes, 2015). Hierdoor zou structuur de 

creativiteit van streefgemotiveerde mensen moeten belemmeren. In het huidige onderzoek 

werd echter noch een positief noch een negatief effect gevonden. Wat wel logisch is, is dat 

streefmotivatie niet leidt tot meer stress, omdat hoe meer mensen streefgemotiveerd zijn, hoe 

meer zij obstakels, zoals stress, als een positieve uitdaging of als minder problematisch gaan 

zien (Lowe & Bennett, 2003; Smith & Lazarus, 1993). Maar op basis van de huidige 

bevindingen kan er in ieder geval niet geconcludeerd worden dat streefmotivatie effect heeft 

op creativiteit en is dus vervolgonderzoek nodig om duidelijkheid te scheppen over de 

effecten van streefmotivatie. 

De bevinding dat naarmate mensen meer vermijdingsgemotiveerd waren, zij het 

moeilijker vonden om zichzelf aan te zetten tot schrijven en de opdracht alleen deden omdat 

het moest, is in lijn met theorie die stelt dat vermijdingsgemotiveerde mensen over het 

algemeen bang zijn om te falen en gaan denken aan alles wat fout kan gaan Carver, 2006; 

Elliot, Thrash & Murayama, 2011; Neuberg, Kenrick & Schaller, 2011), waardoor ze 

mogelijk voor de opdracht hier lang aan denken en het daardoor dus moeilijk vinden om 

zichzelf aan te zetten tot schrijven en de opdracht ook alleen doen omdat het moet. Deze 

bevinding is wel licht in contrast met mijn bevinding dat structuur niet helpt voor 

vermijdingsgemotiveerde mensen. Als vermijdingsgemotiveerde mensen namelijk moeite 

hebben om te beginnen met schrijven, dan zou je kunnen verwachten dat structuur hierbij een 
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duw in de goede richting zou zijn en het makkelijker zou maken om te beginnen met 

schrijven. Verder onderzoek naar het effect van structuur is nodig om dit contrast te verklaren. 

Suggesties over hoe dit onderzoek uitgevoerd zou kunnen worden, doe ik verderop in dit 

hoofdstuk. 

Relevantie 

Het huidige onderzoek heeft een bijdrage geleverd aan de wetenschap door voor het 

eerst de relatie tussen vermijdingsmotivatie en stress in combinatie met structuur te 

onderzoeken. Ondanks dat er geen effect van structuur blijkt te zijn, is het vervolgonderzoek 

toch handig om te weten dat structuur, in ieder geval in deze vorm, geen impact heeft. 

Daarnaast is de bestaande literatuur over motivatie en creativiteit altijd met redelijk abstracte 

taken uitgevoerd (bijvoorbeeld Roskes, Dreu & Nijstad, 2012). Vanwege het gebruik van een 

praktisch toepasbare taak over een actueel probleem (voedselverspilling) is dit een toevoeging 

aan de bestaande literatuur. Het is namelijk belangrijk om een praktisch toepasbare taak te 

gebruiken, zodat dit meer vergelijkbaar is met een echte taak op de werkvloer. 

Dit onderzoek is niet alleen van theoretisch belang, maar ook van praktisch belang. 

Mijn bevindingen suggereren namelijk dat managers van organisaties rekening moeten 

houden met welke taken een vermijding gerelateerde aard hebben (bijvoorbeeld stukken tekst 

nalezen om fouten eruit te halen of het controleren van de boekhouding), omdat dit dus stress 

kan opleveren. Managers kunnen hun strategie dan aanpassen en zorgen dat ze vooral 

streefmotivatie uitstralen en overbrengen, door bijvoorbeeld bonussen aan bepaalde taken te 

hangen, zodat stress onder de werknemers wordt verminderd. Ook kunnen managers training 

krijgen in hoe zij werknemers die van nature vermijdingsgemotiveerd zijn, toch meer 

streefgemotiveerd krijgen of in hoe zij stress bij vermijdingsgemotiveerde werknemers 

kunnen verminderen. Stress heeft namelijk een negatieve invloed op werktevredenheid en 

zorgt ervoor dat werknemers op zoek gaan naar een andere baan (Cavanaugh et al., 2000). Er 

zou vervolgonderzoek gedaan kunnen worden naar manieren om mensen die 

vermijdingsgemotiveerd zijn te beschermen tegen de negatieve gevolgen van stress. 

Beperkingen 

Een eventuele beperking zit in de manier waarop creativiteit is gemeten. In het huidige 

onderzoek is namelijk alleen gekeken naar originaliteit. Maar volgens Guilford (1957) bestaat 

creativiteit naast originaliteit ook nog uit vlotheid (de hoeveelheid ideeën in een bepaalde 

tijd), flexibiliteit (hoe flexibel men van plan kan veranderen) en complexiteit (de hoeveelheid 

details en patronen). Vervolgonderzoek zou dus ook kunnen kijken naar de overige 

componenten, om zo een beter beeld van creativiteit te krijgen. Dit kan in de vorm van een 
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opdracht waar er gevraagd wordt om een grote hoeveelheid aan antwoorden. Dit kan nog 

steeds in de context van voedselverspilling, maar kan ook over een ander onderwerp gaan. 

Creatieve mensen zouden dan hoog moeten scoren op al deze punten, dus originele ideeën, 

veel ideeën, verschillende ideeën en veel details. Bovendien is de originaliteit in dit onderzoek 

beoordeeld door twee onervaren beoordelaars, waarvan de intercodeurbetrouwbaarheid (κ = 

.23) matig was (Landis & Koch, 1977). De intercodeurbetrouwbaarheid wordt een stuk hoger 

als deze beoordeling van creativiteit zou zijn gedaan door experts in plaats van niet-experts 

(Kaufman et al., 2008). Daarom zou creativiteit in vervolgonderzoek beoordeeld moeten 

worden door experts op het gebied van voedselverspilling (of het in dat onderzoek betreffende 

expertgebied).  

Een tweede beperking is dat de introductie met informatie over voedselverspilling 

wellicht al te veel in een bepaalde richting stuurde, waardoor het moeilijk was om nog creatief 

te zijn. Bij deze informatie wordt namelijk een aantal feiten en cijfers over voedselverspilling 

gegeven, waardoor de participanten zich al gauw op deze feiten gingen richten en dus op een 

gelijksoortige oplossing kwamen. In vervolgonderzoek zou er misschien nog meer informatie 

en feiten gegeven moeten worden, zodat er meer keuze is voor de participanten waar ze zich 

op kunnen richten en waardoor de oplossingen dus meer divers en origineler zouden zijn. Aan 

de andere kant wil je ook weer niet te veel informatie geven, want dan wordt het te veel om te 

lezen en wordt het onderzoek te lang. Een andere oplossing zou zijn om juist heel weinig 

informatie te geven, zodat er minder wordt gestuurd en er meer ruimte is voor eigen inbreng 

en creativiteit. 

Een derde beperking is het gebruik van een korte vragenlijst om stress te meten. Er is 

namelijk slechts gebruik gemaakt van een sub-schaal van de Dundee Stress State 

Questionnaire (DDSQ; Matthews et al., 2013), omdat deze het meest toepasselijk was in het  

huidige onderzoek, omdat deze over taakstress ging. Deze sub-schaal is nog nooit afzonderlijk 

gebruikt en kan dus andere resultaten geven dan een echt gevalideerde schaal. Echter, het was 

mijn intentie om de vragenlijst zo kort mogelijk te houden om het aantrekkelijk en makkelijk 

in te vullen te maken. Bovendien was de betrouwbaarheid van de schaal hoog genoeg (α = 

.847). Wellicht is het sowieso beter om stress niet te meten met een vragenlijst, omdat je dan 

alleen gerapporteerde stress meet en niet daadwerkelijke stress. Vervolgonderzoek zou 

daarom een betere indicatie van stress kunnen geven door bijvoorbeeld het meten van hartslag 

of bloedtesten, of een combinatie van fysieke metingen en zelfrapportering. 

Verder zou in de toekomst onderzoek gedaan kunnen worden met een andere vorm 

van structuur. Een mindmap is namelijk vooral zinvol voor mensen die visueel zijn ingesteld 
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(beelddenkers) en minder voor woorddenkers (Buzan, 2005). Wellicht dat een mindmap voor 

veel vermijdingsgemotiveerde participanten dus niet genoeg structuur bood om daadwerkelijk 

de stress te verminderen. Bovendien kost het maken van een mindmap behoorlijk wat moeite 

en concentratie. Hierdoor kan het maken van een mindmap, met name voor 

vermijdingsgemotiveerde mensen, juist een belemmering zijn in plaats van een steun in de 

rug. Structuur in de vorm van templates, dat zijn specifieke richtlijnen over hoe iets gedaan of 

gebruikt moet worden (Goldenberg, Mazursky, & Solomon, 1999), of door de taak in delen 

op te splitsen (Dennis et al., 1999) zou misschien wel significante effecten opleveren, omdat 

dat niet alleen geschikt is voor beelddenkers, maar ook voor woorddenkers en omdat dit 

minder inspanning vergt dan het maken van een mindmap. 

Tot slot is dit onderzoek uitgevoerd in een gecontroleerde laboratorium omgeving. 

Aan de ene kant is dit goed, omdat je alle overige omstandigheden gelijk houdt en de effecten 

van vermijdingsmotivatie en stress dus worden gezuiverd van effecten van externe factoren, 

maar aan de andere kant kan het de ecologische validiteit in gevaar brengen. Toekomstig 

onderzoek is nodig om de generaliseerbaarheid van deze bevindingen te testen in de echte 

wereld, zoals op de werkvloer. Dit kan bijvoorbeeld door de werknemers van een organisatie 

creatieve ideeën te laten bedenken voor bijvoorbeeld een nieuwe reclamecampagne of een 

origineel social media bericht voor de betreffende organisatie. 

Afsluiting 

Met de huidige studie is de effectiviteit van structuur voor vermijdingsgemotiveerde 

mensen niet aangetoond, maar door de praktisch toepasbare taak heeft de huidige studie toch 

een nuttige bijdrage geleverd aan de literatuur door aan te tonen dat structuur in de vorm van 

een mindmap geen oplossing is voor vermijdingsgemotiveerde mensen. Wel is aangetoond 

dat vermijdingsmotivatie leidt tot stress en dat heeft negatieve gevolgen voor 

werktevredenheid en stress zorgt ervoor dat werknemers op zoek gaan naar een andere baan 

(Cavanaugh et al., 2000). Daarom kan vervolgonderzoek op zoek gaan naar andere manieren 

om deze stress te verminderen. 
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Bijlage 1 

Het beoordelingsformulier voor de creatieve taak 

 

  1  2  3  4  5 

   ‐‐  ‐  +/‐  +  ++ 

   helemaal niet  een beetje  gemiddeld  enigszins  heel erg 

Duidelijkheid 
probleem  Is het duidelijk wat het specifieke probleem is en waarom dit een probleem is?                

                    

Duidelijkheid 
interventie  Is het duidelijk hoe de interventie eruit ziet / waar het uit bestaat?                

                 

Originaliteit  Is het voorstel origineel?                

                 

Haalbaarheid  Is de interventie haalbaar (realistisch / goed uit te voeren)?                

                 

Effectiviteit 
 Is het waarschijnlijk dat de interventie effectief is (wordt het probleem minder / 
opgelost)?                

    
Algemene kwaliteit:      
10 = Geweldig 

   
9 = Heel goed 

   
8 = Goed 

   
7 = Meer dan 
voldoende     
6 = Voldoende 

   
5 = Bijna voldoende 

   
4 = Onvoldoende 

   
3 = Heel erg 
onvoldoende     
2 = Slecht 

   
1 = Heel slecht 
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Bijlage 2 

Streef- en vermijdingstemperament schaal (Elliot & Thrash, 2010) 

De items worden beoordeeld op een 7-puntsschaal (1 = Helemaal mee oneens, 7 = Helemaal 

mee eens). 

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 

 

Streeftemperament = item2 + item4 + item5 + item8 + item10 + item11 

Vermijdingstemperament = item1 + item3 + item6 + item7 + item9 + item12  
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Bijlage 3 

Dundee Stress State Questionnaire (Matthews et al., 2013) 

 

Stress is gemeten op een 7-puntsschaal (1 = helemaal mee oneens, 7 = helemaal mee eens). 

Van de schaal is alleen de sub schaal ‘Distress’ gebruikt. Stellingen met een (H) worden 

gehercodeerd. 

Distress: 

Ik voel me gespannen over de opdracht  

Ik heb het gevoel dat ik de opdracht niet effectief kan uitvoeren 

Ik voel me ontspannen over de opdracht (H) 

Ik voel me onzeker over het eindresultaat van de opdracht 
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Bijlage 4 

Aanvullende uitkomstvariabelen 

 

De 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 


