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(A)symmetrieën in – en op – het werk*

Simon B. de Jong**

Traditioneel gezien heeft veel onderzoek op het gebied van organisatiegedrag, 
management en personeelsbeleid als impliciete assumptie dat er sprake is van een 
zekere symmetrie in de onderzochte relaties en fenomenen. Deze assumptie is niet 
verwonderlijk, aangezien symmetrie (en balans, harmonie e.d.) ook centraal staat 
in andere wetenschappen. In deze bewerking van mijn oratie stel ik dat het wense-
lijk is om vaker stil te staan bij dit soort impliciete assumpties tijdens onze weten-
schappelijke onderzoeken en praktijkinterventies. Om dat belang te illustreren geef 
ik een overzicht van recent onderzoek naar asymmetrieën in taakafhankelijkheid, 
waaruit duidelijk wordt dat het negeren van deze asymmetrieën belangrijke machts-
dynamieken over het hoofd ziet. Naast het bespreken van dit soort specifieke ‘hori-
zontale’ (a)symmetrieën laat ik ook meer algemene ‘verticale’ asymmetrieën aan 
bod komen door onderzoek op het gebied van leiderschap en ‘HR-practices’ te 
beschrijven. Toekomstig onderzoek kan horizontale en verticale (a)symmetrieën 
verder onderzoeken in de aparte theoretische velden en/of proberen de velden te 
‘kruisbestuiven’ door de (a)symmetrieën van één veld in het andere veld te onder-
zoeken. Daarnaast kunnen er tijds(a)symmetrieën onderzocht worden, bijvoorbeeld 
door meer longitudinaal onderzoek te verrichten. De implicaties voor wetenschap 
en praktijk (en hun onderlinge samenhang) worden besproken aan het einde van 
het artikel. 

1 Inleiding

Symmetrieën (en gerelateerde concepten zoals equilibrium, harmonie, balans en 
dergelijke) lijken een kernonderdeel te vormen van de wereld om ons heen. De 
biologische wetenschappen hebben bijvoorbeeld laten zien dat soorten zich aan-
passen aan hun omgeving en dat, wanneer die omgeving stabiel blijft, het even-
wicht tussen de soorten relatief hetzelfde kan blijven voor miljoenen jaren. In de 
natuurkunde is aangetoond dat elke actie een reactie veroorzaakt, zodat er een 
zekere balans is in het universum, en onderzoek in de chemie heeft vastgesteld 
dat veel processen omkeerbaar zijn. Als we de term ‘symmetrie’ breed aanschou-
wen lijkt het dus overal om ons heen te zijn, en – zoals de openingszin van dit 
artikel al aangaf – lijkt symmetrie vele verschillende gezichten te kunnen hebben.1 
Gezien de vele gezichten van symmetrie is het niet verwonderlijk dat ook de soci-
ale wetenschappen dit fenomeen hebben onderzocht, bijvoorbeeld om samenle-
vingen, economieën, organisaties en teams beter te begrijpen. 

* Dit artikel is gebaseerd op de oratie van Simon de Jong, uitgesproken op 29 juni 2018 ter accep-
tatie van het hoogleraarschap Organizational Behavior & HRM aan de Universiteit Maastricht.

** Simon de Jong is verbonden aan Maastricht University, School of Business and Economics, 
Department of Organisation & Strategy. Correspondentieadres: Postbus 616, 6200 MD 
Maastricht, e-mail: s.dejong@maastrichtuniversity.nl.

(A)symmetrieën in – en op – het werk

GenO_2019-2_bw.indd   108 29-05-19   08:54



 Maastricht University (maastrichtnld)

IP:  137.120.145.195

Gedrag & Organisatie 2019 (32) 2 109

(A)symmetrieën in – en op – het werk

In het onderzoeksveld van organisatiegedrag en HRM zijn er ook verschillende 
symmetrieën. Eén bepaalde symmetrie is dat veel onderzoek de gemiddelde scores 
van fenomenen heeft onderzocht. Hele stromingen van onderzoek hebben onder-
zoeksvragen gesteld zoals: ‘Hoe reageren medewerkers, gemiddeld gezien, op een 
bepaalde leiderschapsstijl?’ of ‘Wat is het gemiddelde effect van bepaalde perso-
neelsbeleidsinstrumenten op medewerkers?’. Dergelijk onderzoek heeft belang-
rijke inzichten verschaft. Echter, de focus op gemiddelden heeft er ook in geresul-
teerd dat er minder aandacht is geweest voor de mogelijke effecten van 
asymmetrie, bijvoorbeeld wanneer respondenten het niet eens zijn over hoe ze 
het leiderschap in het team ervaren of wanneer er verschillen in percepties zijn 
tussen leiders en volgers met betrekking tot de bereikte prestaties. Door de toe-
genomen theoretische kennis en de opkomst van meer geavanceerde analytische 
methoden is het mogelijk geworden om ook dit soort vragen te onderzoeken. 
Voorbeelden hiervan zijn nieuwe multi-level-technieken, waardoor er meer inzicht 
in (a)symmetrieën op verschillende niveaus mogelijk is, of nieuwe temporele 
instrumenten om (a)symmetrieën over de tijd te onderzoeken (bijv. Roe, 2016). 
Door deze ontwikkelingen is er in recente jaren meer aandacht voor dergelijke 
vragen over asymmetrieën in – en op – het werk. Ter illustratie: er zijn recent 
verschillende calls for research gedaan om asymmetrie van bepaalde concepten 
beter te begrijpen, zoals asymmetrieën in hoe een werknemer zichzelf ziet en hoe 
collega’s hem/haar zien (bijv. Meister, Jehn & Thatcher, 2014), asymmetrieën in 
werkrelaties in sociale netwerken (bijv. Labianca & Brass, 2006), of asymmetrieën 
in groepsbeslissingen (bijv. Brodbeck, Kerschreiter, Mojzisch & Schulz-Hardt, 
2007). 
In het onderhavige artikel, dat gebaseerd is op mijn oratie van 29 juni 2018 ter 
acceptatie van het hoogleraarschap Organizational Behavior & HRM aan de 
Universiteit Maastricht, behandel ik de onderwerpen van symmetrie en asym-
metrie vanuit een breed perspectief. Dat dit ‘oratie-artikel’ mag verschijnen in 
G&O, heeft voor mij persoonlijk bijzondere waarde, aangezien mijn allereerste 
artikel ook in G&O verscheen (De Jong & Janssen, 2005). (En om een zekere sym-
metrie te behouden over mijn loopbaan hoop ik te zijner tijd ook mijn afscheids-
rede in G&O te mogen publiceren, maar dat terzijde.) Ik begin met een korte 
samenvatting van ons voorgaande onderzoek, daarna schets ik een overzicht van 
mogelijk toekomstig onderzoek. Het artikel sluit af met enkele praktische impli-
caties en conclusies. 

1.1 Harde en zachte paradigma’s
Voordat ik ons voorgaande onderzoek ga beschrijven, wil ik eerst toelichten dat 
in sommige opzichten het begrijpen van de spanningen tussen symmetrie en 
asymmetrie in de sociale wetenschappen complexer is dan in de natuurweten-
schappen. Het punt is dat de sociale wetenschappen over het algemeen ‘zachtere’ 
paradigma’s bevatten, terwijl de natuurwetenschappen zich vaker op ‘hardere’ 
paradigma’s richten (bijv. Ghoshal, 2005). Ter verduidelijking, het is al lang bekend 
dat dit niet betekent dat de natuurwetenschappen geen ‘zachte’ kanten hebben 
(bijv. Hedges, 1987) en het betekent ook niet dat er geen variatie is binnen de 
sociale wetenschappen in hard- of zachtheid (bijv. Shaw, Tangirala, Vissa & Rodell, 
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2018). Wat er wel bedoeld wordt, is – simpel gesteld – dat er in de sociale weten-
schappen enorm veel factoren zijn die het fenomeen waarin men geïnteresseerd 
is, zouden kunnen beïnvloeden; en dat er ook vele manieren zijn waarop deze 
factoren met elkaar kunnen combineren of interacteren of op elkaar kunnen 
terugkoppelen (bijv. feedbackloops). Bovendien is het vaak moeilijk om zeer pre-
cies te meten in de sociale wetenschappen. Deze zachtheid vergeten wij zelf als 
sociale wetenschappers soms. Naar mijn mening wordt deze zachtheid helaas ook 
vaak vergeten in de vertaling van ons onderzoek naar studenten en andere ‘sta-
keholders’ in de samenleving, zeker als deze personen geen sociaalwetenschap-
pelijke achtergrond hebben. Het expliciet blijven benoemen van dit verschil lijkt 
mij dus essentieel.
Een voorbeeld maakt hopelijk duidelijk waarom het zo belangrijk is om bij deze 
zachtheid stil te (blijven) staan: veronderstel dat bedrijfswetenschappers of eco-
nomen een nieuw wetenschappelijk model vinden waarmee men organisatiepres-
taties of aandelenprestaties kan verhogen. Dan zouden veel maatschappelijke 
actoren geïnteresseerd zijn om dat model te gebruiken. Echter, doordat men het 
model gaat gebruiken, verandert men de (bedrijfs)omgeving en dit kan verande-
ringen teweegbrengen in de parameters van het model die niet van tevoren inge-
schat waren (en die daardoor onbekende effecten hebben). Dan is er dus sprake 
van onvoorziene interacties en feedbackloops en het zou heel gecompliceerd wor-
den om deze allemaal van tevoren mee te nemen in het model. Een andere manier 
om dit te beschrijven vinden we bijvoorbeeld in het populaire boek Sapiens van 
Harari (2015), waarin beschreven wordt dat in de natuurwetenschappen vaak 
sprake is van ‘eerste-orde chaotische systemen’. Dit houdt in dat bijvoorbeeld het 
meten en voorspellen van het klimaat de daadwerkelijke hoeveelheid zonlicht of 
regen niet beïnvloedt. De sociale wetenschappen kennen echter vaak ‘tweede-orde 
chaotische systemen’, waarbij de meting en/of voorspelling wel een effect heeft 
op de realiteit. Hoewel dus ook de populairdere literatuur dit onderscheid af en 
toe benoemt, zouden we hier wat vaker expliciet bij stil kunnen staan, bijvoorbeeld 
in onze ‘limitatieparagrafen’ en/of ‘implicaties voor de praktijk’ gedeeltes in onze 
artikelen. 
Het bovenstaande creëert een gerelateerd probleem, namelijk dat het bouwen van 
praktische interventies of het opstellen van beleidsstukken op basis van een 
enkele studie soms wel gedaan kan worden in de natuurwetenschappen, maar 
binnen de Evidence Based Management-beweging in de sociale wetenschappen 
beschouwen we dat niet als best practice (bijv. Briner, Denyer & Rousseau, 2009). 
De reden hiervoor is de hierboven vermelde ‘zachtheid’, waardoor studies in de 
sociale wetenschappen andere sterktes en beperkingen hebben dan studies in de 
natuurwetenschappen. Daarom wordt vaak aangeraden om de cumulatieve kennis 
van een bepaald veld te gebruiken (in plaats van een enkele studie), zoals wordt 
weergegeven in meta-analyses of systematische reviews. Wanneer er in een meta-
analyse veel heterogeniteit of variatie wordt gevonden in een bepaalde relatie, zou 
er naast meer onderzoek naar contextuele effecten (moderatoren) ook kunnen 
worden gedacht aan interne effecten (zoals veroorzaakt door verborgen asym-
metrieën). Uiteraard is ons onderzoek ook niet gevrijwaard van bovenstaande 
beperkingen en vandaar dat ik dit eerste verschil (oftewel, als men een brede 
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definitie toestaat, een zekere mate van ‘asymmetrie’) tussen de natuur- en sociale 
wetenschappen expliciet aan het begin van dit artikel wilde noemen. Dit verklaart 
eveneens waarom ik meer zal focussen op ‘sets’ van studies in plaats van enkele 
studies en waarom ik zal proberen de onderliggende rode draad uit die sets van 
studies te distilleren.

1.2 Algemene wijsheden
Gerelateerd aan het bovenstaande is nog een punt noemenswaardig: het feit dat 
in de organisatie- en personeelswetenschappen aspecten van menselijk gedrag en 
sociale interacties centraal staan. Deze twee zaken staan ook centraal in het dage-
lijkse leven en vandaar dat in de publieke arena soms wel erg gemakkelijk wordt 
geconcludeerd dat de uitkomsten van sociaalwetenschappelijke studies erg 
‘logisch’ zijn. Dit kan mensen ertoe bewegen om vraagtekens te zetten bij het nut 
van dergelijk onderzoek, met als argument dat we dit allemaal al wisten en dat 
het ‘algemene wijsheid’ is. 
Een voorbeeld kan duidelijk maken waarom dit vaak geen valide argument is. Stel 
dat we onderzoek hebben gedaan waaruit naar voren kwam dat gebalanceerde 
relaties leiden tot meer hulpgedrag tussen werknemers en dat we eveneens von-
den dat wanneer mensen meer hulp geven ze ook meer hulp ontvangen van ande-
ren. Op het eerste gezicht lijkt dit misschien een wel heel simpele ‘algemene wijs-
heid’, want we hebben immers het gezegde ‘wie goed doet, goed ontmoet’. Stel nu 
dat een ander onderzoek laat zien dat mensen die meer hulp geven, juist minder 
(of geen) hulp terugkrijgen. Dit lijkt ook erg simpel en ‘logisch’, want we hebben 
immers ook het gezegde ‘stank voor dank’. Zoals dit voorbeeld hopelijk laat zien, 
heeft ‘algemene wijsheid’ vaak meerdere (en zelfs tegenovergestelde) gezichten 
– maar dat wordt pas duidelijk na inhoudelijke reflectie en het doorspitten van 
empirische gegevens. 
Dus om uit te vinden wanneer positieve of negatieve uitkomsten voorkomen, en 
om uit te vinden waarom dat zo is, moet men de wetenschappelijke methode toe-
passen, want spreekwoorden en gezegden zijn over het algemeen verbazingwek-
kend stil over modererende (oftewel contextuele) effecten en mediërende (oftewel 
proces)effecten. Het blijven benoemen van dergelijke verschillen in perspectief of 
toepasbaarheid (of, als men wederom een brede definitie toelaat, een zekere asym-
metrie) – tussen de vaak dubbelzinnige, maar meer bekende, ‘algemene wijsheden’ 
in de samenleving en op het werk; en de meer gedetailleerde, maar vaak moeilij-
kere en meer complexe, kennis uit de sociale wetenschappen – lijkt mij een belang-
rijke taak wanneer er interactie is tussen wetenschap en praktijk. Aan het einde 
van dit artikel kom ik terug op meer praktische implicaties, maar voor nu hoop ik 
te hebben aangetoond dat het blijven doen van wetenschappelijk onderzoek 
belangrijk is, en waarom het gebruik van theorie en empirie, en het repliceren en 
combineren van studies, zo belangrijk is. Men vergeet in de dagelijkse (werk-)
realiteit nog weleens om voldoende stil te staan bij, kritisch te zijn op en vragen 
te stellen over het hoe en waarom er verschillende uitkomsten mogelijk zijn 
omtrent aspecten van menselijk gedrag en sociale interacties. 
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2 Voorgaand onderzoek

Mijn eigen interesse in symmetrie en asymmetrie begon tijdens mijn aioschap aan 
de Rijksuniversiteit Groningen, waarin ik deze fenomenen onderzocht vanuit het 
perspectief van de Interdependentietheorie (Thibaut & Kelley, 1959), tezamen met 
mijn promotoren prof. dr. Van der Vegt en prof. dr. Molleman. De 
Interdependentietheorie wordt gebruikt voor het begrijpen, ontwerpen en mana-
gen van individuele taken alsmede teamtaken. Een kernonderzoeksvraag die deze 
theorie beoogt te beantwoorden, is: ‘Moeten mensen in teams meer samen wer-
ken, of juist meer apart werken als individuen, om succesvol de taken en doelen 
te halen?’ In de begintijd van deze theorie vroegen wetenschappers zich af hoeveel 
dimensies van afhankelijkheid er eigenlijk waren. Uiteindelijk is men gekomen 
tot twee kerndimensies, namelijk taakafhankelijkheid en uitkomstafhankelijk-
heid (bijv. Wageman, 1995). Kort gezegd kan taakafhankelijkheid gedefinieerd 
worden als de mate waarin een individu gemiddeld gezien over zijn of haar taken 
middelen moet uitwisselen met andere teamleden om de taken te kunnen vol-
tooien (bijv. Brass, 1981). Dit gemiddelde kan over één werkrelatie worden bere-
kend (bijv. door éen of beide personen in de dyade te onderzoeken) of over meer-
dere relaties (bijv. door meerdere dyades te middelen of door een persoon te 
vragen naar de waargenomen gemiddelde taakafhankelijkheid met alle collega’s). 
Uitkomstafhankelijkheid kan worden beschreven als de mate waarin belangrijke 
uitkomsten van het werk afhangen van de collectieve prestaties (bijv. Wageman, 
2001) en daarbij draait het dus voornamelijk om erkenning en beloning. 
Nadat het bovenstaande duidelijk was geworden, kwam een volgende vraag boven, 
namelijk: ‘Zou hoge taakafhankelijkheid nu gekoppeld moeten worden aan hoge 
uitkomstafhankelijkheid, of juist aan lage uitkomstafhankelijkheid?’, om tot opti-
male werkprestaties en motivatie van teamleden te komen. Enerzijds kan men 
een zekere symmetrie beargumenteren, namelijk door een congruentie-argument 
naar voren te brengen. Hierin wordt gesteld dat wanneer teamleden elkaar nodig 
hebben om hun taken succesvol te voltooien, het ook belangrijk is dat men geza-
menlijk hiervan de vruchten plukt. Indien er incongruentie zou zijn, en er dus 
individuele uitkomsten worden gegeven bij hoge taakafhankelijkheid, zou het 
volgens dit argument ‘logisch’ zijn dat er conflicten ontstaan over wie nu precies 
wat gedaan heeft en wie nu welke beloning verdient. Anderzijds kan men beargu-
menteren dat complementariteit belangrijk is. Doordat de taken al erg verweven 
zijn, moet men vanuit deze optiek de zaak niet nog verder verweven door ook de 
beloningen te baseren op collectieve prestaties. Dan is het ‘logisch’ dat individuele 
medewerkers minder hun best gaan doen, omdat de andere leden toch wel com-
penseren (vgl. social loafing; Ringelmann, 1913). Omgekeerd, als de taakafhanke-
lijkheid al laag is, dan zou men juist hoge uitkomstafhankelijkheid moeten creë-
ren, omdat er anders misschien geen ‘teamspirit’ meer is. Het voorgaande 
illustreert het probleem dat zowel congruentie als complementariteit beide 
‘logisch’ lijken, terwijl beide niet tegelijkertijd waar kunnen zijn. Algemene wijs-
heden, spreuken en gezegden helpen ons vaak niet veel verder en dus moeten we 
kijken naar de wetenschappelijke theorieën en empirie. 

GenO_2019-2_bw.indd   112 29-05-19   08:54



 Maastricht University (maastrichtnld)

IP:  137.120.145.195

Gedrag & Organisatie 2019 (32) 2 113

(A)symmetrieën in – en op – het werk

Een scala aan studies heeft laten zien dat het congruentie-argument het meest 
van toepassing is (bijv. Saavedra, Earley & Vandyne, 1993). Dit betekent dat hoge 
taakafhankelijkheid gekoppeld dient te worden aan hoge uitkomstafhankelijkheid 
(en lage taak- aan lage uitkomstafhankelijkheid). Dit gegeven verschaft niet alleen 
meer wetenschappelijk inzicht, maar geeft ook richting aan praktische interven-
ties voor het (her)ontwerpen van taken en teams (bijv. Van der Vegt & Van de 
Vliert, 2002). Echter, hiermee is het eindpunt van de zoektocht naar meer kennis 
niet bereikt, we hebben slechts een tussenstop gevonden. Want, net zoals op veel 
andere gebieden, heeft ook deze lijn van onderzoek zich voornamelijk gericht op 
gemiddelde niveaus, namelijk de gemiddelde mate van afhankelijkheid tussen 
teamleden. Hierdoor werd (impliciet) aangenomen dat teamleden symmetrische 
werkrelaties hebben, waarin men ofwel allemaal hoog afhankelijk is ofwel allemaal 
laag afhankelijk van elkaar. Maar deze assumptie lijkt niet te kloppen met de 
realiteit die voorkomt in veel teams, waarin werknemers juist kunnen verschillen 
in hun controle over middelen (bijv. in kennis, informatie en/of beschikbaarheid 
van materiële bronnen). Hoewel dergelijke asymmetrieën wel worden genoemd 
in de originele werken van Thibaut en Kelley (1959), was er tot voor kort weinig 
empirisch onderzoek naar verricht. 

2.1 Horizontale asymmetrieën
Op dit bovenstaande punt vond mijn eerste onderzoek naar asymmetrieën plaats 
(De Jong, Van der Vegt & Molleman, 2007). In onze eerste studie onderzochten 
we 132 dyadische werkrelaties van werknemers uit een verscheidenheid van sec-
toren om te kijken naar asymmetrieën in taakafhankelijkheid. Hierdoor konden 
we aantonen dat: (a) asymmetrieën bestaan en kunnen worden gemeten in echte 
werkteams, en (b) dat deze asymmetrieën belangrijk zijn en bepalend zijn voor 
de mate van hulpgedrag en vertrouwen tussen teamleden. Dit onderzoek gaf dus 
een eerste aanwijzing dat het niet langer aanbevelingswaardig was om een zekere 
symmetrie te veronderstellen en alleen maar naar gemiddelden te kijken (van een 
individu over zijn of haar taken), aangezien deze manier van kijken belangrijke 
processen en mechanismen over het hoofd ziet. Een reden waarom asymmetrieën 
in taakafhankelijkheid belangrijk zijn, is omdat zij gerelateerd zijn aan machts-
verschillen tussen individuen (Emerson, 1962). Oftewel, personen die meer mid-
delen nodig hebben van anderen dan vice versa, zijn minder machtig omdat zij die 
andere personen moeten vragen of ze die middelen mogen hebben of mogen 
gebruiken. Ons eerste onderzoek ondersteunde dit idee dat macht en afhankelijk-
heid omgekeerd evenredig met elkaar samenhangen in echte werkrelaties en dat 
het (impliciet) focussen op symmetrieën in taakafhankelijkheid dus belangrijke 
machtsdynamica over het hoofd ziet. 
In studies die hierop volgden, hebben we gekeken of asymmetrieën in taakafhan-
kelijkheid ook effecten hebben die verder gaan dan het gedetailleerde relationele 
niveau en we hebben bewijs gevonden dat dat inderdaad het geval is. Zo hebben 
wij gevonden dat dergelijke asymmetrieën invloed hebben op hoe tevreden indi-
viduele teamleden zijn met hun werk (De Jong & Bal, 2014). Deze studie was ook 
de eerste studie die taakasymmetrie koppelde aan een van de bestaande dimensies 
van de Interdependentietheorie, namelijk aan de (gemiddelde) taakafhankelijk-
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heid (van een individu t.o.v. de andere teamleden). Multi-level en bootstrapping 
analyses van 262 respondenten uit 67 werkteams lieten een tweeweg-interactie 
zien. Hieruit bleek dat wanneer een individu veel interactie en uitwisselingen 
heeft binnen het team (d.w.z. een hoge mate van taakafhankelijkheid heeft), de 
taakasymmetrieën van die persoon positief gerelateerd zijn aan zijn/haar werk-
tevredenheid. Echter, deze relatie was negatief voor individuen die relatief geïso-
leerd werkten (d.w.z. een lage mate van taakafhankelijkheid hebben). 
In een andere studie onderzochten we 218 individuen uit 46 werkteams om te 
kijken of taakasymmetrieën ook hele teams kunnen beïnvloeden en bijvoorbeeld 
een effect hebben op de teamprestaties (Van der Vegt, De Jong, Bunderson & 
Molleman, 2010). In deze studie koppelden we taakasymmetrieën aan de andere 
dimensie van de Interdependentietheorie, namelijk uitkomstafhankelijkheid. De 
resultaten lieten zien dat asymmetrieën in taakafhankelijkheid een soort mes 
vormen dat aan twee kanten snijdt, in de zin dat deze de teamprestaties verlaag-
den in teams waarin gefocust werd op individuele feedback, terwijl taakasymme-
trieën de teamprestaties verhoogden in teams waarin gefocust werd op groeps-
feedback. (Een voorbeelditem voor individuele feedback is: ‘I regularly receive 
feedback about how good or bad I performed’ en een voorbeelditem voor groeps-
feedback is: ‘We receive feedback as a team about the team performance’). Dit 
onderzoek liet ook zien waarom dit zo was, door het mediërende effect van intra-
teamleren te laten zien. Wanneer er veel verschillen zijn tussen teamleden, bestaat 
de mogelijkheid dat de meer machtige teamleden de minder machtige helpen en 
hun dingen leren, maar dan moet het teamklimaat dergelijk sociaal gedrag wel 
bevorderen (bijvoorbeeld door middel van groepsfeedback in plaats van individu-
ele feedback). 
In weer een andere studie hebben we gekeken of er effecten zijn op organisatie-
niveau en of taakasymmetrieën misschien zelfs organisatieprestaties kunnen 
beïnvloeden (De Jong, Kunze & Bruch, 2017). Wij bestudeerden meer dan 8000 
werknemers uit 67 organisaties en vonden dat in organisaties die gekenmerkt 
worden door veel asymmetrieën in taakafhankelijkheid, er een risico is op ver-
slechtering van het vertrouwensklimaat en dat daardoor ook de organisatiepres-
taties achteruitgaan. Echter, bij organisaties met zogeheten high-commitment HR 
practices (oftewel personeelsinstrumenten die focussen op het creëren van hoge 
betrokkenheid onder medewerkers) bleek er geen sprake van dergelijke negatieve 
relaties, omdat er in dat soort organisaties meer focus is op gezamenlijke en coö-
peratieve uitkomsten in plaats van individuele of competitieve uitkomsten. 
Nemen we deze onderzoeken samen, dan kunnen we de conclusie trekken dat er 
taakasymmetrieën bestaan in echte werkteams en dat ze zowel positieve als nega-
tieve effecten kunnen hebben. 
Het bovenstaande levert naast wetenschappelijke inzichten ook belangrijke prak-
tische lessen op. Het laat bijvoorbeeld zien dat de positieve (of negatieve) effecten 
van taakasymmetrieën afhangen van de mate waarin men op collectieve (of indi-
viduele) uitkomsten stuurt. Concreet betekent dit bijvoorbeeld dat leiders op een 
andere manier feedback zouden kunnen gaan geven (meer groeps- dan individueel 
gericht). Een ander concreet voorbeeld is dat HR-professionals zich meer zouden 
kunnen richten op het versterken van high-commitment HR practices (en dus min-
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der op competitieve personeelsinstrumenten, zoals individuele bonussystemen). 
Samenvattend laten deze studies zien dat de eerdere conclusie uit onderzoek naar 
de Interdependentietheorie – dat taak- en uitkomstafhankelijkheid congruent 
moeten zijn – nader gespecificeerd kan worden. Mocht men weten (of vermoeden) 
dat er veel taakasymmetrieën zijn in een team of organisatie, dan lijkt het ver-
standig om het zekere voor het onzekere te nemen en eerder meer dan minder 
uitkomstafhankelijkheid te creëren. 
Naast dit onderzoek naar asymmetrieën in taakafhankelijkheid onderzochten we 
ook andere concepten welke men onder de brede term ‘horizontale asymmetrieën’ 
zou kunnen scharen. Zo hebben we onderzocht hoe HR-practices kunnen worden 
gebruikt in de vergrijzende beroepsbevolking (Bal, Kooij & De Jong, 2013). Op het 
eerste gezicht lijkt er hier een ‘logische’ asymmetrie te zijn, namelijk tussen jon-
gere werknemers (van wie men soms stereotyperend suggereert dat ze meer gemo-
tiveerd en gezond zijn) en oudere werknemers (van wie sommigen aannemen dat 
ze minder gemotiveerd en gezond zijn). Enige kritische reflectie over deze stereo-
typen laat zien dat dit niet altijd het geval is: jongere werknemers kunnen onge-
motiveerd en/of ongezond zijn en veel oudere werknemers zijn nog zeer gemoti-
veerd en gezond. Om voorbij te gaan aan het stereotype van leeftijd, hebben wij 
niet zozeer gekeken naar de leeftijdsverschillen, maar juist naar mogelijke 
beperkte capaciteiten die sommige werknemers ervaren en de aanpassingen die 
zij probeerden te doen in het werk om met die beperkingen om te gaan. Wij von-
den dat sommige HR-practices – de zogeheten ‘developmental HR practices’. die 
focussen op het leren en ontwikkelen van medewerkers – positieve effecten had-
den, ongeacht of werknemers beperkingen ervaren of niet. Echter, andere HR 
practices – zogeheten ‘accommodative HR practices’, die focussen op het aanpas-
sen van de werkomgeving – werkten alleen voor mensen die een bepaalde aanpas-
singsstrategie hadden. Ik noem dit onderzoek om te benadrukken dat sommige 
asymmetrieën die op het eerste gezicht relevant lijken (zoals bijvoorbeeld verschil 
in leeftijd tussen medewerkers) soms dieper onderzoek vereisen om te ontdekken 
wat er onder deze oppervlakkige asymmetrie ligt (zoals fysieke beperkingen die 
zich ongeacht leeftijd kunnen voordoen). Verder noem ik dit onderzoek omdat 
het een mooie brug vormt naar het volgende gedeelte, doordat het laat zien dat 
er ook asymmetrie kan zijn in de effecten van bepaalde interventies en 
HR-practices. Ons onderzoek liet zien dat één HR-praktijk (d.w.z. developmental 
HR) positief was voor iedereen, terwijl een andere HR-praktijk (d.w.z. accommo-
dative HR) alleen werkte bij sommige medewerkers, afhankelijk van de specifieke 
aanpassingsstrategie die men hanteerde. Hieronder ga ik dieper in op zulke asym-
metrieën. 

2.2 Verticale asymmetrieën
Tot nu toe zijn vooral verschillen tussen werknemers onderling behandeld, welke 
men zou kunnen omschrijven als horizontale asymmetrieën. Daarnaast bestaan 
er in organisaties verticale relaties, zoals tussen managers en werknemers. Met 
verschillende coauteurs heb ik verschillende (a)symmetrieën – en (in)balansen, 
(dis)harmonieën, (in)congruenties en dergelijke – onderzocht in verticale relaties. 
Het onderzoek naar HR-practices waarmee het vorige gedeelte afsloot, is daar een 
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voorbeeld van. Een ander voorbeeld is ons onderzoek dat voortbouwt op theore-
tische studies naar de verschillen in interacties tussen top- en middenmanagers 
(Raes, Heijltjes, Glunk & Roe, 2011). Voortbordurend op dat onderzoek vroegen 
we ons af of het gedrag van het topmanagementteam (TMT) ook werknemers zou 
kunnen beïnvloeden. Het lijkt ‘logisch’ dat dit zo zou zijn, immers het TMT is de 
baas van de organisatie en kan grote invloed uitoefenen. Echter, het is ook ‘logisch’ 
dat er geen invloed is, want het TMT is ver weg van de dagelijkse werkrealiteit van 
de meeste werknemers. Om te onderzoeken welke van deze twee lijnen van argu-
mentatie meer valide is, hebben wij onderzoek gedaan onder 5048 werknemers 
en 191 TMT-leden uit 63 organisaties. Onze ‘structural equation’-analyses lieten 
zien dat hoe meer het TMT onderling harmonieus samenwerkt (d.w.z. hoe meer 
‘behavioral integration’ er was in het TMT), hoe productiever en energieker het 
organisatieklimaat was en hoe minder verloopintenties de werknemers hadden 
(Raes, Bruch & De Jong, 2013). Dit laat dus zien dat horizontale werkrelaties bin-
nen het TMT een verticale invloed kunnen uitoefenen buiten de vergaderkamers 
van het TMT en de werkervaringen van werknemers kunnen beïnvloeden. Er is 
dus sprake van een zekere symmetrie, omdat een slecht klimaat binnen het TMT 
samenhangt met een slechter klimaat buiten het TMT. 
Met betrekking tot leiderschap hebben we ook ander onderzoek verricht, bijvoor-
beeld naar de vraag of de mate van heterogeniteit (oftewel een zekere asymmetrie) 
in leiderschap de organisatieprestaties zou beïnvloeden. We onderzochten 107 
organisaties (met gemiddeld 320 werknemers (SD = 423)) en vonden dat de orga-
nisatieprestaties inderdaad lager waren wanneer er variaties waren in de leider-
schapsstijlen binnen de organisatie (De Jong & Bruch, 2013). De hoogste organi-
satieprestaties vonden we in organisaties die zowel een hoog gemiddeld niveau 
van waargenomen transformationeel leiderschap hadden als waarin ook sprake 
was van veel homogeniteit (oftewel symmetrie) van dat leiderschap. Stellen we 
deze bevindingen in een groter verband, dan lijkt het verstandig om ook bij andere 
vormen en typen van asymmetrie in leiderschap – zoals wordt voorgesteld door 
sommige contingentiebenaderingen – naast eventuele positieve effecten op indi-
vidueel niveau rekening te houden met (onbedoelde) negatieve effecten op col-
lectief niveau. Concluderend kan worden gesteld dat ook deze lijn van onderzoek 
suggereert dat het verstandiger is om te proberen alle medewerkers te betrekken, 
zodat iedereen gefocust blijft op collectieve uitkomsten.
We hebben ook een studie gedaan waarin we op nog een andere manier naar asym-
metrieën keken, namelijk door te onderzoeken of het concept van transformatio-
neel leiderschap wel zo homogeen is als men vaak aanneemt of dat er misschien 
verschillen zijn tussen de dimensies waaruit dit concept is opgebouwd (vgl. Wu, 
Tsui & Kinicki, 2010). Ons onderzoek vond dat sommige leiderschapsdimensies 
een positief effect hadden op de organisatie als de gemiddelde niveaus hoger waren 
– dit waren de zogeheten ‘collective-focused leadership behaviors’ bestaande uit 
de dimensies ‘articulating a vision’ en ‘fostering collective goals’. Andere leider-
schapsdimensies – de zogeheten ‘individual-focused leadership behaviors’ 
bestaande uit de dimensies ‘individualized consideration’ en ‘intellectual stimu-
lation’ – hadden een negatief effect op de organisatie naarmate ze meer gediffe-
rentieerd waren tussen medewerkers. We vonden ook dat deze negatieve effecten 
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nog negatiever werden als de organisatie focuste op individuele beloningen en 
bonussen (Kunze, De Jong & Bruch, 2016). 
Nemen we deze laatste studies samen met de voorgaande studies over de mogelijk 
negatieve effecten van asymmetrieën tussen werknemers, dan komen we tot de 
volgende conclusies. Men moet ervoor oppassen om een té sterke focus te leggen 
op individuele uitkomsten en prestaties, omdat daarmee verschillen tussen men-
sen te veel kunnen worden benadrukt. Dan is het waarschijnlijk dat eventuele 
asymmetrieën niet worden gebruikt voor helpen, leren en collectieve prestaties, 
maar voor het verhogen van eigen individuele doeleinden, met als risico vertrou-
wensbreuken en lagere collectieve prestaties. Samenvattend kunnen we stellen 
dat, net zoals horizontale asymmetrieën, verticale asymmetrieën als een mes zijn 
dat aan twee kanten snijdt en daarom zorgvuldig gehanteerd dienen te worden.

3 Toekomstig onderzoek

Naast het blijven bestuderen van dit soort horizontale en verticale asymmetrieën 
zijn andere doelen voor mijn toekomstige onderzoek om de verschillende onder-
werpen (en de onderliggende theorieën) te ‘kruisbestuiven’ met elkaar en om 
zogeheten ‘tijd-asymmetrieën’ te onderzoeken. Dit hoop ik te doen met zowel 
mijn huidige coauteurs alsook met mijn nieuwe collega’s van de Universiteit 
Maastricht. Ik zal deze beide richtingen hieronder kort toelichten. 

3.1 Kruisbestuiving tussen velden
Het idee van kruisbestuiving kan misschien het best worden geïllustreerd met een 
recent voorbeeld. Onlangs hebben wij een onderzoek gepubliceerd waarin we een 
vergelijkbare interactie hebben bestudeerd zoals hierboven beschreven tussen de 
mate van leiderschap en de heterogeniteit in dat leiderschap, maar dan in het 
onderzoeksgebied van psychologische contractbreuk (Akkermans, Bal & De Jong, 
2019). Onze multilevel structural path-analyses op een dataset van 1272 werknemers 
uit 36 eenheden uit de gezondheidszorg lieten zien dat er een interactie is tussen 
de mate van betrokkenheid onder werknemers van een eenheid en de heteroge-
niteit in die betrokkenheid (gemeten d.m.v. het concept ‘climate strength’). Deze 
interactie zorgde ervoor dat de relatie van het psychologische contract met de 
waargenomen mate van werkbetrokkenheid werd beïnvloed. Alleen wanneer de 
mate van betrokkenheid hoog was in de eenheid en de variatie laag (d.w.z. high 
climate strength), werd een waargenomen psychologische contractbreuk gebufferd. 
Dit onderzoek illustreert dus dat het ‘kruisbestuiven’ van inzichten opgedaan in 
één onderzoeksveld aangaande sommige vormen van (a)symmetrie nieuwe inzich-
ten kan genereren in een ander veld.
Hiernaast is er nog een thema dat ik in het bijzonder wil uitlichten, namelijk een 
onderwerp dat al een lange traditie heeft in Maastricht: het onderzoeken hoe 
processen zich ontvouwen over de tijd. In het navolgende zal ik voortbouwen op 
het werk van prof. dr. Roe (2008, 2016) door te beargumenteren dat naast het 
bestuderen van de meer traditionele ‘wat is’-onderzoeksvragen het ook belangrijk 
is om te bestuderen ‘wat gebeurt’ over tijd.
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3.2 Tijd-asymmetrieën
Tot op heden heeft het meeste onderzoek binnen het veld van organisatiegedrag 
en HRM een cross-sectionele benadering gehanteerd, wat erop neerkomt dat men 
vaak data verzamelde op slechts één punt in de tijd (en ons eigen onderzoek was 
hierop geen uitzondering). Er kunnen veel inzichten worden verkregen met der-
gelijk onderzoek, maar het is heel moeilijk om via deze methode echt inzicht te 
krijgen in de manier waarop processen zich ontvouwen over de tijd. Om dat te 
onderzoeken wordt vaak aangeraden om longitudinaal onderzoek te doen op basis 
van datasets die meerdere meetpunten bevatten. Het probleem is dat het verkrij-
gen van zulke datasets zeer tijds- en arbeidsintensief is en dit maakt het moeilijk 
om deze in te passen in de drukke agenda’s van de meeste wetenschappers. 
Bovendien zien de medewerkers, managers en organisaties die nodig zijn om de 
data te verkrijgen er vaak tegenop om meerdere keren vragenlijsten in te (laten) 
vullen (die er op het eerste gezicht ook nog redelijk hetzelfde uitzien). Dit kan de 
kwaliteit van de data aantasten, bijvoorbeeld door hoge uitvalpercentages. 
Daarnaast vraagt het analyseren van deze complexe datasets veel tijd (en zoals ik 
verderop zal illustreren, staat de beschikbare tijd voor wetenschap onder druk en 
is de resterende tijd vaak gefragmenteerd door een veelheid aan taken). Dit alles 
tezamen resulteert erin dat longitudinaal onderzoek nog steeds vrij schaars is. 
Desondanks heeft longitudinaal onderzoek, mede dankzij prof. dr. Roe, binnen 
onze Organisatie & Strategie-vakgroep een plaats gekregen en we hopen deze 
kennis en expertise te gebruiken om meer longitudinaal onderzoek te doen in de 
toekomst. Hiervoor is niet alleen de samenwerking met (lokale) organisaties in 
Limburg en de omliggende gebieden cruciaal, maar ook met andere organisaties 
in Nederland en daarbuiten. Een concrete manier waarop we hopen in contact te 
komen met bedrijven, is via ‘UMIO’, onze executive afdeling bij de School of 
Business & Economics (zie www.umio.nl voor meer informatie). Meer inzicht in 
wat er gebeurt met belangrijke processen over de tijd – en onderzoeken waarom 
sommige managementinterventies wel (of juist niet) werken – is niet alleen van 
waarde voor wetenschappelijk onderzoek, maar juist ook voor de praktijk waarin 
managers, consultants, beleidsmakers en werknemers functioneren. 
Persoonlijk ben ik erg geïnteresseerd in de vraag wanneer – en waarom – sommige 
tijdsprocessen een zekere vorm en betekenis aannemen voor sommige medewer-
kers, terwijl de vorm en/of timing anders is voor andere medewerkers. Anders 
gezegd, ontwikkelen dergelijke processen zich symmetrisch of asymmetrisch over 
de tijd? Ongetwijfeld zijn er veel algemene wijsheden, spreuken en gezegdes die we 
zouden kunnen vinden om achteraf te beredeneren dat de bevindingen ‘logisch’ 
waren, maar om a priori te beslissen welke hiervan meer waarheid bevatten, is veel 
moeilijker. Mijns inziens is het heel waardevol om dit soort onderwerpen in detail 
te onderzoeken, omdat dit waarde creëert voor zowel de wetenschap als de praktijk. 

4 Praktijk

Dit brengt mij tot het laatste onderwerp van dit artikel, namelijk de praktijk. Iets 
dat mij al geruime tijd opvalt, is dat veel studenten en beleidsmakers (en soms 
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ook wetenschappers zelf) lijken te vergeten dat het werken in grote (multinatio-
nale) organisaties niet de enige ‘echte wereld’ is in de samenleving. In Nederland 
bevindt bijvoorbeeld de meerderheid van de banen in de private sector zich in het 
MKB.2 Verder heb ik ook het idee dat wat ‘wij’ doen op universiteiten ook gekwa-
lificeerd kan worden als onderdeel van ‘de echte wereld’. Een indicatie hiervoor is 
dat de gemiddelde wetenschapper een heel scala aan activiteiten onderneemt en 
rollen vervult die overlappen met die van banen in andere sectoren. Om er een 
paar te noemen, dit omvat onder andere: onderzoeker, docent, trainer, supervisor, 
coach, mentor, manager, commissielid, paneldeelnemer, reviewer, editor, groeps- 
of afdelingshoofd, consultant, directeur, fonds- of beursaanvrager, sparringpart-
ner, administratief medewerker, (alumni) relatiebeheerder, beleidsmaker en  
– afhankelijk van eenieders perspectief – entertainer. Hiernaast zijn er nog andere 
overeenkomsten tussen de academie en andere sectoren, zoals de toename van 
flexwerkers3 en de toename van het aantal burn-outs. 
Er zijn ook verschillen, namelijk dat de burn-out-percentages in de educatieve 
sector hoger zijn dan in andere sectoren volgens de nieuwe cijfers van het CBS en 
TNO.4 Dat werkdruk en burn-out hoog zijn bij universiteiten, zou niet ‘als een 
donderslag bij heldere hemel’ moeten komen, aangezien het aantal studenten met 
68% toegenomen is in recente jaren (d.w.z. tussen 2000 en 2017), terwijl in dezelfde 
periode de totale rijksbijdrage per student per jaar met 25% gedaald is (van 20100 
euro naar 15200 euro; beide prijspeil 2018).5 Tegelijkertijd zijn er veranderingen 
gekomen in de samenstelling van het wetenschappelijke en ondersteunende per-
soneel, waardoor er – kort gezegd – minder mensen direct bezig zijn met het 
primaire proces van onderzoek en onderwijs en er meer mensen zitten in coördi-
nerende, controlerende en beleidsrollen.6 Ik vermoed dat het Nederlands gezegde 
‘vele handen maken licht werk’ als impliciete veronderstelling had dat die handen 
dan wel meehelpen in het primaire proces. Om de situatie nog concreter te schet-
sen: volgens cijfers van het Rathenau Instituut7 was er in 2002 sprake van in totaal 
8502 fte kernwetenschappelijk personeel (d.w.z. 4309 fte UD, 2027 fte UHD, 2166 
fte HL) en in 2017 was dit 10065 fte (d.w.z. 5042 fte UD, 2317 fte UHD, 2706 fte 
HL), wat een stijging is van zo’n 18.4%. Echter, volgens VSNU8 ging het aantal 
(bachelor- en master)studenten van 178531 naar 276602 in die periode, wat een 
stijging is van zo’n 54.9%. Anders gezegd, per 1 fte kernwetenschappelijk personeel 
waren er in 2002 zo’n 21.0 studenten, maar in 2017 zo’n 27.5 studenten. Daarnaast 
ging het aantal PhD-studenten dat begeleid moest worden, omhoog in deze peri-
ode (van 5390 naar 8361 studenten). 
Beseft moet worden dat de groei van Nederlandse universiteiten ruim voor 2002 
begon en het bovenstaande dus slechts het topje van de werkdrukijsberg schetst. 
Dit is des temeer het geval, omdat bijvoorbeeld de invloed van het toenemende 
‘consumentisme’ onder studenten op het academische werk niet is meegenomen. 
Een asymmetrie ligt mogelijk ten grondslag aan dit consumentisme, namelijk dat 
sommigen stellen dat studenten nu eenmaal recht hebben op bepaalde zaken 
omdat men er immers zelf voor betaalt. Echter, in werkelijkheid betalen studenten 
maar een klein gedeelte van de kosten. Ter illustratie een snelle rekensom: de 
omzet van Maastricht Universiteit was in 2017 bijna 421 miljoen euro, er waren 
een krappe 17000 studenten en het collegegeld bedroeg bijna 2000 euro.9 De 
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directe bijdrage van studenten was dus rond de 34 miljoen euro oftewel nog geen 
10% van de totale middelen die nodig waren om een universiteit, in al haar facet-
ten, te kunnen laten functioneren. Er zijn allerlei nuances aan te brengen in deze 
berekeningen,10 maar ook met al die nuances blijft de conclusie dat studenten zelf 
maar een fractie van de totale kosten betalen overeind. Het duidelijk communi-
ceren hierover naar studenten, beleidsmakers, universiteitsmanagers en andere 
stakeholders kan misschien voor een betere balans zorgen tussen alle taken en 
verplichtingen die de universiteiten hebben naar de samenleving. Betere com-
municatie kan hopelijk tevens de werkdrukijsberg wat laten smelten. 
Hoewel deze inzichten, en vele andere van gerespecteerde bronnen zoals FNV,11 
VSNU12 en VAWO,13 publiek toegankelijk zijn, lijkt er nog steeds een verschil te 
zijn in de percepties van beleidsmakers, managers, medewerkers en andere betrok-
kenen omtrent het belang van dit soort inzichten. Waarom deze asymmetrieën in 
percepties er zijn en hoe zij kunnen worden verminderd over de tijd, zou een 
waardevol onderzoeksgebied kunnen vormen met praktische opbrengsten voor 
alle ‘echte werelden’. Nu is er natuurlijk al veel bekend over het verminderen van 
burn-out en het verhogen van welzijn,14 maar onlangs hebben onderzoekers (bijv. 
Maricutoiu, Sava & Butta, 2016) opgemerkt dat meer inzicht in mogelijke inter-
venties nog steeds wenselijk is. Als universiteiten hierin de leiding zouden nemen, 
dan zou dit kunnen leiden tot nieuwe best practices en deze zouden dan weer 
kunnen worden toegepast – oftewel ‘gevaloriseerd’ – in andere sectoren. 
Aangaande valorisatie ben ik van mening dat misschien wel een van de beste 
Unique Selling Points (USP’s) van universiteiten is dat zij bijzonder goed gepositi-
oneerd zijn om waarde te scheppen met theorie-gedreven empirisch onderzoek. 
Dergelijk onderzoek geeft niet alleen duidelijkheid omtrent WAT men moet doen, 
maar vaak ook WANNEER en WAAROM men dat moet doen. Voor relatief kleine 
en simpele organisatieproblemen kan men in de dagelijkse praktijk natuurlijk 
eerst standaardoplossingen uitproberen, zoals het vergelijken met huidige best 
practices, het opzoeken van cases of het benchmarken ten opzichte van de concur-
rentie. Echter, indien de problemen niet verdwijnen, of als de problemen relatief 
groot zijn, dan is een dieper inzicht in de onderliggende oorzaken en mechanis-
men vaak wenselijk. Theorie-gestuurd empirisch onderzoek is dan heel waardevol 
om te kunnen begrijpen waarom de standaardoplossingen niet werken in bepaalde 
situaties. 
Dit alles is echter niet makkelijk te bereiken. Al sinds geruime tijd hebben zowel 
wetenschappelijke publicaties (bijv. Barney, 1986) als ook praktische publicaties15 
betoogd dat in organisaties een van de belangrijkste – maar ook meest uitdagende 
– zaken om goed te krijgen, cultuur en vertrouwen zijn. Beide zijn moeilijk op te 
bouwen, maar makkelijk af te breken. Sommigen zullen opperen dat dit een alge-
mene wijsheid is, immers het gezegde luidt ‘vertrouwen komt te voet, maar gaat 
te paard’. Ik zou het niet oneens zijn met dergelijke sentimenten, ware het niet 
dat veel organisaties nog steeds deze ‘algemene waarheid’ negeren. Dit is opmer-
kelijk want zelfs makkelijk toegankelijke online bronnen, zoals Forbes,16 blijven 
herhalen dat vertrouwen en een gezonde organisatiecultuur cruciaal zijn, en 
mogelijk zelfs het meest belangrijke concurrentievermogen creëren, aangezien 
kapitaal en technologie steeds makkelijker te verkrijgen zijn. 
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Het bovenstaande kan worden geïllustreerd met een recent voorbeeld uit de ruim-
tevaartsector: een sector waarin kapitaal en technologie traditioneel gezien uiter-
mate belangrijk zijn. Echter, hoewel United Launch Alliance (en de moederbedrij-
ven) raketten hebben gelanceerd gedurende vele decennia, was er de nieuwe 
cultuur van SpaceX voor nodig om de raketindustrie revolutionair te veranderen. 
Momenteel is SpaceX niet alleen de meest innovatieve speler in de ruimtevaart-
sector (bijv. hun raketten kunnen weer landen en hergebruikt worden), maar 
SpaceX is ook de goedkoopste én degene die de hoogste kwaliteit biedt (bijv. 
SpaceX kan de zwaarste ladingen lanceren). Uiteraard had SpaceX toegang tot 
unieke vormen van kapitaal, maar men kan moeilijk beweren dat de concurrentie 
(zoals Boeing en Lockheed Martin) om financiële middelen verlegen zit. Daarbij 
komt nog het feit dat sommige van de kerntechnologieën van SpaceX voortbor-
duren op kennis van oude NASA-programma’s (zoals het Delta Clipper-programma 
uit de jaren negentig). Deze technologieën waren algemeen bekend, maar de con-
currentie van SpaceX heeft ze jarenlang niet gebruikt. Kortom, zelfs in de ruim-
tevaartsector lijkt er dus een toenemende asymmetrie te zijn tussen de vermin-
derde waarde van kapitaal en technologie aan de ene kant (immers aan beide had 
de concurrentie van SpaceX geen gebrek) en de toenemende waarde van het cor-
rect motiveren en inzetten van mensen zodat er een effectieve organisatiecultuur 
ontstaat aan de andere kant. Het blijft verbazingwekkend dat ondanks de vele 
pogingen om deze boodschap over te brengen, deze ‘raket’ nog steeds niet geland 
is in veel organisaties. Vandaar dat ik denk dat hier kansen liggen voor universi-
teiten en bedrijven om elkaar te helpen. 
Het praktische gedeelte wil ik graag afsluiten met de vraag: ‘Is er misschien iets 
dat managers en organisaties verhindert om bovenstaande zaken te zien en te 
implementeren?’ Een mogelijk antwoord hierop hebben wij verkend in een recent 
boekhoofdstuk (Bal & De Jong, 2017), namelijk dat de impliciete (filosofische of 
ideologische) assumpties die momenteel domineren in veel van ons denken ons 
allen misschien onbewust dwingen naar het te gauw, en te veel, toekennen van 
individuele korte-termijn-targets ten koste van de lang termijn en het algemeen 
belang. Ter illustratie, wanneer korte-termijn-winstmaximalisatie om een 
beperkte groep aandeelhouders tevreden te stellen te belangrijk wordt, betalen 
andere belanghebbenden de prijs. Dit zijn niet alleen werknemers (bijv. omdat 
men dan meer/harder moet werken voor hetzelfde loon, terwijl men dat vaak dan 
ook nog moet doen met minder baangarantie), maar ook klanten (bijv. omdat men 
producten krijgt die minder goed zijn dan beweerd is, zoals met de dieselschan-
dalen) en zelfs andere aandeelhouders (bijv. publieke pensioenfondsen die wel 
voor lange-termijn-investeringen zouden willen gaan). Terugkijkend was er mis-
schien toch meer wijsheid in het gezegde ‘goedkoop is duurkoop’, omdat dit al 
suggereerde dat er een belangrijk verschil (oftewel asymmetrie) is tussen de din-
gen die makkelijk, goedkoop en ‘efficiënt’ lijken op de korte termijn en de zaken 
die er écht toe doen op de lange termijn. Ik ben van mening dat het samenwerken 
met organisaties om dergelijke assumpties te begrijpen – en dan aan te pakken 
– ook een groot en praktisch potentieel heeft om bij te dragen aan alle ‘echte 
werelden’. 
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5 Conclusies

Nemen we het bovenstaande tezamen, dan kan worden gesteld dat een verschei-
denheid aan onderzoek laat zien dat verschillende horizontale en verticale asym-
metrieën belangrijk zijn in de organisatiecontext en dat een meer collectieve en 
coöperatieve focus (in plaats van een individuele en competitieve focus) kan hel-
pen om negatieve aspecten te verminderen en positieve aspecten te verhogen. 
Deze conclusie is niet alleen gebaseerd op ons eigen onderzoek, maar lijkt ook te 
worden ondersteund door onderzoeken in andere gebieden waarin bijvoorbeeld 
het belang van ‘goedaardig’ personeelsbeleid (in het Engels ‘benign HR practices’) 
wordt belicht (bijv. Rickards & Moger, 2000) of waarin de beperkingen van com-
petitieve bonussystemen worden onderzocht (bijv. Larkin, Pierce & Gino, 2012). 
In het onderhavige artikel, dat gebaseerd is op mijn oratie, heb ik vanuit een 
‘lumper’-perspectief expres de termen symmetrie en asymmetrie ruim opgevat, 
om te illustreren dat er veel mogelijkheden zijn en dat we zouden kunnen leren 
van de verschillende opvattingen, definities, en conceptualisaties van (a)symme-
trie als we verschillende gebieden zouden ‘kruisbestuiven’ met elkaar. Ik hoop dat 
deze keuze zal inspireren tot nadenken over de mogelijke (a)symmetrieën in ons 
onderzoek, onderwijs en praktijkwerk. Verder hoop ik dat het ook ruimte schept 
voor het maken van andere artikelen over dit onderwerp, zoals een artikel met 
een typologie van verschillende typen en vormen van (a)symmetrie (bijv. zoals 
Chan (1998) heeft gedaan voor compositiemodellen) of bijvoorbeeld meer reviews 
over één vorm of type asymmetrie (bijv. zoals Bergh, Ketchen, Orlandi, Heugens 
& Boyd (2019) onlangs hebben gedaan voor informatie-asymmetrie). Mijn alge-
mene verwachting is dat hoe meer we de (impliciete) (a)symmetrieën in onze 
theorieën, concepten en modellen erkennen – en inzien dat ze vaak zijn als een 
mes dat aan twee kanten snijdt – hoe meer we de waarde gaan (her)ontdekken 
van ‘benign’, holistische en collectief-gefocuste factoren. 
Het bewandelen van dit pad tussen symmetrie en asymmetrie is misschien niet 
de makkelijkste weg voor onderzoekers, medewerkers, managers en organisaties, 
waardoor de verleiding groot is om terug te vallen op de ‘goedkoop is duurkoop’-
redenering van kortetermijndenken, snelle SMART-doelen en makkelijke stan-
daardoplossingen. Wanneer we echter stilstaan bij de mogelijke lange-termijn-
waarde van (a)symmetrieën, en die dan ook koppelen aan de juiste niveaus van 
collectieve en individuele factoren, dan liggen uitzonderlijke uitkomsten binnen 
handbereik. Daarnaast zouden we iets minder kunnen focussen op WAT we moe-
ten doen, en iets vaker kunnen stilstaan bij HOE, WAAROM en WANNEER we dit 
zouden moeten doen. Tot slot kunnen we naast de vraag wie er baat heeft bij een 
huidig of nieuw systeem, ook vragen wie er wat te verliezen heeft en wat dus de 
totale kosten zijn. In mijn optiek kan theorie-gestuurd empirisch onderzoek hier-
bij een belangrijke rol spelen door huidige praktijken en algemene wijsheden nog 
eens nauwkeurig onder de loep te nemen. 
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Praktijkbox
Wat betekenen deze resultaten voor de praktijk?
• In organisaties zijn er vele vormen van (a)symmetrie, sommige zijn 

‘horizontaal’ (bijv. verschillen tussen medewerkers), terwijl andere ‘ver-
ticaal’ zijn (bijv. onbalans in leiderschap). Echter, niet alle theoretische 
en praktische modellen staan expliciet stil bij (a)symmetrieën, waar-
door belangrijke effecten over het hoofd kunnen worden gezien, zoals 
machtsdynamieken. 

• Naast reflectie op eventuele impliciete theoretische assumpties aan-
gaande (a)symmetrieën kunnen praktische interventies ook gebruikma-
ken van de empirie via Evidence Based Management-methoden. Hierbij 
moet dan worden beseft dat het correct gebruiken van empirische gege-
vens in de sociale wetenschappen vaak complexer is dan in de natuur-
wetenschappen, omdat de eerstgenoemde vaak ‘zachtere’ paradigma’s 
hanteren.

• Asymmetrieën zijn vaak als een ‘mes dat aan twee kanten snijdt’; er 
hangen namelijk meestal positieve én negatieve uitkomsten mee samen. 
De kans op negatieve uitkomsten kan worden verlaagd en de kans op 
positieve uitkomsten kan worden verhoogd door meer te focussen op 
collectieve en coöperatieve uitkomsten in plaats van op individuele en 
competitieve uitkomsten. Meer onderzoek hiernaar is nodig. 

• Toekomstig onderzoek en toekomstige interventies kunnen zich ook 
richten op hoe processen zich (a)symmetrisch ontvouwen over de tijd 
voor verschillende medewerkers, teams en organisaties. 

Noten

1 Voor het schrijven van dit artikel zal ik meer het ‘lumper’-perspectief aan-
houden dan het ‘splitter’-perspectief. Dit verschil is ooit geïntroduceerd door 
Charles Darwin (1857) in een van zijn brieven aan collega-onderzoekers, 
om te illustreren dat sommige onderzoekers (d.w.z. de lumpers) meer over-
koepelende algemene verbanden proberen te zien, terwijl andere (d.w.z. de 
splitters) juist zoeken naar de specifieke details (http://www.darwinproject.
ac.uk/letter/DCP-LETT-2130.xml). Een ‘lumper’-benadering leek mij het 
meest geschikt voor de oratie en deze bewerkte tekst, gezien de diversiteit 
van zowel de toehoorders tijdens de oratie alsook de lezers van Gedrag & 
Organisatie.

2 www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rappor-
ten/2017/11/17/jaarbericht-staat-van-het-mkb-2017/5738+EZ-
De+staat+van+MKB-2017v5.pdf

3 www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2018/08/weer-meer-vast-werk-maar-flexwerk-
groeit-harder

4 https://opendata.cbs.nl/#/CBS/nl/dataset/83157NED/table?ts=1527583944138
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5 https://vsnu.nl/dalende-rijksbijdrage.html
6 www.vawo.nl/universiteiten/managersuniversiteit/
7 www.rathenau.nl/nl/wetenschap-cijfers/de-wetenschappers/universitair-

personeel-naar-functiecategorie-totaal-en
8 www.vsnu.nl/f_c_ingeschreven_studenten.html
9 www.maastrichtuniversity.nl/about-um/organisation/facts-figures
10 www.nrc.nl/nieuws/2015/01/20/de-overheid-betaalt-80-procent-van-je-

studie-1458564-a592992
11 www.fnv.nl/cao-sector/overheid/universiteiten/veilig-en-gezond-werken/

werkdruk-universiteiten
12 www.vsnu.nl/werkdruk.html
13 https://werkdrukuniversiteiten.nl/wp-content/uploads/2017/06/VAWO-

Brochure-werkdruk-LO.pdf
14 www.cipd.co.uk/Images/health-and-well-being-at-work_tcm18-40863.pdf
15 www.cipd.co.uk/Images/where-has-all-the-trust-gone_2012-sop_tcm18-

9644.pdf
16 www.forbes.com/sites/larryalton/2017/02/17/why-corporate-culture-is-beco-

ming-even-more-important/#40ac4f4069da

De in dit artikel vermelde links naar webpagina’s zijn gecontroleerd op 12-03-2019.
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Asymmetries in – and at – work

S.B. de Jong, Gedrag & Organisatie, volume 32, June 2019, nr. 2, pp. 108-126.

Historically, much research within the field of organizational behavior, 
management, and Human Resource Management (HRM) has (implicitly) 
assumed that there was a certain symmetry in the relationships and phenomena 
studied. This is not surprising as symmetry (and related concepts such as 
balance, harmony, homogeneity, etcetera) are also central to other scientific 
fields. However, in this edited version of my inaugural lecture, I propose that it 
would be desirable to contemplate such implicit assumptions more often when 
we conduct our research, teach, or perform practical interventions. To illustrate 
this I will provide an overview of recent research regarding asymmetries in 
task dependence, which shows that ignoring asymmetries overlooks important 
power dynamics. Besides discussing such specific ‘horizontal’ asymmetries, I 
will also discuss more general ‘vertical’ asymmetries by referring to research 
on leadership and HR practices. An additional topic for further research would 
be to investigate time symmetries and asymmetries. Future research could 
further explore symmetries and asymmetries, either by focusing on the separate 
theoretical fields or by ‘cross pollinating’ the symmetries and asymmetries from 
one field with another field. Scientific and practical implications, and their 
interrelatedness, are discussed at the end of the article. 

Key words: asymmetry, interdependence theory, teamwork, leadership, HR practices
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