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Motivatie

• Onderneming kan niet functioneren zonder toewijding 

personeel

• Motivatie, betrokkenheid en toewijding ontstaan niet zomaar, 

ze moeten actief worden gestimuleerd

• Taak management om werknemers zo te motiveren dat zij 

optimale bijdrage leveren aan verwezenlijking doelstellingen
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Motivatiefactoren

• Individuele factoren

 goede beloning, respect en waardering (positief), maar ook 

het vermijden van schorsing/ontslag (negatief)

• Organisatorische factoren

 wijze van leidinggeven, verstandhouding tussen collega’s 

onderling

• Beide soorten factoren zijn door management te beïnvloeden
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Motivatietheorieën

• Scientific management: werknemer is te motiveren met zak geld

• Theorie van Maslow

• Theorie van Herzberg

• Theorieën van McGregor
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Theorie van Maslow (1)

• Vijf behoefteniveaus:

• Lichamelijke behoeften

• Behoefte aan veiligheid en 

zekerheid

• Sociale behoeften

• Behoefte aan waardering en 

erkenning

• Behoefte aan zelfontplooiing
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Theorie van Maslow (2)

• Principe: er zit een hiërarchische opbouw in de behoeften: 

pas als alle behoeften op een bepaald niveau zijn vervuld, is 

er ruimte voor ‘hogere’ behoeften

• Kritiek op Maslow: een mens kan gelijktijdig meerdere 

behoeften (op verschillende niveaus) hebben
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Theorie van Herzberg (1)

• Twee soorten factoren van invloed op motivatie werknemers:

– Contextfactoren (of hygiënefactoren); kunnen niet voor 

tevreden gevoel zorgen, wel voor ontevredenheid als zij niet 

optimaal zijn

– Motivatiefactoren; kunnen wél bijdragen aan een goede 

motivatie

7

Theorie van Herzberg (2)

• Voorbeelden van contextfactoren:

– Wijze van leidinggeven

– Geldende algemene voorschriften

– Verhouding met de eigen leidinggevende

– Arbeidsomstandigheden

– Beloning
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Theorie van Herzberg (3)

• Voorbeelden van motivatiefactoren:

– Prestaties kunnen leveren en succes kunnen behalen

– Erkenning

– Aard van het werk

– Verantwoordelijkheid

– Promotie, carrière
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Theorieën van McGregor (1)

• Twee theorieën over manier waarop 

leidinggevenden hun medewerkers kunnen 

motiveren:

– Theorie X

– Theorie Y
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Theorieën van McGregor (2)

• Theorie X

 Medewerkers zijn lui en willen liever niet werken. 

Leidinggevenden moeten met strakke regels werken: strikte 

controle en sancties

• Theorie Y

 Medewerkers werken van nature graag, kunnen zichzelf 

onder controle houden en zijn creatief. Zij zijn van zichzelf al 

gemotiveerd. Verdere motivatie: betrokkenheid en inspraak
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Motivatievormen

• Intrinsieke motivatie

 Komt van binnenuit, vanuit de mens zelf (eigen 

drijfveren)

• Extrinsieke motivatie

 Is afkomstig van buitenaf; bekendste voorbeeld: 

financiële beloning
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Motivatie-instrumenten (1)

• Voorbeelden intrinsieke motivatie-instrumenten:

– Uitdagende functie-inhoud

– Verantwoordelijkheid

– Vrijheid om de werkzaamheden naar eigen inzicht 

uit te voeren

13

Motivatie-instrumenten (2)

• Voorbeelden extrinsieke motivatie-instrumenten:

– Salaris, hoewel dit slechts gedurende een relatief 

korte periode motiveert

– Vakantiedagen

– Promotiekansen

– Goede balans tussen werk en privé
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Fasen in motivatieproces

Fasenr. Fasenaam Inhoud

1 Prikkelfase De behoefte ontstaat

2 Activiteitfase Gerichte handelingen worden uitgevoerd 
om de behoefte te bevredigen

3 Bevredigingsfase De behoefte wordt bevredigd en verdwijnt
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Motiveren en leidinggeven

• Manier van leidinggeven: van invloed op motivatie werknemer

• Vijf leiderschapsstijlen:

 Autoritair leiderschap

 Democratisch leiderschap

 Laissez-faire leiderschap

 Coachend leiderschap

 Consultatief leiderschap
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Autoritair leiderschap

• Manager geeft aan wat er moet gebeuren, medewerkers 

moeten instructies opvolgen

• Gedetailleerde procedures en regels

• Voordeel: gedrag van werknemers kan worden beïnvloed 

zodat ze voldoen aan afgesproken normen

• Nadeel: ze zullen niet snel béter presteren dan de geldende 

norm
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Democratisch leiderschap (1)

• Nadruk: gezamenlijke inspanning van medewerkers om 

doelstellingen te realiseren

• Beslissingsbevoegdheden en –verantwoordelijkheden liggen bij de 

groep

• Taken leidinggevende: 

 Groepsleden motiveren 

 overleg doelgericht laten verlopen 

 zorgen dat er besluiten worden genomen
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Democratisch leiderschap (2)

• Voordeel : nadruk op groepsverband leidt tot grote 

onderlinge solidariteit:

 medewerkers motiveren elkaar

 Medewerkers lossen problemen gezamenlijk op

• Nadeel: kan lang duren voordat knopen worden 

doorgehakt, bijvoorbeeld als groep ernstig verdeeld is
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Laissez-faire leiderschap

• Leidinggevende: passieve houding; laat medewerkers 

zelf bepalen wat juist is, geeft hen veel ruimte en 

vrijheid

• Kan alleen als:

 medewerkers kunnen omgaan met deze vrijheid, én

 wij-gevoel niet noodzakelijk is
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Consultatief leiderschap

• Medewerkers hebben invloed op te nemen besluiten, maar 

leidinggevende zelf neemt uiteindelijk besluit

• Leidinggevende staat open voor ideeën van medewerkers, 

geeft hen verantwoordelijkheden, mits zij die aankunnen
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Coachend leiderschap

• Individuele medewerker staat centraal

• Uitgangspunt: medewerkers zodanig coachen dat zij 

‘taakvolwassen’ worden

• Mate van ondersteuning en sturing kan per situatie 

verschillen. Hangt af van bekwaamheid en bereidheid 

medewerker
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