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Koopvaardijofficieren over stagebegeleiding op 
innovatieve trainingsschepen: verwachte 
werkeisen en energiebronnen in de context van 
verandering*

Karen D. Könings, Albert M. Mulder & Jeroen J.G. van Merriënboer**

Veranderingsprocessen, zoals onderwijsinnovaties, kunnen leiden tot verhoogde 
werkdruk en weerstand tegen verandering. De invoering van innovatieve werkplek-
stages in het maritieme onderwijs stelt stagebegeleiders aan boord van trainings-
schepen voor de uitdaging om een nieuwe rol als coach te vervullen. Bij innovaties 
anticiperen betrokkenen op veranderingen in werkeisen en beschikbare energiebron-
nen, hetgeen kan leiden tot weerstand. Deze studie onderzoekt welke verwachtingen 
stagebegeleiders hebben over werkplezier, werkbelasting en autonomie en de samen-
hang hiervan met verwachte tevredenheid. Koopvaardijofficieren (N = 98) vulden 
een vragenlijst in over hun verwachtingen van het werken op innovatieve trainings-
schepen. Dertien van hen hadden tijdens een korte pilot een beeld gekregen van de 
nieuwe situatie; 85 officieren waren alleen schriftelijk en mondeling geïnformeerd. 
Resultaten toonden positieve verwachtingen met betrekking tot werkplezier en tevre-
denheid, maar een verwachte reductie van autonomie en hogere werkbelasting. 
Verwacht werkplezier en verwachte tevredenheid waren hoger als er al pilot-ervaring 
was opgedaan. Hoe minder energiebronnen en meer werkeisen verwacht werden, hoe 
lager de verwachte tevredenheid was bij officieren zonder pilot-ervaring. Met pilot-
ervaring werden officieren hier niet ontevredener door. Verwachtingsmanagement 
en goede voorlichting voorafgaand aan een grote verandering zijn essentieel voor het 
verminderen van weerstand. Implicaties van strikt gereguleerde werkomgevingen 
voor de mogelijkheden tot job crafting worden beschreven.

1 Inleiding 

Veranderingsprocessen, zoals het invoeren van onderwijsinnovaties in samenwer-
king met het werkveld, vormen een grote uitdaging voor alle betrokkenen. In 
recente landelijke onderwijsinnovaties binnen mbo-opleidingen krijgen werkne-
mers een cruciale rol als stagebegeleiders op de werkplek. Om leerlingen beter 
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voor te bereiden op de beroepspraktijk en de kloof tussen school en werk te ver-
kleinen, bieden stageplaatsen leerlingen authentieke, betekenisvolle leeromge-
vingen voor het verwerven van de benodigde beroepscompetenties. 
Stagebegeleiders geven, in hun rol als coach en expert, feedback op de werkzaam-
heden van leerlingen (Biemans, Nieuwenhuis, Poell, Mulder & Wesselink, 2004; 
Sturing, Biemans, Mulder & De Bruijn, 2011; Tynjälä, 2008). Deze nieuwe rol 
vraagt om extra inspanning en inzet, temeer omdat stagebegeleiders vaak geen 
onderwijskundige achtergrond hebben (Tynjälä, 2008). Een dergelijke verandering 
kan daarom tot weerstand bij betrokkenen leiden. Een belangrijke vraag in relatie 
tot grote veranderingsprocessen, zoals de implementatie van nieuwe onderwijs-
vormen, is hoe betrokkenen anticiperen op een aanstaande verandering in de 
werkwijze. In deze studie is onderzocht welke verwachtingen stagebegeleiders 
hebben van het werken in een innovatieve stageomgeving. Hierbij is gekeken naar 
verwachtingen van werkbelasting, werkplezier en autonomie, en naar de relaties 
van deze verwachtingen met de verwachte tevredenheid met het werken in de 
nieuwe stageomgeving en de tevredenheid met de huidige situatie.

1.1 Innovatieve trainingsschepen in het maritieme onderwijs
In het Nederlandse middelbare en hogere koopvaardijberoepsonderwijs gaan leer-
lingen zowel in het derde als in het vierde leerjaar zes maanden op stage aan boord 
van een koopvaardijschip. In de bestaande situatie gaan er per schip telkens twee 
leerlingen mee aan boord van traditionele – dat wil zeggen niet speciaal voor stage 
aangepaste  – koopvaardijschepen (vanaf nu ‘traditionele schepen’ genoemd). 
Leerlingen worden dagelijks gesuperviseerd door senior koopvaardijofficieren 
(vaak de eerste stuurman en/of de hoofdwerktuigkundige). Daarnaast krijgen zij 
begeleiding en instructie van andere koopvaardijofficieren aan boord. 
In de opleiding tot koopvaardijofficier wordt een nieuwe stageopzet uitgepro-
beerd. In een samenwerkingsverband van een Nederlandse zeevaartschool en één 
van Nederlands grootste rederijen is een innovatieve stageomgeving gerealiseerd 
aan boord van acht speciaal daartoe ontworpen en gebouwde operationele koop-
vaardijtrainingsschepen (hierna ‘trainingsschepen’ genoemd). Deze schepen zijn 
voorzien van een extra dek met trainingsruimten en een speciaal ingerichte extra 
brug met alle instrumentaria, waar per schip maximaal acht leerlingen tegelijker-
tijd stage kunnen lopen. De activiteiten en werkzaamheden die leerlingen aan 
boord moeten uitvoeren, komen voort uit het Beroeps Kwalificatie Dossier 
Koopvaardij Officier. Het doel van de nieuwe trainingsschepen is het praktijkleren 
aan boord te optimaliseren. De leerlingen worden begeleid door een On Board 
Training Officer (een speciaal geselecteerde en opgeleide senior koopvaardijoffi-
cier) en daarnaast wordt voor de dagelijkse begeleiding een beroep gedaan op de 
dienstdoende officieren van dat moment. 
Aan boord van traditionele koopvaardijschepen kan de werkdruk van koopvaar-
dijofficieren op sommige momenten zeer hoog zijn (Bakhuys-Roozeboom, Gauw, 
Hooftman, Houtman & Hesselink, 2009). Dit is bijvoorbeeld het geval bij druk 
vaarverkeer, slecht weer, het aandoen van veel havens in een korte periode, inge-
wikkelde/complexe ladingen, tijdsdruk (aankomst- en vertrektijden liggen vast), 
een grote hoeveelheid papierwerk, inspecties in havens, onderhoudswerkzaam-
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heden, of bij het varen in gebieden met een hoog piraterij- of kapingsrisico. 
Eventuele overbelasting van stagebegeleiders kan gevolgen hebben voor de veilig-
heid aan boord en voor eigen welzijn en gezondheid (Nahrgang, Morgeson & 
Hofmann, 2011). Uit persoonlijke mededelingen van bemanningsleden en leerlin-
gen is duidelijk geworden dat de werkdruk zelfs zo hoog kan zijn dat het moeten 
begeleiden van leerlingen als ongewenst wordt ervaren door officieren, hetgeen 
leidt tot verminderde kwaliteit van de begeleiding en mogelijk slechtere leerresul-
taten van leerlingen. Voor het adequaat instrueren van de officieren voor de begin-
fase van de implementatie van de nieuwe trainingsschepen is het daarom van 
belang zicht te krijgen op hun verwachtingen van het werken op deze innovatieve 
trainingsschepen. Deze studie onderzoekt de verwachtingen van werkeisen en 
energiebronnen bij officieren voordat ze actief de rol van stagebegeleider vervul-
len aan boord van innovatieve trainingsschepen.

1.2 Theoretisch kader
Veranderende werksituaties stellen hoge eisen aan het aanpassingsvermogen van 
medewerkers (Van Dam, 2013; Van den Heuvel, Demerouti, Bakker & Schaufeli 
2010). Van stagebegeleiders wordt nu verwacht dat ze hun leerlingen authentieke 
en uitdagende werkzaamheden laten uitvoeren (Van Merriënboer & Kirschner, 
2013), verantwoordelijkheid geven voor de hun opgedragen taken, en hen opne-
men in de werkorganisatie (Verney, Holoviak & Winter, 2009). De rol van stage-
begeleiders wordt beschouwd als een van de belangrijkste succesfactoren voor een 
goede implementatie van onderwijsinnovaties. Hun commitment, attitudes en 
competenties zijn cruciaal voor het slagen van een innovatie (Altrichter, 2005). 
Een grote overgang naar een nieuwe werkwijze kan echter leiden tot weerstand 
bij betrokkenen. Grote veranderingsprocessen doorbreken vertrouwde routines 
en kunnen daarom invloed hebben op de werkdruk en het werkplezier. Voor een 
goede start van een ingrijpende innovatie en het adequaat omgaan met weerstand 
tegen verandering is het van belang inzicht te hebben in de verwachtingen die 
betrokkenen hebben van de toekomstige werkomstandigheden. 

De Job Demands-Resources Theorie (Bakker & Demerouti, 2007; 2014) onder-
scheidt ‘werkeisen’ (job demands) en ‘energiebronnen’ (job resources). Enerzijds 
zijn er werkeisen, waarmee fysiek, psychologisch, sociaal of organisatorisch belas-
tende elementen van het werk worden aangeduid. Deze kunnen bijvoorbeeld 
bestaan uit hoge werkdruk, zware fysieke omstandigheden, risicovol werk of emo-
tioneel belastende activiteiten. Anderzijds zijn er ook energiebronnen die betrek-
king hebben op positieve aspecten van het werk. Deze helpen om doelen te berei-
ken en hebben daarbij een motiverende invloed, bijvoorbeeld hoge mate van 
autonomie in het werk, hulp en steun van collega’s, participatie in beslissingen en 
het krijgen van feedback. De beschikbaarheid van voldoende energiebronnen is 
cruciaal voor het ervaren van voldoening in het werk en betrokkenheid bij de 
organisatie (Bakker, Van Veldhoven & Xanthopoulou, 2010). De bevrediging van 
de basisbehoefte aan autonomie – vrijheid en keuzemogelijkheden bij het uitvoe-
ren van het werk – bevordert bevlogenheid en dit gaat gepaard met productief 
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gedrag, goede werkprestaties en lage verloopintentie (Van Beek, Kranenburg, 
Reijseger, Taris & Schaufeli, 2014). 
Bij de implementatie van een innovatie anticiperen medewerkers op een veran-
dering in werkeisen en energiebronnen. Verwachtingen beïnvloeden hoe een 
omgeving later wordt waargenomen en geïnterpreteerd (Könings, Brand-Gruwel, 
Van Merriënboer & Broers, 2008; Olson, Roese & Zanna, 1996) en daardoor is het 
waarschijnlijk dat positievere verwachtingen van een verandering leiden tot posi-
tievere percepties tijdens de implementatiefase. Andersom leiden pessimistische 
verwachtingen ook tot negatievere waarneming naderhand. Volgens het Attitude-
Gedrag model (Fishbein & Ajzen 1975; Ajzen, 1991) wordt een gedragsintentie 
bepaald door iemands verwachtingen van de uitkomsten van het gedrag en de 
mate waarin hij deze uitkomsten waardeert. Positieve verwachtingen van de haal-
baarheid van de gestelde doelen en een positieve waardering van deze doelen 
zullen motivatie voor de innovatie bevorderen, maar lage verwachtingen werken 
dus ook remmend.

De belangrijkste taak van officieren is het schip veilig, kosteneffectief (d.w.z. 
effectief en efficiënt) en volgens planning naar een bestemming te varen en het 
daar te lossen en te laden. Ook het onderhoud van het schip is een belangrijke 
taak. Het hebben van één of twee stagiairs is wel een traditie aan boord, maar 
wordt zeker niet door alle officieren als plezierig ervaren. Gezien het groter aantal 
studenten dat tegelijkertijd op een trainingsschip stage zal lopen, veronderstellen 
we het volgende.

Hypothese 1: De meeste officieren verwachten aan boord van innovatieve trai-
ningsschepen een toename van de werkeisen (werkbelasting). Wat betreft veran-
dering van de energiebronnen (werkplezier en autonomie) is moeilijk een hypo-
these te formuleren.

Weerstand is een fenomeen dat veranderingsprocessen beïnvloedt door deze te 
vertragen en de implementatie te bemoeilijken, vanuit de neiging om de status 
quo vast te kunnen houden en verandering te voorkomen (Pardo del Val & Fuentes, 
2003). Terwijl ervaren energiebronnen leiden tot grote betrokkenheid en hoge 
werkgerelateerde motivatie, leiden hoge ervaren werkeisen tot uitputting en 
gezondheidsproblemen (Bakker & Demerouti, 2014). Bij het doorvoeren van grote 
veranderingen moet daarom niet alleen gekeken worden naar organisatorische en 
technische aspecten van de verandering, maar moeten ook de menselijke factoren 
punt van aandacht zijn (Bovey & Hede, 2001b). Weerstand ontstaat omdat veran-
dering een overgang is van het bekende naar het onbekende. Er zijn verschillende 
factoren die weerstand tegen veranderingen beïnvloeden. Zo kan er een verschil 
zijn tussen de interesse en belangen van het management enerzijds en medewer-
kers anderzijds. De motivatie van medewerkers om door het management gestelde 
doelen te behalen kan dan lager worden (Pardo del Val & Fuentes, 2003). Weerstand 
kan ook ontstaan wanneer rollen van betrokkenen niet helder of tegenstrijdig zijn 
(Windschitl, 2002) of wanneer verwachtingen van verschillende stakeholders ver-
schillend zijn (Gerken, Rienties, Giesbers & Könings, 2012). Weerstand kan ook 
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het gevolg zijn van negatieve eerdere ervaringen met innovaties of angst voor het 
onbekende (Fullan, 2007; Nachmias, Mioduser, Cohen, Tubin & Forkosh-Baruch, 
2004). Ten slotte is heldere communicatie belangrijk bij het voorkomen van weer-
stand. Zo moeten alle betrokkenen in een organisatie hun gedachten en ideeën 
kunnen uiten, zodat deze kunnen worden meegenomen bij het maken van plan-
nen. Communicatieproblemen kunnen tevens leiden tot misinterpretatie, ‘ver-
vorming’ van informatie of een incompleet beeld van een aanstaande verandering 
(Pardo del Val & Fuentes, 2003). 
Programma’s, materialen en presentaties om betrokkenen realistische informatie 
te verstrekken van zowel positieve als negatieve aspecten van toekomstig werk 
worden ook wel realistic job previews genoemd. Een realistische vooruitblik hangt 
samen met verminderd verloop van personeel (Earnest, Allen & Landis, 2011). Het 
goed en compleet informeren van betrokkenen over een aanstaande grote veran-
dering, zoals de implementatie van innovatieve trainingsschepen, is dus van groot 
belang. Voorafgaand aan de implementatie van de innovatieve trainingsschepen 
waren alle officieren die aan dit onderzoek meewerkten (N = 98), geïnformeerd 
via schriftelijk materiaal, mondelinge presentaties en beeldmateriaal. Een aantal 
van deze officieren (n = 13) had daarnaast tijdens een pilotfase enige ervaring 
opgedaan aan boord van een trainingsschip en had zo een eerste indruk gevormd 
van hetgeen hen te wachten zou staan bij de implementatie van de innovatie. De 
officieren in onze studie verschilden dus in de informatie waarop hun verwach-
tingen van de aanstaande verandering gebaseerd waren. Op basis van de literatuur 
(Earnest et al., 2011; Pardo del Val & Fuentes, 2003; Nachmias et al., 2014) kan 
worden verondersteld dat de rijke informatie, verkregen tijdens een korte pilot, 
de weerstand tegen verandering verlaagt. Dit leidt tot de volgende hypothese. 

Hypothese 2: Officieren die deelgenomen hadden aan een pilot in de nieuwe werk-
situatie, hebben hogere verwachtingen omtrent energiebronnen (werkplezier en 
autonomie) en lagere verwachtingen van de werkeisen (werkbelasting), dan offi-
cieren die niet hadden deelgenomen aan de pilot.

De Job Demands-Resources Theorie beschrijft hoe zowel werkeisen als energie-
bronnen het welzijn van medewerkers beïnvloeden (Bakker & Demerouti, 2014). 
Energiebronnen zijn gerelateerd aan grotere tevredenheid (Nahrgang et al., 2011) 
en zij kunnen daardoor de implementatie van een innovatie vergemakkelijken. 
Anderzijds leidt gebrek aan energiebronnen tot mentale distantie en cynisme 
(Schaufeli & Taris, 2013). De aanwezigheid van hoge werkeisen daarentegen leidt 
tot een degradatie van de kwaliteit van het uitgevoerde werk, met meer ongeluk-
ken en voorkombare fouten (Bakker & Demerouti, 2007; Nahrgang et al., 2011). 
Tevredenheid met het werk geeft aan in hoeverre de werkomgeving voldoet aan 
iemands wensen en behoeften (Decker & Borgen, 1993). Bij succesvolle verande-
ringsprocessen gaat het hierbij om het relatieve voordeel van een innovatie ten 
opzichte van de bestaande situatie (Rogers, 2003; Tims, Bakker & Derks, 2013). 
Daarom richt de hier beschreven studie zich op de verwachtingen van de nieuwe 
stageopzet in het maritieme onderwijs (innovatieve trainingsschepen) ten 
opzichte van de ervaringen in de bestaande situatie tijdens reguliere stages op 
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traditionele koopvaardijschepen. In lijn met Hypothese 2 zou uitgebreide, realis-
tische en gedetailleerde informatie over de innovatie in de vorm van deelname 
aan een pilot ook de weerstand tegen verandering kunnen verminderen. De erva-
ringen in de pilot kunnen ook aanleiding zijn voor job crafting: het door de werk-
nemer op proactieve manier beïnvloeden van ervaren werkeisen en energiebron-
nen door het werk dermate vorm te geven dat het aansluit bij persoonlijke 
behoeften en vermogens (Tims, Bakker & Derks, 2013). We veronderstellen een 
verlaagde weerstand door de pilot wat betreft de verwachte tevredenheid met de 
nieuwe werksituatie. 

Hypothese 3: Officieren die deelgenomen hadden aan de pilot, verwachten tevrede-
ner te zijn met het werken op trainingsschepen dan officieren die niet deelnamen 
aan de pilot. Tevredenheid met de huidige situatie op de traditionele koopvaardij-
schepen verschilt niet tussen de officieren die al dan niet hadden deelgenomen aan 
de pilot.

Eerder onderzoek geeft duidelijke indicaties voor het bestaan van relaties tussen 
werkeisen en energiebronnen enerzijds en welzijn of tevredenheid anderzijds 
(Bakker & Demerouti, 2014). Er is minder bekend over deze relatie in verande-
rende werkomgevingen, maar we verwachten vergelijkbare relaties te vinden. In 
de context van job crafting is aangetoond dat door het bewerkstelligen van een 
stijging in energiebronnen ook de betrokkenheid bij het werk en de tevredenheid 
met het werk stijgen en dat signalen die duiden op burn-out dalen (Tims, Bakker 
& Derks, 2013). Job crafting kan zich ook richten op het verminderen van werkei-
sen, waarbij vooral effecten gevonden worden op betrokkenheid en burn-out 
(ibid.). We veronderstellen daarom dat een verwachte stijging van werkeisen en 
daling van energiebronnen samengaan met een lagere verwachte tevredenheid.
Verder blijkt dat het geven van betekenis aan een aanstaande verandering in rela-
tie tot iemands persoonlijke waarden en voorkeuren een positief effect heeft op 
het aanpassingsvermogen tijdens de verandering (Van den Heuvel, Demerouti & 
Bakker, 2014). Deelname aan een pilot zal waarschijnlijk het geven van betekenis 
aan de nieuwe werksituatie meer bevorderen dan enkel schriftelijke en monde-
linge voorlichting. Door de daaruit voortvloeiende grotere bereidheid tot veran-
dering (d.w.z. extra persoonlijke energiebronnen) kan het zijn dat voor deelne-
mers aan de pilot de invloed van verwachte werkeisen en werkgerelateerde 
energiebronnen op verwachte tevredenheid kleiner is. De hypothese is daarom als 
volgt.

Hypothese 4: Verwachtingen van stijging van energiebronnen (werkplezier en auto-
nomie) en daling van werkbelasting op trainingsschepen hangen positief samen 
met de verwachte tevredenheid met de innovatie. Verwachtingen van hogere 
werkbelasting en minder werkplezier en autonomie zullen dus juist leiden tot 
meer weerstand en een lagere verwachte tevredenheid. Deze samenhangen zijn 
minder sterk voor officieren die hadden deelgenomen aan de pilot.
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Het doel van de studie is om verwachtingen van officieren in kaart te brengen wat 
betreft werkplezier en autonomie (energiebronnen) en werkbelasting (werkeisen) 
in relatie tot hun tevredenheid op traditionele koopvaardijschepen en verwachte 
tevredenheid op innovatieve trainingsschepen. Hierbij is ook steeds gekeken in 
hoeverre de hoeveelheid informatie over de nieuwe werksituaties van invloed is 
geweest op hun verwachtingen, door de gegevens van officieren die hadden deel-
genomen aan de pilot te vergelijken met officieren die nog geen concrete indruk 
hadden van het werken op een trainingsschip. 

2 Methode

2.1 Proefpersonen
Aan deze studie namen 98 koopvaardijofficieren (42 kapiteins, 29 hoofdwerktuig-
kundigen en 27 eerste stuurlieden; leeftijd tussen 35 en 65 jaar, mbo/hbo-oplei-
dingsniveau) deel, die werkzaam waren bij een grote Nederlandse rederij. De 
meerderheid van de respondenten was man; er waren slechts twee vrouwen. Allen 
hadden de Nederlandse nationaliteit. Alle respondenten hadden ervaring met het 
begeleiden van stagiairs op traditionele koopvaardijschepen. In de nabije toe-
komst worden zij allen betrokken bij de onderwijsvernieuwingen in het kader van 
de nieuwe innovatieve trainingsschepen. Zij waren geïnformeerd over de aan-
staande veranderingen middels presentaties binnen de rederij, een artikel in het 
interne blad van de rederij en tijdens een training over het coachen en begeleiden 
van stagiairs aan boord. Van de 98 respondenten hadden 85 respondenten geen 
concrete ervaringen aan boord van de nieuwe trainingsschepen. Dertien respon-
denten (vijf kapiteins, drie hoofdwerktuigkundigen en vijf eerste stuurlieden) 
namen deel aan een eerste korte pilot aan boord van een innovatief trainingsschip, 
die gewenning van bemanning en leerlingen aan de nieuwe stageopzet (met meer 
leerlingen per schip) en het nieuwe trainingsschip tot doel had. 
De selectie van deelnemers aan de pilot vond plaats binnen het kader van ver-
wachte geschiktheid en beschikbaarheid voor het kunnen varen op dit type schip. 
De officieren waren door de afdeling ‘crewing’ (personeelszaken) geselecteerd 
omdat ze gegeven hun werkschema (vier maanden achter elkaar aan boord) en 
verlofplanning (drie maanden achter elkaar) beschikbaar waren om deel te nemen 
aan de pilot op een trainingsschip. Bij de selectie werd ook meegenomen of de 
officier voldeed aan ervaringscriteria betreffende het kunnen varen op een der-
gelijk schip. Het zijn zeer geavanceerde schepen waarvoor niet iedere officier bin-
nen de rederij gekwalificeerd is. Het is niet uitgesloten dat door de betreffende 
functionaris gekeken is naar de didactische vaardigheden van beschikbare officie-
ren, maar die kans is niet groot omdat een dergelijk schip, gezien de economische 
waarde van $ 30.000 tot $ 50.000 per dag, altijd moet varen en alle beschikbare 
bemanningsleden ingezet worden. 
Aangezien deze pilot van korte duur was in vergelijking met de normale stage van 
een halfjaar, hebben we de respondenten bevraagd over hun verwachtingen van 
de implementatie van de trainingsschepen. Alle respondenten rapporteerden dus 
hun verwachtingen over het werken aan boord van een nieuw trainingsschip, maar 
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zij verschilden in de mate van voorkennis (d.w.z. wel of geen concrete ervaring 
tijdens de pilot). 

2.2 Materialen

• Vragenlijst: Werkeisen en Energiebronnen op Trainingsschepen (WET)
Voor het in kaart brengen van de verwachtingen over werkeisen en energiebron-
nen aan boord van trainingsschepen was in een aantal stappen een vragenlijst 
ontwikkeld. Ten eerste was in gesprekken met drie senior officieren van de rede-
rij vastgesteld wat zij verstonden onder gunstige en ongunstige werkomstandig-
heden aan boord. Termen die in deze gesprekken naar voren kwamen, waren: 
hoeveelheid, snelheid, plezier, zwaarte, vrije tijd, vrijheid, afwisseling, sfeer, 
onderling contact, achterstanden, kwaliteit, moeilijkheidsgraad, zelfstandigheid, 
conflict en continuïteit. Er is gezocht naar bestaande Nederlandstalige vragenlijs-
ten over werkomstandigheden. De Werkdruktests van Abvakabo/FNV (Abvakabo/
FNV, 2011) en de Sneltest Werkdruk (FNV Bondgenoten, 2011) bevatten relevante 
items, maar waren niet als zodanig bruikbaar in de context van deze studie. 
Daarom werd een nieuwe vragenlijst samengesteld, bestaande uit 31 items, waar-
van acht items gebaseerd zijn op de genoemde vragenlijsten. Er werden items 
geconstrueerd over de constructen werkbelasting, werkplezier en autonomie (Job 
Demands-Resources Theorie; Bakker & Demerouti, 2007; 2014). Bij het opstellen 
van de items werd aangesloten bij de termen zoals genoemd in de gesprekken. 
Ieder item bestond uit een uitspraak en vijf antwoordalternatieven. In de instruc-
tie van de vragenlijst was aangegeven dat de respondenten steeds hun verwach-
ting moesten aangeven vanuit de vergelijking met het werk op een traditioneel 
schip. Iedere uitspraak werd voorafgegaan door de zin: ‘Als ik aan boord van een 
trainingsschip werk …’, met vervolgens bijvoorbeeld de uitspraak: ‘moet ik mij 
meer haasten in mijn werk’. Per uitspraak werd antwoord gegeven op een 5-punts 
niet-gebalanceerde beoordelingsschaal, variërend van ‘juist minder’, ‘geen ver-
schil’, ‘beetje meer’, ‘meer’, ‘veel meer’ en ‘?’ (geen mening; behandeld als ontbre-
kende waarde). Ook bovengenoemde bestaande werkdruktests (Abvakabo/FNV, 
2011; FNV Bondgenoten, 2011) maken gebruik van niet-gebalanceerde schalen. 
De resultaten van factoranalyse zijn weergegeven in Tabel 1 en de factorladingen 
bevestigden de aanwezigheid van drie schalen die op basis van de Job-Demands 
Resource Theorie beoogd waren: werkbelasting, werkplezier en autonomie-reduc-
tie. De schaal Werkbelasting (12 items, α = .89) mat verwachtingen over werken 
met meer tijdsdruk, minder privacy, en meer onderbrekingen, achterstanden en 
benodigde tijd. De schaal Werkplezier (14 items, α = .94) mat energiebronnen in 
termen van plezier, genieten, afwisseling, tevredenheid en voldoening. De schaal 
Autonomie-reductie (5 items, α = .79) mat energiebronnen in termen van afname 
van zelfstandigheid en vrijheid. Items over autonomie (energiebron) waren nega-
tief geformuleerd omdat dit zo naar voren kwam in de gesprekken met de senior 
officieren van de rederij. De naam van de schaal was daarom Autonomie-reductie. 
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Tabel 1  Items van de Vragenlijst Werkeisen en Energiebronnen op 
Trainingsschepen en de factorladingen (principale componenten
analyse met Varimaxrotatie) per item voor de drie subschalen

Als ik aan boord van een  
trainingsschip werk …

Verwachte 
werkbelasting

Verwacht 
werkplezier

Verwachte 
autonomie-

reductie

Heb ik meer werkzaamheden .60

Moet ik mij meer haasten in mijn werk .66

Is mijn werk lichamelijk zwaarder .41

Heb ik meer tijdsdruk .79

Moet ik sneller werken .64

Moet ik harder werken .79

Heb ik meer achterstanden in mijn werk .73

Moet ik mij meer haasten .78

Ben ik vaker moe .69

Heb ik meer tijd nodig voor mijn werk .67

Is de kwaliteit van mijn werk minder .62

Heb ik minder privacy .57

Vind ik de sfeer aan boord leuker .74

Heb ik meer plezier in mijn werk .85

Is de vrije tijd aan boord leuker .55

Geniet ik meer van mijn werk .88

Is mijn werkplezier groter .92

Is mijn werk boeiender .78

Is de sfeer aan boord positiever .77

Ben ik meer tevreden met mijn werk .81

Is mijn werk leuker .91

Vind ik mijn werk nuttiger .72

Geeft mijn werk mij meer voldoening .91

Is mijn werk afwisselender .55

Is mijn werk minder routine .59

Vind ik mijn werk belangrijker .59

Heb ik minder vrijheid in mijn werk .68

Kan ik problemen in mijn werk minder zelf-
standig oplossen

.78

Kan ik mijn werk minder zelf bepalen .81

Kan ik mijn werk minder zelfstandig indelen .77

Moet ik mijn werk vaker onderbreken .52

De gehanteerde grenswaarde voor factorlading is .40.
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• Tevredenheidsvragenlijst
Een korte vragenlijst van vier items was geconstrueerd voor het meten van de 
ervaren algehele tevredenheid met het werk en de werkomstandigheden op tra-
ditionele schepen en de verwachte tevredenheid met werk en werkomstandighe-
den aan boord van trainingsschepen. De items waren: (1) In hoeverre bent u, alles 
bij elkaar genomen, tevreden met uw werkomstandigheden op traditionele sche-
pen?; (2) In hoeverre bent u, alles bij elkaar genomen, tevreden met uw werk op 
traditionele schepen?; (3) Hoe tevreden verwacht u te zijn, alles bij elkaar geno-
men, met uw werkomstandigheden aan boord van een innovatief trainingsschip?, 
en (4) Hoe tevreden verwacht u te zijn, alles bij elkaar genomen, met uw werk aan 
boord van een innovatief trainingsschip? De vragen zijn beantwoord op een 
5-punts gebalanceerde Likertschaal, variërend van zeer ontevreden tot zeer tevre-
den. Vanwege hoge correlaties tussen item 1 en 2 (r = .76, p < .001) en tussen 3 en 
4 (r = .65, p < .001) en de resultaten van een factoranalyse zijn de scores op item 1 
en 2 en de scores op item 3 en 4 samengenomen (d.w.z. gemiddelden berekend). 
We noemen deze gemiddelde scores respectievelijk tevredenheid op traditionele 
schepen en (verwachte) tevredenheid op trainingsschepen. 

2.3 Procedure
Alle respondenten namen deel aan de vierdaagse cursus ‘Coaching aan Boord’. Dit 
was een cursus die door de rederij verplicht is gesteld voor al haar leidinggevenden 
aan boord van schepen. Aan het einde van de cursus werd uitleg gegeven over het 
onderzoek en werd de deelnemers gevraagd mee te werken aan dit onderzoek. Er 
waren geen personen die weigerden mee te werken en iedereen vulde de vragen-
lijsten in (respons = 100%). De afname van de vragenlijsten duurde 15-20 minuten 
en vond plaats in het cursuslokaal. 

2.4 Data-analyse 
In het kader van Hypothese 1 over de verwachting van werkplezier, autonomie en 
werkbelasting aan boord van trainingsschepen worden descriptieve statistieken 
gerapporteerd. Ongepaarde t-toetsen zijn gebruikt voor het vergelijken van de 
verwachtingen van officieren met en zonder ervaring aan boord van trainings-
schepen (Hypothese 2). Deze resultaten moeten echter voorzichtig worden geïn-
terpreteerd omdat de steekproef van met name de officieren met ervaring op 
trainingsschepen klein was (n = 13). In het kader van Hypothese 3 over de tevre-
denheid op traditionele schepen en de verwachte tevredenheid op trainingssche-
pen worden descriptieve statistieken gerapporteerd van de scores op de 
Tevredenheidslijst. Een eenweg-MANOVA is gebruikt om de verschillen te onder-
zoeken tussen respondenten met en zonder ervaring op een trainingsschip wat 
betreft hun (verwachte) tevredenheid over trainingsschepen en over traditionele 
schepen. Voor het toetsen van Hypothese 4 omtrent de samenhang tussen (ver-
wachte) tevredenheid en verwachtingen van werkbelasting, werkplezier en auto-
nomie-reductie zijn Pearson’s correlaties berekend tussen schalen van de WET-
vragenlijst en de Tevredenheidsvragenlijst. Cohen’s d en partiële eta kwadraat (ηp

2) 
zijn gebruikt als indicatoren van de effectgrootte van de getoetste verschillen 
tussen gemiddelden (Cohen, 1988). Cohen’s d van 0.2 tot 0.3 wordt gedefinieerd 
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als een klein verschil, rond 0.5 als een medium verschil en groter dan 0.8 als een 
groot verschil. Een ηp

2 van .01 wordt beschouwd als een klein verschil, .06 als een 
medium verschil, en .14 als een groot verschil (Tabachnik & Fidell, 2007).

3 Resultaten

3.1 Verwachtingen van werkeisen en energiebronnen aan boord van trainingsschepen
Zoals in Hypothese 1 werd verondersteld, rapporteerden de 98 officieren een ver-
wachte werkbelasting van 2.65 (SD = .50). Het verwachte werkplezier was 2.94 
(SD = .72) en de verwachte autonomie-reductie was 2.71 (SD = .59). Deze scores 
liggen tussen de antwoordcategorieën 2 (geen verschil) en 3 (een beetje meer). Het 
verwachte werkplezier aan boord van trainingsschepen werd dus een beetje hoger 
ingeschat dan het werkplezier op traditionele schepen. Tegelijkertijd schatte men 
de verwachte werkbelasting ook iets hoger in en voorzag men een lichte reductie 
van autonomie aan boord van trainingsschepen ten opzichte van het werken op 
traditionele schepen. 
Hypothese 2 veronderstelde optimistischere verwachtingen bij officieren die deel-
genomen hadden aan de pilot. De verwachtingen van de dertien officieren die 
reeds tijdens een pilot op trainingsschepen gevaren hadden, verschilden van de 
verwachtingen van de 83 collegae die deze ervaring niet hadden (zie Tabel 2). Het 
verwachte werkplezier van de officieren met ervaring aan boord was hoger dan 
het verwachte werkplezier van collegae die nog niet op een trainingsschip hadden 
gevaren (t(94)= -3.14. p < .01, d =.86). Verwachtingen betreffende werkbelasting 
en autonomie-reductie verschilden niet (p respectievelijk .59 en .43). 

Tabel 2  Gemiddelden en standaarddeviaties van verwachtingen wat betreft 
werkplezier, werkbelasting en autonomiereductie voor officieren 
zonder en met ervaring op trainingsschepen

Ervaring op  
trainingsschip?

n M SD

Verwacht werkplezier nee 83 2.85 0.67

ja 13 3.51 0.83

Verwachte werkbelasting nee 84 2.64 0.48

ja 13 2.72 0.65

Verwachte autonomie-reductie nee 83 2.72 0.57

ja 13 2.58 0.68

3.2 Tevredenheid aan boord van traditionele schepen en verwachtingen van 
tevredenheid op trainingsschepen

Resultaten betreffende Hypothese 3 lieten zien dat de 98 officieren tevreden 
waren met hun werk en werkomstandigheden aan boord van traditionele schepen 
(M = 3.99, SD = .57; score 4 representeert ‘tevreden’, 3 representeert ‘noch tevre-
den, noch ontevreden’). Officieren verwachtten ook tevreden te zijn aan boord 
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Figuur 1 Ervaren tevredenheid op traditionele koopvaardijschepen en 
verwachte tevredenheid op innovatieve trainingsschepen voor 
officieren die al dan niet tijdens de pilot een concrete indruk hebben 
gekregen van het werken op een trainingsschip

van trainingsschepen (M = 3.71, SD = .65). De verwachte tevredenheid op trainings-
schepen was wel lager dan de tevredenheid op traditionele schepen (t(92) = -3.38, 
p < .01, d = .46). 

Een eenweg-MANOVA toonde aan dat er verschillen waren in tevredenheid op 
traditionele schepen en verwachte tevredenheid op trainingsschepen, afhankelijk 
van of officieren al dan niet hadden deelgenomen aan de pilot op trainingssche-
pen, F(2,90) = 3.27, p = .04, ηp

2 = .07. Figuur 1 bekijkend blijkt dat officieren zonder 
ervaring op trainingsschepen tevredener waren over werkomstandigheden op 
traditionele schepen (M = 4.04, SD = 0.55) en lagere verwachte tevredenheid had-
den van de trainingsschepen (M = 3.67, SD = 0.65), terwijl dit bij collegae die 
deelnamen aan de pilot op trainingsschepen juist andersom was. Zij waren minder 
tevreden op traditionele schepen (M = 3.73, SD = 0.67) en verwachtten hogere 
tevredenheid aan boord van trainingsschepen (M = 3.96, SD = 0.66). 
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3.3 Samenhang van verwachte tevredenheid en verwachtingen van werkplezier, 
werkbelasting en autonomie-reductie

De resultaten bevestigden Hypothese 4: op basis van de data van alle officieren 
bleek dat degenen die meer werkplezier verwachtten, ook verwachtten meer tevre-
den te zijn met het werk op trainingsschepen (r = .24; zie eerste deel van Tabel 3). 
Een verwachte toename van werkbelasting ging samen met lagere verwachte 
tevredenheid met werken op trainingsschepen (r = -.30). Ook een grotere ver-
wachte autonomie-reductie bleek samen te hangen met lagere verwachte tevre-
denheid op trainingsschepen (r = -.32). 
Hogere verwachtingen van het werkplezier op trainingsschepen ging ook samen 
met lagere tevredenheid met het werk op traditionele schepen (r = -.29). Dus, hoe 
ontevredener officieren waren met het werk op een traditioneel schip, hoe meer 
werkplezier ze verwachtten op een trainingsschip. 
Aparte analyses voor de officieren die al dan niet hadden deelgenomen aan de 
pilot op trainingsschepen, lieten zien dat bij de officieren zonder ervaring tijdens 
de pilot de verwachte toename van werkbelasting samenhing met een lagere ver-
wachte tevredenheid op een trainingsschip (r = -.38; zie tweede deel van Tabel 3). 
Een verwachte afname van autonomie hing samen met een lagere verwachte tevre-
denheid met het werk op zo’n schip (r = -.35). Ook bleek dat een verwachte toe-
name in werkplezier op een trainingsschip samenhing met grotere ontevredenheid 
met het werk op een traditioneel schip (r = -.24). Dit beeld kwam grotendeels 
overeen met de resultaten van de hele steekproef, hetgeen begrijpelijk is gezien 
het feit dat de overgrote meerderheid van de respondenten (85/98) bestond uit 
officieren die niet hadden deelgenomen aan de pilot.

Tabel 3  Correlaties tussen tevredenheid met het werk en verwachtingen over 
werkplezier, werkbelasting en autonomiereductie aan boord van 
trainingsschepen, voor alle officieren en apart voor officieren met en 
zonder ervaring op trainingsschepen

Verwacht 
werkplezier

Verwachte 
werkbelasting

Verwachte 
autonomie-

reductie

Alle respondenten (N = 96)

Verwachte tevredenheid op trainingsschepen .24* -.30** -.32**

Tevredenheid op traditionele schepen -.29** -.07 -.10

Zonder ervaring (n = 83)

Verwachte tevredenheid op trainingsschepen .16 -.38** -.35**

Tevredenheid op traditionele schepen -.24* .09 -.01

Met ervaring (n = 13)

Tevredenheid op trainingsschepen .44 -.01 -.11

Tevredenheid op traditionele schepen -.31 -.69** -.71**

* p < .05; ** p < .01, tweezijdig getoetst
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Analyses voor officieren die hadden deelgenomen aan de pilot op een trainings-
schip, lieten een ander beeld zien (zie derde deel van Tabel 3): hun verwachtingen 
over het werkplezier, werkbelasting en autonomie-reductie op een trainingsschip 
bleken niet samen te hangen met de verwachte tevredenheid met het werken op 
een trainingsschip. De mate van verwachte toename van werkbelasting en ver-
wachte afname van autonomie op een trainingsschip hingen zeer sterk samen met 
lagere tevredenheid met werken op een traditioneel schip. Dus, hoe groter de 
ontevredenheid al was op een traditioneel schip, hoe hoger de verwachte werkbe-
lasting en hoe groter de verwachte autonomie-reductie op trainingsschepen. Deze 
relaties lijken op gespannen voet te staan met de gevonden relatie voor officieren 
zonder ervaring op trainingsschepen. Zonder pilotervaring op trainingsschepen 
verwachtten de officieren die ontevreden waren op traditionele schepen, meer 
werkplezier te zullen ervaren aan boord van trainingsschepen. Bij de officieren 
met ervaring tijdens een pilot op één van de trainingsschepen bleek ontevreden-
heid met de traditionele schepen niet samen te hangen met verwacht werkplezier 
op trainingsschepen, maar met een toename aan werkbelasting en autonomie-
reductie op deze innovatieve schepen. Ongeveer de helft van de variantie in ver-
wachte toename van werkbelasting en reductie van autonomie op trainingssche-
pen werd verklaard door de ervaren ontevredenheid met het werk op traditionele 
schepen. 

4 Conclusies en discussie 

4.1 Belangrijkste bevindingen en verklaringen
Het doel van dit onderzoek was vast te stellen of stagebegeleiders (in het maritieme 
onderwijs: koopvaardijofficieren) verwachtten dat het werk in een innovatieve 
stageomgeving (d.w.z. aan boord van trainingsschepen) wat betreft werkeisen en 
energiebronnen verschilde van het werk aan boord van traditionele koopvaardij-
schepen, en hoe dit samenhing met verwachte tevredenheid met werk en werkom-
standigheden en de mate waarin men van tevoren geïnformeerd was over de nieuwe 
werksituatie. De officieren verwachtten dat de werkbelasting hoger zou zijn aan 
boord van trainingsschepen dan op traditionele schepen en dat het zou leiden tot 
een reductie van autonomie. Tegelijkertijd verwachtte men ook dat het werkplezier 
op de trainingsschepen groter zou worden (Hypothese 1). Officieren die al enige 
ervaring hadden met werken aan boord van trainingsschepen (tijdens de pilot), 
rapporteerden hogere verwachtingen van werkplezier op trainingsschepen dan hun 
collegae zonder ervaring (Hypothese 2). Deze bevinding kan een aanwijzing zijn 
dat communicatie en informatie over een aanstaande verandering weerstand tegen 
verandering kan verminderen (Pardo del Val & Fuentes, 2003). Een korte introduc-
tie binnen de nieuwe werkomgeving (in combinatie met schriftelijke en mondeling 
informatie hierover) lijkt meer effect te hebben op het wegnemen van twijfels en 
het bevorderen van positieve verwachtingen dan alleen geschreven en gesproken 
informatie over de aanstaande innovatie. 
De officieren waren over het algemeen tevreden over het werken aan boord van 
traditionele schepen en verwachtten ook tevreden te zijn op trainingsschepen. De 
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verwachte tevredenheid op trainingsschepen was wel lager dan de tevredenheid 
op traditionele schepen. Opvallend was dat de tevredenheid met de oude en de 
nieuwe werksituatie verschillend was voor officieren zonder en met ervaring op 
een trainingsschip (Hypothese 3). Zonder concrete ervaring was de verwachte 
tevredenheid lager, terwijl de tevredenheid met de oude situatie juist hoger was. 
Voor officieren met ervaring aan boord van trainingsschepen was dit juist omge-
keerd. Dit duidt er opnieuw op dat er vrees is voor een nieuwe situatie, zolang 
men er geen concreet beeld van heeft (Pardo del Val & Fuentes, 2003). Dit sluit 
ook aan bij eerdere bevindingen dat realistische en gebalanceerde (positieve en 
negatieve) informatie over een baan – realistic job previews – leiden tot minder 
verloop van medewerkers (Earnest et al., 2011). Extra ervaring tijdens de pilot lijkt 
ertoe te leiden dat officieren zich meer conformeren met de geplande innovatie, 
in termen van verwachte tevredenheid met het werken op de nieuwe trainings-
schepen. Gezien nog maar weinig officieren ervaring hadden opgedaan aan boord 
van trainingsschepen, en deze steekproef dus klein was, moeten de bevindingen 
over verschillen tussen officieren met en zonder ervaring op trainingsschepen 
voorzichtig geïnterpreteerd worden.
Verder vonden we dat verwachtingen van een stijging in werkplezier, een ver-
wachte daling in autonomie, en een verwachte daling van werkbelasting samen-
hingen met hogere verwachte tevredenheid op een innovatief trainingsschip 
(Hypothese 4), hetgeen in lijn is met de Job Demands-Resources Theorie, maar 
nu toegepast in de context van verwachtingen van een grote verandering (Bakker 
et al., 2010). In het bijzonder voor officieren die niet deelnamen aan de pilot, was 
de verwachte tevredenheid op trainingsschepen lager naarmate ze een hogere 
werkbelasting verwachtten. Voor officieren met pilotervaring was de relatie tus-
sen verwachte toename aan werkbelasting en tevredenheid nihil. Hieruit blijkt 
dat de pilot dermate veel weerstand wegnam, dat zelfs een verwachte toename 
aan werkbelasting niet leidde tot een lagere verwachte tevredenheid. Belangrijk 
is dat betrokkenen een realistisch, gebalanceerd (positief en negatief) en eerlijk 
beeld krijgen van de nieuwe werksituatie (Earnest et al., 2011) en betekenis kun-
nen geven aan een aanstaande verandering in relatie tot persoonlijke waarden en 
voorkeuren (Van den Heuvel et al., 2014). De resultaten geven aan dat een pilot 
een succesvol instrument kan zijn om weerstand tegen verandering weg te nemen.

Daarnaast bleek dat ontevredenheid over het werken op traditionele schepen 
samenhing met hoger verwacht werkplezier aan boord van trainingsschepen. Dit 
gold vooral voor officieren die nog niet op een trainingsschip gevaren hadden. Dit 
zou verklaard kunnen worden door het feit dat zij de oorzaak van hun ontevreden-
heid extern attribueerden (Weiner, 1986) en dus buiten henzelf zochten. Deze 
ontevredenheid met de oude situatie in combinatie met hoog verwacht werkple-
zier in de nieuwe situatie kan ook een signaal zijn van een positieve attitude ten 
opzichte van de noodzaak tot verandering (readiness for change, Van den Heuvel 
et al., 2010). Ten slotte kan het zijn dat officieren vooraf optimistisch zijn over de 
mogelijkheid tot job crafting in de nieuwe werkomgeving (Tims, Bakker & Derks, 
2013). Bij officieren met ervaring op een trainingsschip bleek vooral dat grotere 
ontevredenheid op traditionele schepen samenhing met een verwachte stijging 
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van werkbelasting en een reductie van autonomie op trainingsschepen. Hier lijkt 
een spillover-effect plaats te vinden (Pierce, Gardner & Crowley, 2016), waarbij 
een negatieve waardering van de ene werksituatie wordt ‘meegenomen’ naar de 
nieuwe werksituatie, hetgeen juist kan wijzen op het ontbreken van job crafting. 
Indien medewerkers proactief en met zelfvertrouwen hun werk proberen vorm te 
geven op een manier die past bij hun vermogens en behoeften (Tims & Bakker, 
2010), zou verwacht kunnen worden dat in de nieuwe werksituatie meer tevreden-
heid gecreëerd kan worden. Eerste ervaringen tijdens de pilotfase lijken de ver-
wachtingen van werkbelasting en autonomie juist negatief te hebben beïnvloed.

Het is bij job crafting belangrijk om onderscheid te maken tussen antecedenten 
die te maken hebben met taakkenmerken, zoals autonomie in het werk en onaf-
hankelijkheid van werkzaamheden van collegae, en individuele kenmerken zoals 
proactiviteit en zelfvertrouwen (Tims & Bakker, 2010). Er zijn situaties waarin de 
taakkenmerken het niet mogelijk maken om door job crafting het niveau van 
energiebronnen te verhogen of werkeisen te verlagen. In de scheepvaart is het zelf 
inrichten en plannen van werkzaamheden vanwege de uitgebreide (inter)natio-
nale wet- en regelgeving niet realiseerbaar. Er is weinig tot geen ruimte voor auto-
nomie aan boord: iedereen aan boord is afhankelijk van de resultaten van elkaars 
werk. Vandaar dat dit in vele procedures en protocollen is vastgelegd. Taken, ver-
antwoordelijkheden en bevoegdheden voor alle rangen aan boord zijn beschreven 
en er is een uitgebreid (internationaal) toezichtskader. Daarnaast zijn de moge-
lijkheden voor het verhogen van de sociale energiebronnen door bijvoorbeeld het 
selecteren van collegae met wie men prettig samenwerkt zeer beperkt, omdat de 
bemanning voor een lange periode 24 uur per dag met elkaar aan boord is. Dit kan 
extra belastend zijn. Daarnaast is er het probleem van de multiculturele beman-
ningen (officieren én matrozen) die vanwege taalproblemen en cultuurverschillen 
moeilijk tot sociaal contact komen. Gebrek aan mogelijkheden tot job crafting zou 
dus de gevonden resultaten kunnen verklaren. 

4.2 Praktische gevolgen
De resultaten van deze studie hebben praktische implicaties die relevant zijn bij 
het implementeren van grote veranderingen in werkomstandigheden, zoals bij 
het implementeren van onderwijsinnovaties. Verwachtingen van een aanstaande 
verandering lijken meer of minder weerstand bij betrokkenen op te roepen, al 
naargelang de mate waarin zij informatie hebben over de nieuwe werkomgeving. 
Dit benadrukt het belang van een effectief verwachtingsmanagement, gericht op 
eerlijke en gedetailleerde informatie over de verandering. Een korte kennismaking 
voordat de implementatie van start gaat, had in de huidige studie positieve effec-
ten. Dit zou impliceren dat in veranderingsprocessen de betrokkenen in een vroeg 
stadium gelegenheid moet worden gegeven tot een kennismaking met de nieuwe 
werksituatie. 
Een ander praktisch gevolg is dat betrokkenen indien mogelijk gestimuleerd zou-
den moeten worden tot job crafting. Het stimuleren van het nemen van verant-
woordelijkheid en hebben van een zekere mate van controle over de werkzaam-
heden vermindert de weerstand tegen verandering (Bovey & Hede, 2001a) en kan 
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leiden tot een ervaren stijging in energiebronnen en verminderde kans op burn-
out door werkdruk (Tims, Bakker & Derks, 2013). Echter, de hier beschreven stu-
diecontext laat zien dat taakkenmerken soms geen job crafting door de individu-
ele medewerker toelaten, door het ontbreken van autonomie en onafhankelijkheid 
in het werk. In dergelijke situaties kan worden gezocht naar mogelijkheden om 
als team samen te bepalen hoe het werk vormgegeven kan worden (Tims, Bakker, 
Derks & Van Rhenen, 2013). Job crafting op teamniveau is effectief voor het laten 
toenemen van energiebronnen en uitdagende, motiverende werkeisen binnen het 
team, hetgeen leidt tot een verhoging van betrokkenheid bij het werk en betere 
prestaties. Deze vorm van samenwerking is de crux van participatief ontwerpen: 
verschillende stakeholders worden betrokken bij het zo goed mogelijk vormgeven 
van de leer- of werkomgeving (Burke & Könings, in press; Könings, Seidel & Van 
Merriënboer, 2014). 
De huidige studie geeft aan dat verwachtingen van beschikbare energiebronnen 
en werkeisen bij de invoering van een grote innovatie al vóór de start van de 
implementatie kunnen duiden op weerstand tegen verandering bij de betrokke-
nen. Het vroegtijdig inventariseren van ieders verwachtingen kan voorkomen dat 
onhaalbare plannen ten uitvoer gebracht worden en helpt bij het bijstellen van 
plannen. Job crafting op individueel niveau of op teamniveau zou dan gestimu-
leerd moeten worden. Meer toekomstig onderzoek is nodig naar de mogelijkheden 
tot job crafting door teams wanneer taakkenmerken rigide zijn.
Verder is het zinvol om rekening te houden met de verwachte werkeisen en ener-
giebronnen bij de selectie van medewerkers die als eerste aan de slag gaan in een 
innovatieve werkomgeving. Positieve verwachtingen hieromtrent gaan samen met 
groter vertrouwen in het succes van de innovatie. Hoog commitment bij mede-
werkers is nodig om innovaties goed te implementeren. Op basis van onze studie 
lijkt het beter om bij de selectie niet te kiezen voor medewerkers die reeds zeer 
ontevreden zijn met de oude werksituatie, omdat zij waarschijnlijk ook niet tevre-
den zullen zijn in de nieuwe werksituatie en zullen lijden onder verhoogde werk-
druk. Dit is niet de beste doelgroep in de startfase van een implementatie. De 
‘early adopters’ van een onderwijsinnovatie zijn gemotiveerd om extra tijd en 
moeite te investeren om een innovatie een succes te laten worden en zijn vaak 
rolmodel voor hun collegae (Rogers, 2003). Verder kan het extra trainen van beno-
digde vaardigheden voor de nieuwe werksituatie de weerstand bij verandering 
verminderen (Pardo del Val & Fuentes, 2003). 

4.3 Beperkingen en toekomstig onderzoek
Een beperking van de huidige studie is de grootte van de steekproef. Vooral de 
steekproef van officieren met ervaring op trainingsschepen was klein en zij waren 
geselecteerd op basis van geschiktheid en beschikbaarheid. Alhoewel de factor 
‘beschikbaarheid’ (d.w.z. niet reeds op zee ten tijde van de pilot) een onwillekeurige 
selectie mogelijk maakt, is niet uit te sluiten dat ‘geschiktheid’ heeft geleid tot 
vertekening in de groepssamenstelling. Dit kan de resultaten beïnvloed hebben. 
Daarom zou het zinvol zijn om in de toekomst longitudinaal onderzoek te doen 
met een binnen-proefpersonen onderzoeksdesign. Dit zou ook een eventuele hind-
sight bias uitsluiten bij deelnemers aan de pilot. In longitudinaal onderzoek kan 
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ook onderzocht worden wat de relatie is tussen verwachtingen en latere percepties 
van werkeisen en energiebronnen. Op deze wijze kan de invloed van persoonsken-
merken beter gecontroleerd worden dan in een tussen-proefpersonen design. 
Een Hawthorne-effect is niet uit te sluiten: het kan zijn dat de deelnemers omwille 
van het onderzoek positiever hebben geantwoord. Dit effect zou waarschijnlijk 
zijn opgetreden voor zowel officieren met en zonder ervaring in de pilot, maar 
mogelijk sterker bij de officieren die aan de pilot hebben deelgenomen. Toch is er 
slechts op één van de drie schalen over werkeisen en energiebronnen een signifi-
cant verschil gevonden tussen beide groepen, wat erop wijst dat officieren met 
ervaring in de pilot de nieuwe werksituatie niet structureel positiever hebben 
ingeschat. Daarbij sluiten de bevindingen aan bij eerdere literatuur dat commu-
nicatie en informatie een weerstand tegen verandering vermindert (Pardo del Val 
& Fuentes, 2003).
Een andere methodologische beperking is de gebruikte niet-gebalanceerde ant-
woordschaal. We hebben de ontwikkeling bij de vragenlijst over Werkeisen en 
Energiebronnen op Trainingsschepen (WET) gebaseerd op bestaande Neder-
landstalige vragenlijsten over werkomstandigheden (Abvakabo/FNV, 2011; FNV 
Bondgenoten, 2011), die gebruikmaken van een 5-punts niet-gebalanceerde ant-
woordschaal. Alhoewel deze antwoordschaal dus niet ongebruikelijk is, kan niet 
worden uitgesloten dat dit het antwoordgedrag van respondenten en daarmee de 
resultaten beïnvloed heeft. 
Verder is in onze studie geen onderscheid gemaakt tussen ‘uitdagende werkeisen’ 
en ‘belemmerende werkeisen’ (Tims, Bakker & Derks, 2013). Waar bij uitdagende 
werkeisen het harder werken samengaat met een hogere motivatie voor het werk 
en een positieve waardering van het doel dat nagestreefd wordt, is bij belemmerende 
werkeisen vooral sprake van extra werkbelasting die stressvol is en goed functione-
ren belemmert. Vooral in de context van beperkte mogelijkheden tot job crafting 
zou het waardevol zijn om dit onderscheid in werkeisen nader te onderzoeken. 

4.4 Conclusie
Deze studie draagt bij aan theorievorming rond werkeisen en energiebronnen 
tijdens organisatieveranderingen en innovaties. Op basis van deze studie kan 
worden geconcludeerd dat al in de vroege fase van het implementeren van (onder-
wijs)innovaties verwachtingen met betrekking tot werkeisen en energiebronnen 
invloed hebben op de verwachte tevredenheid met de nieuwe werksituatie en dat 
de mate waarin betrokkenen geïnformeerd zijn over de nieuwe situatie hierbij een 
belangrijke rol speelt. Dit heeft consequenties voor de betrokkenheid en inzet 
waarmee een innovatie in de praktijk wordt vormgegeven en de mate van weer-
stand tegen de verandering. Aangezien de verwachtingen een indicatie geven van 
de weerstand tegen verandering en daarmee de kansen op een succesvolle imple-
mentatie, zouden gegevens over verwachtingen gebruikt kunnen worden voor 
selectie en training van medewerkers die betrokken worden in de beginfase van 
een veranderingsproces. Daarnaast is realistische en concrete informatie vooraf-
gaand aan de implementatie van groot belang om de weerstand tegen verandering 
te verminderen. 
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Praktijkbox
• Verwachtingen van een innovatie of nieuwe werkomgeving beïnvloeden 

hoe deze in de implementatiefase wordt waargenomen. Dit kan bevor-
derend of belemmerend werken, al naargelang de aard van de verwach-
tingen (positief/negatief).

• Bij het invoeren van een nieuwe werkomgeving is het gunstig om werk-
nemers al in een vroeg stadium concreet kennis te laten maken met de 
nieuwe werksituatie. Concrete ervaring lijkt weerstand voor een innova-
tie weg te nemen. 

• Wanneer betrokkenen nog geen realistische, concrete verwachtingen 
van een verandering hebben, gaat een verwachte werkverzwaring samen 
met verwachte ontevredenheid met de nieuwe situatie. Deelname aan 
een pilot is succesvol in het wegnemen van deze relatie: men wordt niet 
minder tevreden als de verwachte werkeisen toenemen.

• Verwachtingsmanagement is van groot belang bij het invoeren van 
grote veranderingen en innovaties.

• Werknemers die in de bestaande werksituatie ontevreden waren, heb-
ben meer risico op pessimistische verwachtingen over werkbelasting en 
autonomie in de nieuwe situatie. Bij de selectie van medewerkers voor 
het opstarten van een innovatie zijn dit daarom niet de meest geschikte 
personen.
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Training officers on board of innovative training ships: Expected job demands 
and job resources in the context of changes in placement supervision

K.D. Könings, A.M. Mulder, & J.J.G. van Merriënboer, Gedrag & Organisatie, 
volume 29, September 2016, nr. 3, pp. 251-272

Change processes, like educational innovations, can cause increased workload 
and resistance to change. Implementing an innovative learning environment on 
board of training ships in Maritime Training requires supervisors to be coach 
and expert. This new role and work setting can cause higher workload. This 
study investigates supervisors’ expectations on job demands and job resources in 
relation to expected satisfaction. Participants were 98 on-board training officers 
filling out questionnaires about expectations of working on innovative training 
ships. We distinguished between thirteen officers who got a first impression on 
board during a pilot and 85 officers who were only informed about it. Results 
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showed positive expectations on work pleasure and satisfaction, but an expected 
decrease in autonomy and increase of job demands. Expected work pleasure 
and satisfaction was higher for those who took part in the pilot. Expected job 
demands and resources related to expected satisfaction, especially for non-pilot 
officers. It is concluded that employees’ expectations of an innovation are likely to 
impact chance of success, as they indicate level of resistance for change. Adequate 
expectation management and realistic information beforehand limit resistance. 
Implications of the strictly regulated work environment on board of ships on the 
possibilities for job crafting are discussed.

Key words: resistance to change, expectation, satisfaction, innovation, educational 
innovation

View publication statsView publication stats

https://www.researchgate.net/publication/309148586

