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Voorwoord 
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masterthesis, kijk ik er naar uit om mijn opgedane kennis in de praktijk toe te gaan passen. 

 Graag wil ik dit voorwoord aangrijpen om een aantal personen te bedanken voor hun 

ondersteuning, adviezen en tijdsinvestering tijdens mijn afstudeerperiode. Ten eerste gaat 

daarbij een woord van dank uit naar mijn begeleider Bas Rosendaal voor zijn positieve insteek, 

bruikbare feedback en het meedenken tijdens verschillende fasen van mijn onderzoek. 

Daarnaast wil ik tweede lezer Maria Dijkstra bedanken voor haar kritische blik in de laatste 

fase van dit traject. Tot slot wil ik het management van Info Support bedanken voor het 

vertrouwen en wil ik de respondenten bedanken voor de vrijwillige deelname aan dit onderzoek. 

Dan rest mij niets meer dan u veel leesplezier toe te wensen.  

Thom van de Lagemaat 

Veenendaal, juni 2016  



  iv 
 

Abstract 

In het huidige tijdsbeeld, waarin de strategische nadruk van organisaties steeds meer komt te 

liggen op het effectief managen van de collectieve creatie van kennis en innovaties (Dess & 

Picken, 2000), kan het intern sociaal kapitaal voor organisaties een sleutel zijn tot duurzaam 

concurrentievoordeel (Bolino, Turnley & Bloodgood, 2002). Het ontwikkelen van intern 

sociaal kapitaal kost echter tijd en vereist van medewerkers dat zij hun egocentrische motieven 

vervangen door een altruïstische oriëntatie (Pastoriza, Arino & Ricart, 2008). Op basis van de 

social learning theory wordt beargumenteerd dat managers een cruciale rol kunnen spelen in 

dit proces door ethisch gedrag te vertonen en vereisen (Brown, Trevino & Harrison, 2005).  

Dit onderzoek toetst daarom in hoeverre ethisch leiderschap verband houdt met het 

intern sociaal kapitaal onder medewerkers. Omdat medewerkers echter in toenemende mate op 

afstand opereren van hun leidinggevende (Antonakis & Atwater, 2002) en deze afstand 

mogelijk van invloed is op hun relatie (Brown & Mitchell, 2010), wordt in dit onderzoek ook 

getoetst in hoeverre de afstand die medewerkers ervaren tot hun leidinggevende van invloed is 

op het verband tussen ethisch leiderschap en intern sociaal kapitaal. 

Op basis van een cross-sectioneel survey-onderzoek (N = 136) werd aangetoond dat 

ethisch leiderschap een significant positief effect heeft op het structureel, relationeel en 

cognitief intern sociaal kapitaal onder medewerkers. Daarnaast werd aangetoond dat de fysieke 

afstand tussen medewerker en leidinggevende en de interactiefrequentie tussen beiden alleen 

van invloed zijn op het structureel intern sociaal kapitaal. Daarmee werd bijgedragen aan 

eerdere onderzoeken naar ethisch leiderschap als antecedent van intern sociaal kapitaal en werd 

het belang van ethiek in hedendaags leiderschap onderstreept (Marques, 2015). Tevens werd 

bijgedragen aan het begrip van de effecten van afstand tussen leidinggevenden en medewerkers 

en de invloed die dit heeft op de dynamiek van het beïnvloedingsproces tussen beiden.  

Key words: Ethisch leiderschap, intern sociaal kapitaal, leader distance. 
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1. Inleiding 

1.1 Aanleiding 

De globalisatie van markten in de 21e eeuw heeft de creatie van welvaart verschoven van 

kapitaalintensieve industrieën naar kennisintensieve organisaties (Dess & Picken, 2000). 

Professionals zijn de sleutelspelers in deze organisaties en spelen een belangrijke rol in het 

genereren en verspreiden van kennis (Adler, Kwon & Heckscher, 2008). De strategische nadruk 

van organisaties komt dan ook steeds meer te liggen op het effectief managen van de collectieve 

creatie van kennis en innovaties, waarbij het intern delen van informatie van groot belang is 

(Dess & Picken, 2000).  

Het intern delen van informatie kan positief beïnvloed worden door het sociaal kapitaal 

binnen een organisatie (Nahapiet & Ghoshal, 1998; Tsai & Ghoshal, 1998; Hansen, 1998). 

Sociaal kapitaal bestaat uit de hulpbronnen die voortkomen uit de sociale relaties tussen 

individuen (Leana & Pil, 2006) en wordt op mesoniveau zowel gebruikt om de relaties tussen 

de organisatie en haar externe stakeholders, partners en concurrenten te beschrijven (extern 

sociaal kapitaal) als om het karakter van sociale relaties tussen actoren binnen een organisatie 

te beschrijven (intern sociaal kapitaal) (Adler & Kwon, 2002). Hoewel intern sociaal kapitaal 

overeenkomsten heeft met Granovetter’s (1992) beschrijving van persoonlijke banden, is intern 

sociaal kapitaal een attribuut van de organisatie in plaats van een bezit van individuele 

medewerkers (Lesser, 2000). De kwaliteit van de sociale relaties die het intern sociaal kapitaal 

vormen kan tot uiting komen in het delen van informatie, vertrouwen, een oriëntatie op gedeelde 

doelen en welwillendheid om als collectief te handelen (Nahapiet & Ghoshal, 1998; Leana & 

Van Buren, 1999; Leana & Pil, 2006), wat belangrijke waarden zijn in hedendaagse 

kennisintensieve organisaties (Adler et al., 2008).  
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Deze masterthesis richt zich daarom op intern sociaal kapitaal, dat in toenemende mate 

een krachtige factor blijkt in het succes van organisaties en haar actoren (Nahapiet & Ghoshal, 

1998; Leana & Van Buren, 1999; Adler & Kwon, 2002). Omdat intern sociaal kapitaal 

gekarakteriseerd wordt door duurzame sociale relaties (Bourdieu, 1986; Coleman, 1990), is het 

sterk verweven met de organisatie, haar ontwikkeling en capaciteit om kennis te verzamelen 

(Nahapiet & Ghoshal, 1998) en kan het door deze verwevenheid uitgroeien tot een duurzame 

bron van concurrentievoordeel wanneer organisaties een manier vinden om haar waarde te 

ontwikkelen (Bolino et al., 2002; Moran, 2005). Dit kost echter tijd, omdat het om het karakter 

en de waarde van sociale relaties gaat (Pastoriza & Arino, 2013). Hoewel hulpmiddelen als een 

effectief personeelsbeleid de ontwikkeling van intern sociaal kapitaal kunnen beïnvloeden 

(Collins & Smith, 2006), zal dit slechts minimaal effect hebben (Pastoriza, Arino & Ricart, 

2009) en zullen organisaties zich meer moeten richten op het ontwikkelen van altruïsme onder 

medewerkers en het minimaliseren van egocentrisch gedrag (Pastoriza et al., 2008).  

Managers kunnen een cruciale rol spelen in het ontwikkelen van altruïsme. Door ethisch 

gedrag te vertonen en te vereisen van medewerkers, kunnen zij medewerkers leren om te 

handelen op basis van empathie, zich te laten motiveren door het welzijn van anderen in de 

organisatie en zich meer te richten op collectiviteit (Pastoriza et al., 2008), wat centrale aspecten 

van intern sociaal kapitaal zijn (Adler & Kwon, 2002). Dit ethisch leiderschap omvat niet alleen 

het vertonen van ethisch gedrag en het maken van beslissingen gebaseerd op het belang van 

anderen, maar ook het stimuleren van ethisch gedrag onder medewerkers door hierover te 

communiceren, medewerkers verantwoordelijk te stellen en bewust als rolmodel te fungeren 

(Trevino, Brown & Hartman, 2003). Op basis van de social learning theory (Bandura, 1986), 

die stelt dat individuen gedrag aanleren door rolmodellen te observeren, wordt beargumenteerd 

dat ethisch leiderschap medewerkers leert om boven hun eigen belang uit te stijgen en zich 

bewust te worden van de gevolgen van hun acties voor het collectief (Bass & Avolio, 2000).  
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 De rol van ethisch leiderschap in het ontwikkelen van een altruïstische oriëntatie onder 

medewerkers wordt bevestigd door een kwantitatieve studie van Pastoriza & Arino (2013), 

waarin ethisch leiderschap van direct leidinggevenden1 op het laagste hiërarchische niveau 

significant invloed had op intern sociaal kapitaal. Deze studie heeft echter een sterke limitatie, 

doordat er geen variabele werd meegenomen om de afstand tussen leidinggevenden en 

medewerkers te controleren. Dit terwijl afstand tussen leidinggevenden en medewerkers 

mogelijk wel van invloed is op hun relatie (Brown & Mitchell, 2010). Antonakis & Atwater 

(2002) veronderstellen namelijk dat de mate waarin een leidinggevende op afstand opereert 

(leader distance), invloed heeft op de dynamieken van het beïnvloedingsproces tussen 

leidinggevende en medewerker. Zo stelt Shamir (1995) dat leidinggevenden met weinig afstand 

tot medewerkers door middel van persoonlijke communicatie meer vertrouwen op kunnen 

wekken en stelt Yagil (1998) dat dit leidinggevenden beter in staat stelt om als rolmodel te 

fungeren; beide belangrijke aspecten van ethisch leiderschap (Brown, 2007). De positieve 

effecten van ethisch leiderschap die door Pastoriza & Arino (2013) gevonden werden onder 

direct leidinggevenden, houden daardoor mogelijk geen stand in hogere echelons van de 

organisatie. 

Deze masterthesis richt zich daarom niet alleen op het effect van ethisch leiderschap op 

het intern sociaal kapitaal in organisaties, maar veronderstelt daarbij dat de mate van leader 

distance hier een modererende rol in speelt. Een hoge mate van leader distance zou het effect 

van ethisch leiderschap op intern sociaal kapitaal doen afnemen.  

                                                           
 

1 Er bestaat een onderscheid tussen leidinggevenden en managers. Leiderschap omvat niet per definitie het 

vervullen van een formele positie van autoriteit en komt voornamelijk voort uit persoonlijke macht, in plaats van 

positionele macht (Khuntia & Suar, 2004). Iemand kan een leider zijn zonder een manager te zijn, of een manager 

zijn zonder een leider te zijn (Ciulla, 1998). Omdat het succes van een manager echter mede afhangt van de 

kwaliteiten als leider (Yukl, 2002) en het succes van een leider versterkt kan worden door het bekleden van een 

formele managementpositie (Dineen, Lewicki & Tomlinson, 2006), worden beide begrippen in dit onderzoek als 

uitwisselbaar beschouwd en ligt de focus op het ethisch leiderschap dat vertoond wordt door managers in 

organisaties.  
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1.2 Probleemstelling 

1.2.1 Doelstelling 

Het doel van deze masterthesis is om empirisch te onderzoeken of ethisch leiderschap verband 

houdt met het intern sociaal kapitaal in organisaties en of dat afhankelijk is van de mate van 

leader distance. Daarmee beoogt deze masterthesis beleidsmakers inzicht te geven in de 

leiderschapsprocessen die nodig zijn om bij te dragen aan de ontwikkeling van intern sociaal 

kapitaal, waarmee organisaties een mogelijke sleutel in handen krijgen tot duurzaam 

concurrentievoordeel (Bolino et al., 2002; Moran, 2005) en het afstemmen van het leiderschap 

op het huidige tijdsbeeld (Marques, 2015). Tevens wordt bijgedragen aan het toetsen van de 

generaliseerbaarheid van het door Pastoriza & Arino (2013) gevonden verband tussen ethisch 

leiderschap en intern sociaal kapitaal. 

1.2.2 Vraagstelling 

De aanleiding en doelstelling van het onderzoek resulteren in de volgende centrale 

vraagstelling: In hoeverre houdt ethisch leiderschap verband met het intern sociaal kapitaal 

onder medewerkers en in hoeverre beïnvloedt leader distance dit verband? De centrale 

vraagstelling is in Figuur 1 vertaald in een voorlopig conceptueel model. 

 

 

Figuur 1: Voorlopig conceptueel model 
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1.3 Wetenschappelijke relevantie 

Waar eerder onderzoek zich met name heeft gericht op de uitkomsten van intern sociaal kapitaal 

(e.g. Krackhardt & Hanson, 1993; Rosenthal, 1997; Nahapiet & Ghoshal, 1998; Hansen, 1998; 

Tsai & Ghoshal, 1998; Leana & Van Buren, 1999; Leana & Pil, 2006; Andrews, 2010), heerst 

er aanzienlijke onenigheid wat betreft de bronnen van sociaal kapitaal (Adler & Kwon, 2002) 

en is er weinig focus gelegd op de wijze waarop leidinggevenden de ontwikkeling van intern 

sociaal kapitaal kunnen faciliteren (Pastoriza et al., 2008). Dit terwijl intern sociaal kapitaal een 

zeer duurzame bron van concurrentievoordeel kan zijn, wanneer organisaties een manier vinden 

om de ontwikkeling en waarde hiervan te beïnvloeden (Bolino et al., 2002; Moran, 2005). 

Recent is er een hernieuwde focus gelegd op het ontwikkelen van intern sociaal kapitaal 

door de rol van ethisch leiderschap van direct leidinggevenden te onderzoeken (Pastoriza et al., 

2008; Pastoriza & Arino, 2013). Dit ligt in lijn met ontwikkelingen in het landschap van 

leiderschap, waarin wereldwijd meer nadruk komt te liggen op ethiek en waarin volgers in 

toenemende mate een psychologische bijdrage verwachten van hun leiders op het gebied van 

humanisme, moraliteit en gemeenschap (Kelly & Finkelman, 2011; Marques, 2015).  

Deze masterthesis draagt bij aan deze ontwikkeling door het verband tussen ethisch 

leiderschap van direct leidinggevenden en intern sociaal kapitaal te repliceren op hoger 

hiërarchisch niveau en de mate van leader distance mee te nemen. Hiermee wordt niet alleen 

bijgedragen aan het generaliseren van de bevindingen van Pastoriza & Arino (2013), maar 

wordt ook gehoor gegeven aan de suggestie dat afstand tussen leidinggevenden en medewerkers 

van invloed is op de uitkomsten van ethisch leiderschap op intern sociaal kapitaal (Brown & 

Mitchell, 2010; Pastoriza & Arino, 2013). Daarnaast wordt bijgedragen aan het begrip van de 

contextuele sensitiviteit van intern sociaal kapitaal (Leana & Pil, 2006; Andrews, 2010).  

Door tevens de rol van leader distance mee te nemen in dit onderzoek, draagt deze 

masterthesis ook bij aan een breder begrip van de effecten van leader distance. Onderzoek 
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hiernaar heeft zich voornamelijk gericht op de relatie tussen medewerkers en direct 

leidinggevenden (e.g. Napier & Ferris, 1993), maar weinig aandacht is uitgegaan naar de 

effecten tussen leidinggevenden van hogere hiërarchische niveaus en hun volgers (Waldman & 

Yammarino, 1999; Antonakis & Atwater, 2002). Specifiek wordt daarbij gehoor gegeven aan 

de noodzaak van het betrekken van leader distance als modererende variabele in onderzoeken 

naar uitkomsten van leiderschap (Cole, Bruch & Shamir, 2009). 

1.4 Praktische relevantie 

Het aantonen van het gestelde verband kan dienen als motiverende factor voor beleidsmakers 

om ethisch gedrag van leidinggevenden op de kaart te zetten binnen organisaties, een thema dat 

vooral sinds de wereldwijde financiële en ethische crisis aan momentum heeft gewonnen (Kelly 

& Finkelman, 2011; Marques, 2015). Het groeiende wantrouwen richting de morele standaard 

van organisaties en haar leidinggevenden (Resnick, 2004) maakt dat het consistent uitoefenen 

van ethisch leiderschap binnen organisaties belangrijker dan ooit is geworden om het 

vertrouwen van investeerders te herstellen (Jennings, 2005).  

Door ook de rol van leader distance te onderzoeken wordt verder mogelijk een 

belangrijke praktische bijdrage geleverd in een tijd waarin organisaties globaliseren en 

medewerkers, met name in de dienstverlenende sector, in toenemende mate op afstand opereren 

van hun leidinggevenden (Antonakis & Atwater, 2002). Hoewel toegenomen technologische 

mogelijkheden en virtuele communicatiekanalen vele restricties op dit gebied hebben 

weggenomen (Avolio, Kahai, Dumdum & Sivasubramaniam, 2001), zal dit onderzoek 

uitwijzen in hoeverre leader distance een rol blijft spelen in een tijd dat medewerkers meer van 

hun leidinggevende verwachten dan alleen taakgerelateerde uitwisselingen (Kelly & 

Finkelman, 2011; Marques, 2015) en in hoeverre beleidsmakers de mate van leader distance 

moeten overwegen bij het afstemmen van het leiderschap op de dienstverlening en het huidige 

tijdsbeeld.  
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2. Theoretisch kader 

In het theoretisch kader worden de variabelen uit het conceptueel model verder gespecificeerd 

en worden de relaties tussen de variabelen beredeneerd. Daarbij wordt gestart met een 

verdieping van sociaal kapitaal, waarna middels een uiteenzetting van ethisch leiderschap en 

leader distance toegewerkt wordt naar de hypothesen die in het verdere onderzoek getoetst 

zullen worden. Ten slotte worden de voorgaande paragrafen samen gebracht in een helder 

overzicht en wordt het definitieve conceptueel model gepresenteerd.  

2.1 Sociaal kapitaal 

Sociaal kapitaal is een begrip dat wordt toegepast in een groot aantal disciplines van sociale 

wetenschappen (Adler & Kwon, 2002). Bourdieu (1986) introduceerde het begrip door het te 

definiëren als “the aggregate of the actual or potential resources which are linked to possession 

of a durable network of more or less institutionalized relationships of mutual acquaintance or 

recognition” (p. 248). De centrale propositie van sociaal kapitaal is dat netwerken van relaties 

een waardevolle bron zijn, omdat het individuen toegang geeft tot het collectief kapitaal dat 

voortkomt uit deze relaties, zoals kennis, informatie en mogelijkheden (Nahapiet & Ghoshal, 

1998). Volgens Coleman (1990) zijn mensen met een groot netwerk daarom in staat om doelen 

te behalen die zonder een dergelijk netwerk niet mogelijk waren geweest. Sociaal kapitaal sluit 

daarmee aan bij het primitieve concept van sociaal leven, namelijk dat sociale relaties en 

netwerken gebruikt kunnen worden als hulpbron voor vele verschillende doeleinden (Adler & 

Kwon, 2002).  

Het raakvlak met een centraal aspect van sociale relaties heeft onderzoekers 

geïnspireerd om sociaal kapitaal als concept toe te passen in onderzoek naar families, onderwijs, 

samenleving, democratie, economie en bredere vormen van collectieve actie (Woolcock, 1998). 

Dit maakt van sociaal kapitaal een diffuus concept dat op verschillende analyseniveaus en op 

conflicterende wijze wordt toegepast (Leana & Van Buren, 1999; Adler & Kwon, 2002). Zo 
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wordt sociaal kapitaal binnen de organisatiewetenschap op microniveau omschreven als een 

attribuut van individuen die voordeel halen uit hun relatieve status of positie in een groep (e.g. 

Useem & Karabel, 1986; Burt, 1997), maar wordt het op macroniveau omschreven als attribuut 

van de maatschappij of een natie (e.g. Putnam, 1993a; Fukuyama, 1995). Hoewel op al deze 

analyseniveaus het belang van sociale relaties als hulpbron voor (collectieve) acties erkend 

wordt (Nahapiet & Ghoshal, 1998), classificeren critici sociaal kapitaal als een elastisch begrip 

dat verschillende betekenissen heeft voor verschillende mensen (Lappe & Du Bois, 1997; 

Narayan & Pritchett, 1997). Ondanks deze complexiteit, gebruiken Adler & Kwon (2002) de 

consensus over het belang van sociale relaties voor collectieve actie om tot een overkoepelende 

definitie te komen die leidend zal zijn in dit onderzoek, door sociaal kapitaal te beschrijven als: 

“the goodwill that is engendered by the fabric of social relations and that can be mobilized to 

facilitate action” (p. 17).  

Als organisatorisch fenomeen op mesoniveau, de focus van dit onderzoek, heeft sociaal 

kapitaal relatief minder aandacht gekregen dan op het micro- en macroniveau (Leana & Van 

Buren, 1999). Leana & Pil (2006) stellen dat er op dit analyseniveau onderscheid gemaakt kan 

worden tussen intern sociaal kapitaal en extern sociaal kapitaal. De externe focus ziet sociaal 

kapitaal als een hulpbron die verweven is in het netwerk van de organisatie (e.g. stakeholders, 

partners, concurrenten) (Adler & Kwon, 2002; Leana & Pil, 2006). Dit netwerk kan de 

organisatie helpen bij het verkrijgen van toegang tot externe resources (Heller & Firestone, 

1995), het managen van onvoorspelbaarheid en dynamiek in de omgeving (Leana & Barry, 

2000) en het stimuleren van organisatorische prestaties in meer algemene zin (Tsai & Ghoshal, 

1998). De oriëntatie van extern sociaal kapitaal op de externe relaties van organisaties wordt 

sterk beïnvloed door de netwerktheorie (Adler & Kwon, 2002) en heeft veel raakvlakken met 

netwerkanalyses op microniveau in de sociologie (e.g. Burt, 1992).   
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 De interne focus van sociaal kapitaal, waar het huidige onderzoek zich op richt, staat 

hiermee in contrast en richt zich op het karakter van de sociale relaties tussen leden van de 

organisatie (Leana & Pil, 2006). Daarmee ligt het in lijn met de bonding benadering van sociaal 

kapitaal, waarin de focus ligt op de interne karakteristieken van een collectief (Adler & Kwon, 

2002). Waarde komt in deze benadering vooral voort uit de goodwill tussen individuen, dat tot 

uiting komt in sympathie, vertrouwen, het delen van informatie, een oriëntatie op gedeelde 

doelen en de welwillendheid om te handelen als collectief (Nahapiet & Ghoshal, 1998; Leana 

& Van Buren, 1999; Adler & Kwon, 2002; Leana & Pil, 2006). 

In tegenstelling tot andere vormen van kapitaal, ligt de waarde van intern sociaal 

kapitaal dus in de structuur van relaties binnen een collectief (Bourdieu, 1986) en niet in de 

actoren zelf (Coleman, 1988; Lesser, 2000). Individuen profiteren van de aanwezigheid of 

lijden onder de afwezigheid, maar hebben het sociaal kapitaal nooit in privaat bezit (Leana & 

Van Buren, 1999). Hoewel dit van intern sociaal kapitaal een collectief eigendom maakt, is het 

geen publiekelijk gemeengoed. Hechter (1987) stelt namelijk dat buitenstaanders uitgesloten 

kunnen worden van de voordelen dat een sociaal netwerk met zich mee brengt. Dit risico van 

exclusiviteit is een van de kenmerkende eigenschappen van intern sociaal kapitaal, dat zich 

daarnaast kenmerkt in de noodzaak van onderhoud (Adler & Kwon, 2002). Omdat de waarde 

van het intern sociaal kapitaal groeit naarmate het meer gebruikt wordt (Leana & Van Buren, 

1999), maar kan verdwijnen bij inactiviteit of abusievelijk gebruik, moeten de sociale banden 

gereproduceerd worden voordat ze hun waarde verliezen (Adler & Kwon, 2002).  

De motivatie van mensen om de sociale banden te reproduceren komt niet alleen voort 

uit vertrouwen en de bereidheid om als collectief te handelen (Adler & Kwon, 2002), maar uit 

een algemeen geldende norm van wederkerigheid (Putnam, 1993b; Portes, 1998). Dit bindt 

mensen en verandert de egocentrische oriëntatie van individuen in gedeelde waarden en een 

oriëntatie op het collectief (Adler & Kwon, 2002). Daarnaast vonden Owen-Smith & Powell 
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(2004) dat een dergelijke norm een cultuur schept waarin informatie gemakkelijk gedeeld wordt 

en waarvan alle leden binnen het netwerk, ongeacht hun positie, kunnen profiteren. Dit vergroot 

de duurzaamheid van het sociaal kapitaal (Kwon & Adler, 2014). Uitwisselingen en 

samenwerkingen die namelijk slechts gebaseerd zijn op een instrumentele motivatie, vallen na 

het behalen van hun doel uiteen en impliceren een verlies aan sociaal kapitaal (Powell, White, 

Koput & Owen-Smith, 2005). Dit benadrukt dat niet alleen de stabiliteit van interpersoonlijke 

relaties (e.g. vertrouwen en bereidheid om als collectief te handelen) van belang is, maar dat de 

aanwezigheid van een overkoepelende norm en filosofie, mede ontwikkeld vanuit de hiërarchie 

van de organisatie, bepalend is voor de duurzaamheid van het intern sociaal kapitaal binnen een 

organisatie (Coleman & Hoffer, 1987; Coleman 1990; Leana & Van Buren, 1999; Adler & 

Kwon, 2002; Kwon & Adler, 2014).  

Intern sociaal kapitaal omvat dus meer dan het hebben van een groot netwerk en solide 

sociale relaties binnen deze structuur alleen en kan daarom niet als unidimensionaal begrip 

beschouwd worden (Putnam, 1995). Nahapiet & Ghoshal (1998) stellen dan ook dat intern 

sociaal kapitaal is opgebouwd uit drie dimensies: structureel, relationeel en cognitief.  

2.1.1 De structurele dimensie van intern sociaal kapitaal 

De structurele dimensie van intern sociaal kapitaal staat voor de connecties tussen actoren en 

de frequentie waarmee informatie wordt gedeeld (Nahapiet & Ghoshal, 1998). Nahapiet & 

Ghoshal (1998) baseren deze dimensie op het werk van Granovetter (1992), waarin structural 

embeddedness het patroon van relaties tussen individuen in een collectief beschrijft. De 

informatiestromen in een dergelijke structuur kunnen een bron zijn van concurrentievoordeel 

voor de organisatie, omdat het de organisatie in staat stelt om kennis te verzamelen en op te 

nemen (Nahapiet & Ghoshal, 1998), wat een sleutelfactor is in het versnellen van innovaties 

(Zander & Kogut, 1995). Miller (1992) en Scott (1999) beargumenteren dat herhaalde interactie 

tussen individuen ook samenwerkingsverbanden kan scheppen die interne afdelingsgrenzen 
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overstijgen en gemobiliseerd kunnen worden ten behoeve van positieve organisatorische 

uitkomsten. Daarnaast stimuleert het individuen om situationeel te leren in een betekenisvolle 

context: Individuen leren in interactie met andere actoren hoe kennis in de praktijk werkt en 

hoe dat verschilt van formele richtlijnen (Jordan, 1989). Dit is, zeker in kennisintensieve 

organisaties, een belangrijk middel om de organisatorische prestaties te verbeteren (Nahapiet 

& Ghoshal, 1998).      

2.1.2 De relationele dimensie van intern sociaal kapitaal 

De relationele dimensie van intern sociaal kapitaal omschrijft de persoonlijke relaties die 

actoren met elkaar hebben opgebouwd tijdens eerdere interacties en het vertrouwen en de 

wederkerigheid die hieruit voortvloeit (Nahapiet & Ghoshal, 1998). Deze relational 

embeddedness richt zich op de invloed die deze persoonlijke relaties hebben op het gedrag van 

individuen (Granovetter, 1992). De belangrijkste facetten van deze dimensie zijn normen en 

waarden (Coleman, 1990; Putnam, 1995), wederkerigheid (Bolino et al., 2002; Moran, 2005), 

verwachtingen (Granovetter, 1985; Coleman, 1990) en vertrouwen (Putnam, 1993a; Fukuyama, 

1995). Dit faciliteert namelijk collectief handelen in situaties waarin geen formele richtlijnen 

zijn voor dergelijk gedrag (Coleman, 1990). Relaties die rijk zijn aan vertrouwen stimuleren 

daarnaast de structurele dimensie van intern sociaal kapitaal, omdat individuen die elkaar 

vertrouwen gewilliger zijn om sensitieve informatie met elkaar te delen die niet gedeeld zou 

worden met actoren die minder vertrouwen genieten (Nahapiet & Ghoshal, 1998). Dit 

stimuleert een rijkere en meer waardevolle uitwisseling van informatie, omdat individuen 

minder bang zijn voor opportunistisch gedrag van hun collega’s, wat een netwerk schept van 

samenwerking en uitwisseling die zowel de organisatie als het individu ten goede komt 

(Nahapiet & Ghoshal, 1998; Rousseau, Sitkin, Burt & Camerer, 1998).  
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2.1.3 De cognitieve dimensie van intern sociaal kapitaal 

De cognitieve dimensie van intern sociaal kapitaal staat voor de capaciteit om 

gemeenschappelijke doelen te stellen en een gedeelde visie neer te zetten wanneer individuen 

onderdeel zijn van- en interacteren binnen een collectief (Nahapiet & Ghoshal, 1998). Wanneer 

individuen een gedeelde visie nastreven helpt dit de diverse actoren te integreren tot een 

collectief met collectieve verantwoordelijkheden (Coleman, 1990). Ondanks dat de spreiding 

van kennis en het ontstaan van innovaties gestoeld is op een diversiteit aan meningen en 

bijdragen, is een dergelijke gedeelde visie cruciaal voor individuen om de diversiteit cognitief 

te plaatsen (Tagliaventi & Mattarelli, 2006). Belangrijke facetten hierbij zijn een gedeelde taal 

en normen en waarden (Nahapiet & Ghoshal, 1998). Dit creëert een gevoel van integratie en 

gedeelde verantwoordelijkheid tijdens collectieve handelingen (Coleman, 1990), wat de kans 

op free-rider problemen en ander egocentrisch georiënteerd gedrag vermindert (Nahapiet & 

Ghoshal, 1998). Daarnaast werkt de cognitieve dimensie versterkend ten aanzien van de 

structurele en relationele dimensie, omdat individuen die gedeelde mentale modellen hebben 

ook eerder geneigd zijn om sociale relaties van hoge kwaliteit met elkaar te onderhouden en op 

regelmatige basis informatie met elkaar uit te wisselen (Mohammed & Dumville, 2001). 

Volgens Nahapiet & Ghoshal (1998) stimuleren de drie dimensies van intern sociaal kapitaal 

daarom samen de mate waarin informatie uitgewisseld en opgenomen wordt door leden van de 

organisatie en heeft het zo een positief effect op de organisatorische prestaties.  

2.2 Ethisch leiderschap 

Hoewel onderzoek naar ethiek in organisaties stelt dat de houding van managers ten aanzien 

van ethiek bepalend is voor het ethische klimaat en de cultuur van de organisatie (Victor & 

Cullen, 1988; Trevino, Butterfield & McCabe, 1998), suggereren Trevino, Hartman & Brown 

(2000) dat er weinig organisaties zijn die een volledig begrip hebben van wat ethisch 

leiderschap inhoudt. Studies naar ethisch leiderschap hebben een beperkte oriëntatie gehad op 
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het ontleden van het begrip en hebben zich vooral gericht op case studies (Trevino et al., 2003). 

Daarbij is vaak vanuit een filosofisch perspectief aandacht besteed aan hoe een manager zich 

in specifieke situaties zou moeten gedragen, maar is er onvoldoende consensus ontstaan over 

de impact van dergelijke gedragingen op medewerkers en de betekenis van ethisch leiderschap 

in een bredere context (Trevino et al., 2003; Brown et al., 2005). Om ethisch leiderschap 

volledig te begrijpen moet er volgens Brown et al. (2005) daarom vanuit een 

gedragswetenschappelijk perspectief gekeken worden naar de relatieve positie van ethisch 

leiderschap binnen het bredere spectrum van leiderschapsstijlen. 

Onderzoek vanuit een gedragswetenschappelijk perspectief heeft zich vooral gericht op 

de ethische dimensies van transformationeel leiderschap (Bass & Avolio, 2000). Burns (1978) 

stelt namelijk dat transformationele leiders zich kenmerken door zowel hun eigen waarden als 

die van de medewerkers uit te lijnen met morele principes. Waarden zijn belangrijke drijfveren 

van ethisch gedrag (Baker, Hunt & Andrews, 2006; Fritzsche & Oz, 2007), omdat ze zich 

manifesteren in meer specifieke normen die voorschrijven hoe men zich in specifieke situaties 

dient te gedragen (Van der Wal, 2008). Op basis van de stelling van Burns (1978) beschreven 

Bass & Avolio (1993) vier dimensies van transformationeel leiderschap, waarvan de idealized 

influence dimensie in het bijzonder raakvlak heeft met ethisch leiderschap (Brown et al., 2005). 

Deze dimensie betekent dat transformationele leiders rolmodellen zijn die het juiste voorbeeld 

geven en een duidelijke lat leggen wat betreft ethisch en moreel verantwoord gedrag (Avolio, 

1999).  

Hoewel het raakvlak tussen transformationeel en ethisch leiderschap empirisch 

ondersteund wordt (e.g. Turner, Barling, Epitropaki, Butcher & Milner, 2002), stelt Bass (1985) 

dat transformationele leiders niet per definitie ethisch zijn. Transformationeel leiderschap kan 

namelijk ook gebaseerd zijn op egocentrische motieven en machtsmisbruik (Howell & Avolio, 

1992; House & Aditya, 1997). Daarnaast beargumenteren Gini (1998) en Trevino et al. (2003) 
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dat ethisch leiderschap juist elementen van transactioneel leiderschap bevat, dat tot uiting komt 

in het expliciet maken van duidelijke standaarden en het beroep doen op medewerkers met 

betrekking tot het naleven hiervan. Hoewel ethisch leiderschap dus in het veld van inspirerende, 

visionaire en stimulerende gedragsvormen valt die ook onderdeel zijn van transformationeel 

leiderschap en er een zekere overlap is, maakt de transactionele component van ethisch 

leiderschap een op zichzelf staand construct (Brown et al., 2005; Brown & Trevino, 2006; 

Lasthuizen, 2008; Yukl, Mahsud, Hassan & Prussie, 2013). Brown et al. (2005, p. 120) vertalen 

dit in de volgende definitie van ethisch leiderschap: “the demonstration of normatively 

appropriate conduct through personal actions and interpersonal relationships, and the 

promotion of such conduct to followers through two-way communication, reinforcement, and 

decision-making”. Overeenkomstig het werk van Trevino en collega’s, laat deze definitie twee 

pijlers zien van ethisch leiderschap die gebaseerd zijn op transformationeel en transactioneel 

leiderschap: the moral person en the moral manager (Trevino et al., 2000; Trevino et al., 2003).  

2.2.1 The moral person 

De moral person pijler staat voor de persoonlijke kwaliteiten van een ethisch leider (Brown & 

Mitchell, 2010), wat de basis vormt van ethisch leiderschap (Trevino et al., 2000; Kalshoven, 

Den Hartog & De Hoogh, 2011). Ethische leiders moeten een sterk karakter hebben en moeten 

principes nastreven die gegrond zijn in de expliciete prioriteit om moreel verantwoord gedrag 

te vertonen (Wright & Quick, 2011; Hannah & Jennnigs, 2013). Consistent met 

transformationeel leiderschap, omvat de rol als moral person een mensgerichte oriëntatie 

(Trevino et al., 2003). Het gaat echter niet alleen om het hebben van een dergelijke oriëntatie, 

maar vooral om het ontwikkelen van een reputatie op dit gebied. De perceptie die medewerkers 

hebben van de eigenschappen, gedragingen en beslissingen van de leidinggevende in relatie tot 

ethische principes is daarbij bepalend (Trevino et al., 2000).  
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Eigenschappen. Uit onderzoek van Trevino et al. (2000) blijkt dat eerlijkheid, 

betrouwbaarheid en integriteit belangrijk zijn voor de perceptie van ethisch leiderschap. Een 

ethische leider is eerlijk in zijn2 communicatie, onderscheidt het feitelijke van het subjectieve 

en doet zaken niet mooier voor dan ze zijn (Trevino et al., 2000). De coherentie, consistentie 

en voorspelbaarheid waarmee de leidinggevende deze eigenschappen tot uiting laat komen is 

de basis van betrouwbaarheid, wat in samenspel met eerlijkheid bijdraagt aan een perceptie van 

integriteit (Trevino et al., 2003; Kaptein, 2003; Dineen et al., 2006; Yukl et al., 2013). 

Medewerkers moeten er op kunnen vertrouwen dat hun leidinggevende op een eerlijke, 

betrouwbare en integere manier omgaat met hun problemen of andere kwesties en baseren dit 

vertrouwen op eerdere ervaringen met de eigenschappen en ethische standaarden van hun 

leidinggevende (Trevino et al., 2000; Trevino et al., 2003).  

Gedragingen. Hoewel eigenschappen belangrijk zijn voor de gepercipieerde mate van 

ethisch leiderschap, zijn gedragingen nog belangrijker. Het is belangrijk om altijd het juiste te 

doen (Trevino et al., 2000). Hier wordt onder verstaan dat ethische leiders een duidelijk beeld 

hebben van goed en fout en dat zij hun gedrag laten leiden door de ethische principes die daar 

aan ten grondslag liggen (Trevino et al., 2003; Wright & Quick, 2011; Hannah & Jennnigs, 

2013). Ten tweede laten ethische leiders middels gedragingen zien dat zij oog hebben voor het 

belang van anderen (Trevino et al., 2000; Kalshoven et al., 2011; Resick, Martin, Keating, 

Dickson, Kwan & Peng, 2011; Eisenbeiss & Brodbeck, 2014). Ze behandelen iedereen waardig 

en respectvol, communiceren open, zijn benaderbaar en hebben luisterend vermogen (Trevino 

et al., 2000; Trevino et al., 2003). Tot slot demonstreren ethische leiders ook in hun privéleven 

een zekere mate van moraliteit. Men kan geen ethisch leider zijn als de persoonlijke moraliteit 

in twijfel wordt getrokken door medewerkers (Trevino et al., 2000).  

                                                           
 

2 Overal waar zijn, hem of hij staat, kan ook haar of zij gelezen worden. 
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Beslissingen. In hun rol als beslissers wordt van ethische leiders verwacht dat zij eerlijk 

en objectief zijn in beslissingen en daarmee een set ethische waarden en principes nastreven 

(Trevino et al., 2000). Daarbij kijken ethische leiders vanuit meerdere perspectieven naar zowel 

de korte als lange termijn gevolgen voor een brede groep stakeholders (Trevino et al., 2003; 

Frisch & Huppenbauer, 2014), waarbij ze sensitief zijn voor de geldende normen en zich 

afvragen of de acties en keuzes die zij overwegen hier passend bij zijn (Trevino et al., 2000). 

Hoewel dit het belang van korte termijn succes niet wegneemt voor ethische leiders, laten 

ethische leiders een duidelijke oriëntatie zien op het proces waarmee dat succes wordt bereikt 

en de impact die dit heeft op het welbevinden van betrokken stakeholders (Trevino et al., 2003; 

Resick et al., 2011; Eisenbeiss, 2012). 

   De moral person is dus een belangrijke pijler van ethisch leiderschap en staat voor de 

ethiek in het begrip ethisch leiderschap (Trevino et al., 2000). Het schept een perceptie van de 

leidinggevende als iemand die beslissingen neemt op basis van morele principes, begaan is met 

het welzijn van mensen en verantwoordelijkheid neemt voor het behalen van duurzaam succes 

(Brown, 2007; Kalshoven et al., 2011; Resick et al., 2011; Eisenbeiss & Brodbeck, 2014). Dit 

geeft medewerkers een beeld van wat de leidinggevende doet of zou doen in situaties die zich 

voordoen op de werkplek (Trevino et al., 2000; Trevino & Brown, 2004). Deze perceptie alleen 

is echter niet voldoende, omdat het de medewerkers geen beeld geeft van wat zij zelf zouden 

moeten doen. Om dit te bereiken moeten leidinggevenden de ethische waarden die zij nastreven 

duidelijk op de kaart zetten, zodat de boodschap ook de medewerkers bereikt (Trevino et al., 

2000; Trevino et al., 2003; Brown, 2007). Dit vereist meer focus op het leiderschap in het begrip 

ethisch leiderschap (Trevino et al., 2000).  

2.2.2 The moral manager 

De tweede pijler van ethisch leiderschap, the moral manager, staat voor de manier waarop een 

leidinggevende de tools gebruik die hij vanuit zijn hiërarchische positie tot zijn beschikking 
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heeft om ethisch gedrag te agenderen binnen de organisatie (Brown & Trevino, 2006; Brown 

& Mitchell, 2010). Dit is van groot belang om als ethisch gepercipieerd te worden door 

medewerkers (Pastoriza & Arino, 2013), maar is een uitdaging in een tijd waarin er vooral focus 

ligt op korte termijn winst en competitie in organisaties (Trevino et al., 2000). Leiders die hier 

niet in slagen lopen echter het risico om, ondanks hun ethische persoonlijkheid, als onethisch 

of neutraal gezien te worden door hun medewerkers (Trevino et al., 2000; Trevino et al., 2003; 

Brown & Mitchell, 2010). Dit biedt medewerkers ruimte om zelf ethische richtlijnen te bepalen 

en te acteren zonder de waarden van de organisatie in het oog te houden (Trevino et al., 2000; 

Brown & Mitchell, 2010). Om ethiek zichtbaar te maken binnen de organisatie en als ethisch 

leider gepercipieerd te worden, moeten leidinggevenden daarom zichtbaar fungeren als 

rolmodel, regelmatig en overtuigend communiceren over ethische aspecten van het werk en 

medewerkers verantwoordelijk stellen voor het naleven van een ethische standaard (Trevino et 

al., 2000, Trevino et al., 2003; Brown et al., 2005; De Hoogh & Den Hartog, 2008; Lasthuizen, 

2008; Kalshoven et al., 2011).  

 Role-modeling. Brown & Trevino (2014) stellen dat de meeste volwassenen zelf niet 

voldoende ethisch onderlegd zijn en daarom richting zoeken door anderen te observeren. 

Leidinggevenden zijn daarbij vanuit hun prestige, status en macht aantrekkelijke rolmodellen 

(Brown et al., 2005). Het fungeren als rolmodel gaat om het bewust zichtbaar maken van de 

moral person rol en het vervullen van een voorbeeldfunctie (Trevino et al., 2003), waarbij het 

belangrijk is dat de ethische gedragingen distinctief genoeg zijn om zich te onderscheiden van 

‘normale’ gedragingen vanuit de leidinggevende positie (Bandura, 1986; Brown et al., 2005). 

Dit is bepalend voor de perceptie van het ethisch leiderschap (Trevino et al., 2000). Effectieve 

ethische leiders beseffen zich dat zij continu bekeken worden en zijn zich bewust van de 

gevaren van conflicterende communicatie (Den Hartog & De Hoogh, 2009). Op basis hiervan 

geven ethische leiders het goede voorbeeld en bieden zij richtlijnen aan de medewerkers 
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(Trevino et al., 2000), waarmee zij de toon zetten omtrent ethisch gedrag binnen de organisatie 

(Grojean, Resick, Dickson & Smith, 2004). 

 Communiceren. Het communiceren van ethische waarden die van belang zijn voor de 

organisatie is een centraal aspect van ethisch leiderschap (Brown et al., 2005; Kalshoven et al., 

2011; Yukl et al., 2013). Daarbij gaat het niet alleen om het communiceren van gewenst en 

ongewenst gedrag (Brown, 2007), maar om het verhelderen van de ethische dimensie van 

specifieke situaties (De Hoogh & Den Hartog, 2008), het verduidelijken van normen en 

verwachtingen (De Hoogh & Den Hartog, 2008; Kalshoven et al., 2011; Yukl et al., 2013), het 

bieden van richtlijnen voor beslissingen en het geven van constructieve feedback aan 

medewerkers wat betreft hun ethisch handelen (Grojean et al., 2004). Zonder expliciete en 

herhaaldelijke communicatie die verklaart welke waarden ten grondslag zouden moeten liggen 

aan beslissingen en acties, zijn medewerkers niet in staat om het belang van de ethische waarden 

te internaliseren (Trevino et al., 2000, Trevino et al., 2003). Dergelijke communicatie moet 

consistent, standvastig en compromisloos zijn (Trevino et al., 2003) en is het meest effectief als 

het afkomstig is vanuit de top van de organisatie (Trevino et al., 2000).  

 Verantwoordelijkheid. De meest krachtige manier om signalen af te geven wat betreft 

ethisch gedrag is het verantwoordelijk stellen van medewerkers en het gebruiken van beloning 

en disciplinaire maatregelen (Trevino et al., 2003; Brown et al., 2005; Yukl et al., 2013). Het 

gaat hierbij om het belonen van medewerkers die hun doelen behalen op een manier die past 

binnen de ethische normen en het disciplineren van medewerkers die handelen op een wijze die 

niet overeenkomstig is met de ethische richtlijn (Trevino et al., 2000). Het belonen van ethisch 

gedrag schept een helder beeld van het gedrag dat loont binnen de organisatie (Trevino et al., 

2003) en versterkt de creatie van een ethische cultuur (Trevino & Youngblood, 1990; Grojean 

et al., 2004). Het straffen van ongepast gedrag daarentegen moet de voordelen van onethisch 

gedrag elimineren (Ball, Trevino & Sims, 1994; Kaptein & Wempe, 2002), wat toekomstige 
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herhaling doet voorkomen (Ashforth & Anand, 2003). Door de straffen en beloningen 

transparant te maken en ze constructief toe te passen, kunnen ze ook voor medewerkers die niet 

bij de situatie betrokken zijn een symbolische functie vervullen (Trevino, 1992; Brown et al., 

2005; Mayer, Kuenzi, Greenbaum, Bardes & Salvador, 2009). Het is daarom belangrijk om de 

straffen en beloningen duidelijk te communiceren en te baseren op feitelijkheden en objectieve 

analyses die consistent zijn met de rol als moral person (Trevino et al., 2000). Wanneer een 

sterke rol als moral manager namelijk niet consistent is met de rol als moral person wordt de 

leidinggevende als hypocriet gepercipieerd. Medewerkers ontwikkelen dan een cynische en 

wantrouwende houding richting de communicatie van de leidinggevende, wat schadelijker is 

dan een totaal gebrek aan ethisch leiderschap (Trevino et al., 2000, Trevino et al., 2003; Brown 

& Mitchell, 2010).  

 Ethisch leiderschap vereist dus een duidelijke vertaling van beide pijlers en de perceptie 

van ethisch leiderschap is de som van wie de leider is als moral person en wat de leider doet 

als moral manager (Brown, 2007). Een leider moet daarom zowel een duidelijke ethische 

oriëntatie vertalen naar eigenschappen, gedragingen en beslissingen (moral person), als deze 

ethische waarden prominent op de kaart zetten binnen de organisatie door gebruik te maken van 

de tools die hij vanuit zijn leidinggevende positie ter beschikking heeft (moral manager) 

(Trevino et al., 2000; Trevino et al., 2003; Brown & Trevino, 2006; Brown & Mitchell, 2010).  

2.2.3 Ethisch leiderschap als antecedent van intern sociaal kapitaal 

Het veronderstelde verband tussen ethisch leiderschap en intern sociaal kapitaal is gegrond in 

de social learning theory (Bandura, 1986). Deze theorie stelt dat individuen vrijwel alles 

kunnen leren door het gedrag van anderen te observeren. Omdat leiderschap vooral een proces 

van invloed uitoefenen betreft (Yukl, 2002), veronderstellen Brown et al. (2005) dat 

leidinggevenden vanuit hun hiërarchische positie en status binnen de organisatie een functie als 

rolmodel op zich kunnen nemen en daarmee het ethische gedrag van hun medewerkers kunnen 
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beïnvloeden. Het beschikken over een hoge(re) hiërarchische positie en het kunnen controleren 

van beloningen en straffen draagt bij aan de effectiviteit van dit sociale leerproces (Bandura, 

1986). Medewerkers zijn namelijk sterk georiënteerd op welke gedragingen beloond en bestraft 

worden (Trevino, 1992), waardoor zij de gevolgen van hun gedragingen kunnen anticiperen en 

zichzelf het gewenste gedrag aanleren (Bandura, 1986). 

 Naast deze aspecten van de moral manager rol, is ook de rol als moral person van belang 

in dit proces (Brown et al., 2005). Dit vraagt een sterke focus op het gedrag dat gemodelleerd 

wordt (Wood & Bandura, 1989). Door zelf continu het juiste gedrag te vertonen dat past binnen 

de moral person pijler, worden leidinggevenden een legitieme bron van informatie over ethisch 

verantwoord gedrag (Brown et al., 2005) en laten zij hun medewerkers voelen dat zij onderdeel 

zijn van een groter sociaal geheel en niet slechts in loondienst zijn (Brown et al., 2005; Brown 

& Trevino, 2006). Dit faciliteert het proces waarin medewerkers leren om boven egocentrische 

motieven uit te stijgen en zich te oriënteren op de consequenties van hun acties voor anderen 

binnen de organisatie (Bass, 1985; Bass & Steidlmeier, 1999; Bass & Avolio, 2000). Pastoriza 

et al. (2008) stellen dat de ontwikkeling van dergelijke altruïstische motieven de creatie van 

intern sociaal kapitaal beïnvloedt, omdat dit niet kan ontstaan wanneer medewerkers handelen 

op basis van egocentrische motieven.  

 Daarnaast wordt door Granovetter (1985) en Podonly (2001) beargumenteerd dat 

ethische eigenschappen van leidinggevenden (i.e. eerlijkheid, betrouwbaarheid en integriteit) 

een band tussen leidinggevenden en medewerkers schept die voldoende sterk is om een vrije 

uitwisseling van informatie te stimuleren. Dit vergroot de hoeveelheid kennis die wordt 

uitgewisseld (Hansen, 1999) en biedt volgens Mishira (1996) medewerkers de kans om nieuwe 

ideeën te introduceren zonder angst om veroordeeld te worden; beiden belangrijke aspecten van 

de structurele dimensie van intern sociaal kapitaal (Nahapiet & Ghoshal, 1998). Niet alleen de 

persoonlijke eigenschappen van de leidinggevende zijn hierin echter van belang. Pastoriza & 
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Arino (2013) beargumenteren dat ook het belonen van het uitwisselen van informatie tussen 

medewerkers stimulerend werkt, omdat dit de verantwoordelijkheid verschuift naar de 

medewerker zelf. Dit roept een gevoel van verplichting op bij de medewerker om zich te richten 

op samenwerking en kennisdeling met collega’s in plaats van onderlinge concurrentie (De 

Hoogh & Den Hartog, 2008). De invloed van ethisch leiderschap op de geschetste kenmerken 

van de relaties binnen de organisatie en de bereidheid die daaruit voortvloeit om informatie en 

kennis uit te wisselen, resulteert in de volgende hypothese: 

H1: Ethisch leiderschap heeft een positief effect op de structurele dimensie van intern 

sociaal kapitaal.   

 Voor de relationele dimensie van intern sociaal kapitaal is het vertrouwen tussen actoren 

het belangrijkste aspect van de relatie (Nahapiet & Ghoshal, 1998). Consistent met de social 

exchange theory (Blau, 1964) en de norm of reciprocity (Gouldner, 1960) wordt gesteld dat de 

gedragingen die kenmerkend zijn voor de moral person rol (Trevino et al., 2000; Trevino et al., 

2003) een positieve uitwisselingsrelatie tussen leidinggevende en medewerker stimuleren die 

gebaseerd is op vertrouwen, waardoor medewerkers meer geneigd zijn om de leidinggevende 

terug te betalen met gedrag dat in zijn ogen als ethisch verantwoord beoordeeld wordt (Den 

Hartog & De Hoogh, 2009; Mayer et al., 2009; Kalshoven et al., 2011; Yukl et al., 2013; 

Eisenbeiss & Brodbeck, 2014). Daarnaast hebben diverse onderzoeken uitgewezen dat een 

leidinggevende die acteert met een mate van eerlijkheid en een oriëntatie heeft op het belang 

van de medewerkers (Butler & Cantrell, 1984; Podsakoff, MacKenzie & Scott, 1996a; 

Whitener, Brodt, Susan, Korsgaard & Werner, 1998), goede intenties heeft (Mishira, 1996; 

Bolino et al., 2002) en consistent en voorspelbaar is in zijn gedragingen (Hosmer, 1995; Sims, 

2002), geassocieerd wordt met toenemend vertrouwen onder medewerkers. Dit vertrouwen 

beperkt zich niet tot vertrouwen in de leidinggevende, maar omvat ook een breder vertrouwen 

in de organisatie als geheel (Konovsky & Douglas, 1994). Ethisch leiderschap vervult daarmee 
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ook een symbolische rol, omdat het medewerkers de perceptie geeft dat zij meer zijn dan een 

middel om een organisatorisch doel te bereiken, wat het lange termijn vertrouwen in de gehele 

organisatie stimuleert (Lewicki & Bunker, 1996). Op basis van de invloed die ethisch 

leiderschap en haar kenmerkende gedragingen hebben op een breed vertrouwen in zowel de 

leidinggevende als de organisatie, wordt de volgende hypothese gesteld: 

H2: Ethisch leiderschap heeft een positief effect op de relationele dimensie van intern 

sociaal kapitaal. 

 Naast de structuur van relaties en onderling vertrouwen is ook identificatie met de 

waarden en doelen van het collectief van belang voor intern sociaal kapitaal. Dit omvat de 

cognitieve dimensie van intern sociaal kapitaal (Nahapiet & Ghoshal, 1998). Grojean et al. 

(2004) en Resick, Hanges, Dickson & Mitchelson (2006) associëren transparante communicatie 

vanuit leidinggevenden over ethische vraagstukken en het stimuleren van een dialoog hierover 

met het ontstaan van een dergelijke oriëntatie op het collectief. Rosanas & Velilla (2003) stellen 

daarnaast dat identificatie met collectieve doelen voort kan komen uit identificatie met de 

leidinggevende. Daarbij identificeren medewerkers zich vooral met leidinggevenden die zelf 

een altruïstisch motief laten zien (Lewicki, McAllister & Bies, 1998) en handelen op basis van 

ethische principes (Pastoriza et al., 2008). Dit stimuleert medewerkers om pro-sociaal gedrag 

te vertonen (Ruiz, Ruiz & Martinez, 2011) en biedt medewerkers een helder beeld van de 

ethische intenties van zowel de leidinggevende als de organisatie als geheel, wat een effectief 

middel is om identificatie met- en acceptatie van organisatiedoelstellingen te bewerkstelligen 

(Perry, 2004). In lijn met het belang van deze identificatie met- en acceptatie van 

organisatiedoelstellingen voor de cognitieve dimensie van intern sociaal kapitaal (Coleman, 

1990; Nahapiet & Ghoshal, 1998), wordt de volgende hypothese gesteld: 

H3: Ethisch leiderschap heeft een positief effect op de cognitieve dimensie van intern 

sociaal kapitaal. 
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2.3 Leader distance 

Hoewel veel onderzoekers het niet expliciet benoemen, wordt vaak geïmpliceerd dat afstand 

een factor is die de relatie tussen leidinggevenden en medewerkers beïnvloedt (Popper, 2013). 

Zo bevat de Leader-Member Exchange (LMX) theorie de assumptie dat de kwaliteit van de 

relatie tussen leidinggevenden en medewerkers afhankelijk is van de wederzijdse vervulling 

van contractuele verplichtingen (Uhl-Bien, Graen & Scandura, 2000), wat geassocieerd wordt 

met een lage mate van afstand tussen beiden (Popper, 2013). Daarnaast refereert de 

individualized consideration schaal in de Full Range Leadership Theory (FRLT, i.e. 

transformationeel, transactioneel en laissez-faire leiderschap) aan gedragingen die individuele 

aandacht schenken aan medewerkers (Bass, 1985), wat nabijheid en intimiteit impliceert tussen 

leidinggevende en medewerker (Popper, 2013). Desondanks zijn bekende 

leiderschapstheorieën zoals de LMX en FRLT sterk gefocust op direct leiderschap op het 

laagste hiërarchische niveau en hebben ze onvoldoende aandacht voor de invloed van afstand 

op de relatie tussen leidinggevende en medewerker (Hunt, 1991; Yammarino, 1994; Shamir, 

1995; Yukl, 1999), waardoor het begrip van het fundamentele beïnvloedingsproces van 

leiderschap nog onvolledig is (Waldman & Yammarino, 1999; Antonakis & Atwater, 2002).  

 Het beïnvloedingsproces van leiderschap is namelijk afhankelijk van hoe dichtbij of hoe 

ver weg medewerkers zich van hun leidinggevende bevinden (Antonakis & Atwater, 2002). De 

afstand tussen leidinggevenden en medewerkers wordt door Antonakis & Atwater (2002) 

gedefinieerd als “the configual effect of leader-follower physical distance, perceived social 

distance, and perceived interaction frequency” (p. 674). Deze definitie ondersteunt de stelling 

van Napier & Ferris (1993) dat leader distance een multidimensionaal construct is en suggereert 

dat medewerkers een hoge mate van afstand ervaren als de leider a) fysiek op afstand is, b) 

status- en machtsverschillen gebruikt vanuit een hogere sociale positie of c) onvoldoende 

frequent contact onderhoudt (Antonakis & Atwater, 2002, p. 674).  
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Omdat sociale afstand echter vaak geassocieerd wordt met fysieke afstand en de 

kwantiteit van interacties tussen leidinggevende en medewerker (Howell & Hall-Merenda, 

1999; Cole et al., 2009), welke beide sterk bijdragen aan het ontstaan van een realistische 

perceptie over de mate waarin een leidinggevende een moral person en moral manager is 

(Pastoriza & Arino, 2013), focust dit onderzoek zich uitsluitend op fysieke afstand en de 

interactiefrequentie. Specifieke aspecten die sociale afstand impliceren zoals hiërarchische 

afstand, machtsafstand en demografische afstand (e.g. leeftijd, geslacht, etniciteit) (Napier & 

Ferris, 1993; Antonakis & Atwater, 2002) worden daarom niet meegenomen in dit onderzoek. 

2.3.1 Fysieke afstand als moderator 

De fysieke afstand tussen medewerker en leidinggevende staat voor hoe dichtbij of hoe ver weg 

beiden fysiek van elkaar gesitueerd zijn (Antonakis & Atwater, 2002). Kerr & Jermier (1978) 

en Howell, Bowen, Dorfman, Kerr & Podsakoff  (1997) stellen dat een hoge mate van fysieke 

afstand relationele gedragingen van de leidinggevende neutraliseert en situaties kan creëren 

waarin effectief leiderschap onmogelijk is. Hoewel toegenomen technologische mogelijkheden 

dit neutraliserende effect afzwakken (Avolio et al., 2001), laat het onderzoek van Brown & 

Duguid (2000) zien dat men zelfs in Silicon Valley, een regio die zich kenmerkt door 

technologische innovaties, de rijkheid van face-to-face communicatie en lokale 

informatieoverdracht prefereert boven de mogelijkheden van moderne technologische 

communicatiemogelijkheden. Antonakis & Atwater (2002) beargumenteren dan ook dat, 

ondanks de toegenomen technologische communicatiemogelijkheden, fysieke afstand nog 

altijd geassocieerd kan worden met specifieke negatieve uitkomsten voor leiderschap. 

 Zo stelt Bass (1990) dat een hoge mate van fysieke afstand een negatief effect heeft op 

de kwaliteit van de relatie tussen leidinggevende en medewerker, omdat het de informatie-

uitwisseling tussen beiden vermindert, waardoor de invloed van de leidinggevende beperkt 

wordt (Daft & Lengel, 1984). Yagil (1998) benadrukt daarnaast dat wanneer een 
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leidinggevende dichterbij is, hij beter in staat is om sensitieve informatie over te brengen, wat 

zijn benaderbaarheid voor medewerkers vergroot. Medewerkers zijn daardoor beter in staat om 

zijn eerlijkheid, betrouwbaarheid en integriteit te beoordelen (Shamir, 1995), wat de 

leidinggevende volgens Yagil (1998) ‘menselijker’ maakt en het voor medewerkers 

gemakkelijker maakt om zich met hun leidinggevende te identificeren. 

 Een grote fysieke afstand maakt het voor de leidinggevende daarnaast moeilijker om het 

gedrag van medewerkers en de uitkomsten daarvan direct te observeren (Yagil, 1998), waardoor 

het een uitdaging wordt om gepast te belonen en te disciplineren (Antonakis & Atwater, 2002). 

Naast deze uitdaging, beargumenteren Howell, Neufeld & Avolio (1998) dat een hoge mate 

van fysieke afstand de kracht van de visionaire boodschap van de leidinggevende doet afnemen.  

Mayer et al. (2009) en Walumba, Mayer, Wang, Wang, Workman & Christensen (2011) stellen 

dan ook dat het rolmodel aspect van ethisch leiderschap bemoeilijkt wordt wanneer er sprake 

is van een grote fysieke afstand. Podsakoff, MacKenzie & Bommer (1996b) vonden tevens dat 

een grote fysieke afstand tussen leidinggevende en medewerker het ontstaan van conflicten 

tussen medewerkers vergroot en altruïstisch en gewetensvol gedrag vermindert.  

 Fysieke afstand heeft met haar negatieve gevolgen voor de uitkomsten van leiderschap 

een sterke modererende rol op de effectiviteit van leiderschapsstijlen (Howell & Hall-Merenda, 

1999; Antonakis & Atwater, 2002), wat in het bijzonder blijkt te gelden voor transformationeel 

leiderschap (Howell & Hall-Merenda, 1999; Howell, Neufeld & Avolio, 2002). In het licht van 

de overeenkomsten tussen transformationeel leiderschap en ethisch leiderschap (Turner et al., 

2002; Brown et al., 2005; Brown & Trevino, 2006; Lasthuizen, 2008; Yukl et al., 2013) en het 

raakvlak van de geschetste negatieve invloeden van een hoge mate van fysieke afstand tussen 

leidinggevende en medewerker met de drie dimensies van intern sociaal kapitaal (Nahapiet & 

Ghoshal, 1998), worden de volgende hypothesen gesteld: 
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H4: Een hoge mate van fysieke afstand tussen leidinggevende en medewerker verzwakt 

het positieve effect van ethisch leiderschap op de structurele dimensie van intern sociaal 

kapitaal.  

H5: Een hoge mate van fysieke afstand tussen leidinggevende en medewerker verzwakt 

het positieve effect van ethisch leiderschap op de relationele dimensie van intern sociaal 

kapitaal.  

H6: Een hoge mate van fysieke afstand tussen leidinggevende en medewerker verzwakt 

het positieve effect van ethisch leiderschap op de cognitieve dimensie van intern sociaal 

kapitaal.  

2.3.2 Interactiefrequentie als moderator 

De mate van interactie tussen leidinggevende en medewerker heeft een directe impact op de 

gepercipieerde afstand tussen beiden (Antonakis & Atwater, 2002). Hoewel een hogere 

frequentie het gemak en de efficiëntie van de communicatie versterkt (Zenger & Lawrence, 

1989), resulteert het niet per definitie in een betere relatie tussen de leidinggevende en 

medewerker (Antonakis & Atwater, 2002). Wel is frequente interactie een voorwaarde voor het 

ontwikkelen van een organisatie identiteit en een intern netwerk (Wiesenfeld, Raghuram & 

Garud, 2001), doordat het een gedeelde betekenisgeving creëert en medewerkers een gevoel 

van betrokkenheid bij elkaar geeft (Wiesenfeld, Raghuram & Garud, 1999). Frequente 

interactie tussen leidinggevende en medewerker waarin informatie opgehaald, uitgewisseld en 

gestructureerd wordt draagt daarnaast bij aan het creëren van een collectieve cognitie (Argyris 

& Schon, 1978), een begrip dat staat voor de cognitieve eigenschappen van een groep 

medewerkers en meer is dan de som van de individuele cognities (Hinsz, Tindale & Vollrath, 

1997; Gibson & Earley, 2007). Dit vertoont gelijkenissen met de cognitieve dimensie van intern 

sociaal kapitaal (Nahapiet & Ghoshal, 1998).  
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Naast de invloed van interactiefrequentie op de cognitieve dimensie van intern sociaal 

kapitaal, stellen Trevino et al. (2003) en Brown et al. (2005) dat regelmatige interactie een 

vereiste is om ethisch leiderschap over te brengen op medewerkers. Het geeft medewerkers 

namelijk meer inzicht in de ethische overwegingen en principes van een leidinggevende 

(Jordan, Brown, Trevino & Finkelstein, 2013) en biedt ze de kans om een perceptie en oordeel 

te vormen over de eigenschappen van de leidinggevende (Lord & Maher, 1991). Tevens stelt 

frequente interactie leidinggevenden in staat om de functie als rolmodel beter te vertolken 

(Brown & Trevino, 2014). Het fungeren als ethisch rolmodel is namelijk een fenomeen dat een 

hoge mate van interactie vereist (Weaver, Trevino & Agle, 2005), omdat medewerkers bij 

onregelmatig contact minder mogelijkheden hebben om gedrag te observeren en het daardoor, 

ondanks een zekere mate van gepercipieerde ethiek, een uitdaging is om het eigen gedrag 

hiernaar te modelleren (Brown & Trevino, 2014). 

De geschetste negatieve invloeden van een gebrek aan frequente interactie tussen 

leidinggevende en medewerker voor de perceptie van ethisch leiderschap en de uitkomsten die 

relevant zijn voor de drie dimensies van intern sociaal kapitaal, monden uit in de volgende 

hypothesen: 

H7: Een hoge interactiefrequentie tussen leidinggevende en medewerker versterkt het 

positieve effect van ethisch leiderschap op de structurele dimensie van intern sociaal 

kapitaal.  

H8: Een hoge interactiefrequentie tussen leidinggevende en medewerker versterkt het 

positieve effect van ethisch leiderschap op de relationele dimensie van intern sociaal 

kapitaal.  

H9: Een hoge interactiefrequentie tussen leidinggevende en medewerker versterkt het 

positieve effect van ethisch leiderschap op de cognitieve dimensie van intern sociaal 

kapitaal.  
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2.4 Conceptueel model 

In dit hoofdstuk zijn de centrale concepten van het onderzoek bediscussieerd, theoretische 

achtergronden geschetst en de veronderstelde relaties beschreven. Dit heeft geresulteerd in 

specifieke hypothesen, welke in Figuur 2 in het definitieve conceptueel model worden 

gevisualiseerd. 

 

Figuur 2: Definitief conceptueel model 

 

 

 

 

 

 

 



Een rolmodel op afstand | 29  
 

3. Methoden 

Dit hoofdstuk bevat een verantwoording van de onderzoeksmethoden die gebruikt zijn om het 

conceptueel model empirisch te toetsen. Daarbij worden de verschillende keuzes die gemaakt 

zijn beschreven en worden de analyses uiteengezet die gedaan zijn om de definitieve schalen te 

construeren.  

3.1 Onderzoeksdesign 

In dit empirische onderzoek wordt onderzocht in hoeverre ethisch leiderschap verband houdt 

met het intern sociaal kapitaal onder medewerkers en in hoeverre leader distance dit verband 

beïnvloedt. Omdat de beschreven constructen gebaseerd zijn op volwassen theorie, lenen zij 

zich voor een kritische analyse en een uitbreiding van bestaande inzichten (Edmondson & 

McManus, 2007). Dit vraagt om een kwantitatief onderzoek op basis van een precies model en 

toetsbare hypothesen (Edmondson & McManus, 2007), welke in het theoretisch kader reeds tot 

stand zijn gekomen. Het onderzoek zal daarom bestaan uit een cross-sectioneel survey-

onderzoek. 

 Hoewel survey-onderzoek betekent dat de dataverzameling kan plaatsvinden op grote 

schaal in beperkte tijd (Korzilius, 2000), roept het de vraag op wie de meest geschikte 

respondenten zijn om de te toetsen constructen te waarderen. In het bijzonder geldt dit voor het 

construct ethisch leiderschap, omdat Brown & Trevino (2006) suggereren dat het 

onwaarschijnlijk is dat leidinggevenden een realistische waardering van hun eigen ethisch 

leiderschap kunnen geven. Brown & Trevino (2006) stellen daarom dat ethisch leiderschap 

gemeten zou moeten worden onder medewerkers. Zij zijn immers gewend aan het waarderen 

van de gedragingen en beslissingen van leidinggevenden, wat de waarschijnlijkheid van een 

accurate meting van ethisch leiderschap vergroot (Brown & Trevino, 2006). Daarnaast is 

leiderschap per definitie een subjectief fenomeen dat afhankelijk is van de mate waarin het door 

medewerkers geaccepteerd wordt (Bryman, 1992) en zijn het de medewerkers die de condities 
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voor effectief (ethisch) leiderschap bepalen (Gini, 1998; Hogg, 2008). De percepties van de 

medewerkers en niet het daadwerkelijke gedrag van de leidinggevende zijn daardoor de beste 

voorspeller van de uitkomsten van (ethisch) leiderschap (Brown & Trevino, 2006). Ethisch 

leiderschap wordt in dit onderzoek daarom gemeten vanuit de perceptie van de medewerkers. 

 In lijn hiermee wordt ook het intern sociaal kapitaal gemeten vanuit de perceptie van de 

medewerkers. Hoewel dit onderzoek geïnteresseerd is in intern sociaal kapitaal op mesoniveau 

en niet op microniveau, bestaat intern sociaal kapitaal op mesoniveau uit sociale relaties en 

individuele attitudes en gedragingen (Leana & Pil, 2006). Individuen profiteren van de 

aanwezigheid of lijden onder de afwezigheid van het intern sociaal kapitaal (Leana & Van 

Buren, 1999) en worden daarom in staat geacht het aanwezige intern sociaal kapitaal in hun 

organisatie te kunnen beoordelen (Leana & Pil, 2006; Pastoriza & Arino, 2013). In dit 

onderzoek zal het intern sociaal kapitaal op mesoniveau daarom gemeten worden op basis van 

de perceptie van individuele medewerkers. Ook leader distance wordt gemeten vanuit het 

perspectief van de medewerker, omdat het net als ethisch leiderschap een uitkomst betreft van 

de gedragingen van een leidinggevende, die meetbaar zijn op individueel niveau (Waldman & 

Yammarino, 1999). 

Door het meten van de constructen op basis van de perceptie van medewerkers werden 

self reports vermeden, wat het risico op sociaal wenselijke antwoorden beperkt (Podsakoff, 

MacKenzie, Lee & Podsakoff, 2003). Het risico op sociaal wenselijke antwoorden is verder 

beperkt door vertrouwelijkheid van gegevens en anonimiteit te garanderen (Thomas & 

Kilmann, 1975) en geen expliciete don’t know antwoordcategorieën te hanteren die mogelijk 

uitkomst zouden bieden voor respondenten in het vermijden van sociaal onwenselijke 

antwoorden (Krosnick & Presser, 2010).    
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3.2 Onderzoekspopulatie 

Gezien de veranderende eisen aan leiderschap in de 21e eeuw als gevolg van de wereldwijde 

financiële en ethische crisis (Kelly & Finkelman, 2011; Marques, 2015), is de in stelling 

gebrachte theorie relevant voor een breed scala aan organisaties. Specifiek is het daarbij 

relevant voor dienstverlenende en kennisintensieve organisaties, die door het huidige tijdsbeeld 

in toenemende mate te maken krijgen met een grotere afstand tussen leidinggevenden en 

medewerkers (Antonakis & Atwater, 2002), terwijl het effectief managen van de collectieve 

creatie van kennis en innovaties van groot belang is (Dess & Picken, 2000). Het onderzoek is 

daarom uitgevoerd binnen Info Support. Als IT-organisatie met kennis als dominante 

productiefactor en een expliciete focus op innovatie, kenmerkt deze organisatie zich als 

kennisintensief en dienstverlenend. Met 350 FTE, waarvan het grootste deel gezien de aard van 

projecten op afstand opereert van de formele leidinggevende, is deze organisatie een geschikte 

steekproef om de benodigde data te verzamelen.  

3.3 Procedure en steekproef 

Voorafgaand aan de fase van dataverzameling is het onderzoeksdesign toegelicht aan het 

managementteam en is van ieder organisatieonderdeel akkoord verkregen op het uitvoeren van 

het onderzoek. Het steekproefkader bestond daarmee uit 340 medewerkers. Vervolgens zijn er 

via interne communicatiekanalen aankondigingen gedaan, om een zo hoog mogelijke respons 

te genereren en daarmee de generaliseerbaarheid van het onderzoek te vergroten (Robson, 

2002). Conform de suggestie van Robson (2002), zijn er gelijktijdig een vijftal proefpersonen 

bereid gevonden om de survey door te nemen en mogelijke onduidelijkheden en ambiguïteiten 

te beperken.  
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De survey is op 23 maart 2016 digitaal beschikbaar gesteld via SurveyMonkey3, een 

online tool voor het creëren van surveys en het verzamelen van respons. Per email ontvingen 

alle medewerkers uit het steekproefkader een formele uitnodiging om deel te nemen aan het 

onderzoek, waardoor er sprake is van een convenience steekproef. Hierbij werd kort beschreven 

wat de focus van het onderzoek is en werd vertrouwelijkheid van gegevens benadrukt. 

Gedurende een periode van twee weken bestond de mogelijkheid om de survey in te vullen en 

werden de medewerkers per email herinnerd aan de survey en het belang daarvan. Uiteindelijk 

heeft dit geresulteerd in 148 respondenten, waarvan er 12 op een willekeurig moment in de 

survey gestopt zijn en geen volledige respons hebben geleverd. Vanwege de beperkte 

bruikbaarheid, zullen deze 12 respondenten niet worden meegenomen in de verdere analyse. In 

totaal resteren er daarmee 136 respondenten (responspercentage: 40%), waarmee is voldaan aan 

het minimum van 15 respondenten per variabele uit het conceptueel model (Mertens, 1998). 

De 136 respondenten bestaan uit 114 mannen (84%), 19 vrouwen (14%) en 3 

respondenten die hun geslacht niet kenbaar hebben gemaakt. De meeste reacties kwamen uit de 

leeftijdscategorieën 26-35 jaar (38%) en 36-45 jaar (28%). Het opleidingsniveau van de 

respondenten is hoog. De grootste groep heeft namelijk een afgeronde HBO opleiding (68%) 

of WO opleiding (22%). Verder zijn er van de 136 respondenten 60 één tot vijf jaar werkzaam 

bij de organisatie (44%) en zijn er 34 zes tot tien jaar werkzaam bij de organisatie (25%).  

In vergelijking met het steekproefkader is dit representatief. Het steekproefkader bestaat 

voor 89% uit mannen en heeft 26-35 jaar (42%) en 36-45 jaar (26%) als dominante 

leeftijdscategorieën. Daarnaast is 48% één tot vijf jaar werkzaam bij de organisatie en is 24% 

zes tot tien jaar werkzaam bij de organisatie. De steekproef bevat wel meer WO opgeleiden dan 

het steekproefkader, waar 80% HBO heeft gedaan en 13% een WO diploma bezit.  

                                                           
 

3 https://nl.surveymonkey.com/ 
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3.4 Operationalisatie 

Er is gekozen om de survey op te bouwen uit vier verschillende blokken. Hiermee werd gehoor 

gegeven aan de suggestie van Krosnick & Presser (2010), dat items over hetzelfde construct 

gegroepeerd dienen te worden om het risico op fouten in de respons te verminderen. Het eerste 

blok in de survey bevatte items die de perceptie van het ethisch leiderschap meten. 

Respondenten werden daarbij gevraagd om alle items te beantwoorden op basis van hun 

perceptie van het ethisch leiderschap van de hoogste manager van hun organisatieonderdeel. In 

het tweede blok werd het intern sociaal kapitaal gemeten. Daarbij werden respondenten 

verzocht om hun antwoorden te baseren op hun perceptie van het intern sociaal kapitaal binnen 

Info Support. Het derde blok bevatte een aantal items die de gepercipieerde leader distance 

meten. Om ook hier eenduidigheid van gegevens te verzekeren werden de respondenten 

verzocht om hun antwoorden te baseren op hun perceptie van de leader distance tot de manager 

waarvan ze in het eerste blok het ethisch leiderschap hebben gewaardeerd. Tot slot werd de 

respondenten een aantal vragen voorgelegd die demografische kenmerken meten, welke 

gebruikt zijn als controlevariabelen in dit onderzoek. Deze vragen werden bewust aan het einde 

van de survey gepositioneerd, omdat de vragen aan het begin van de survey expliciet over het 

onderwerp van het onderzoek dienen te gaan dat aan de respondent verkondigd is (Krosnick & 

Presser, 2010).  

 Om het risico te beperken dat de survey onvoldoende in staat is om de subtiliteiten van 

menselijk gedrag te meten, wat kenmerkend is voor fixed design onderzoek (Robson, 2002), 

bestonden de verschillende blokken uit schalen die in eerdere onderzoeken reeds betrouwbaar 

zijn bevonden. De volgende subparagrafen bevatten een verantwoording van deze 

operationalisatie, beginnend bij het intern sociaal kapitaal. De volledige survey is beschikbaar 

gesteld in Appendix A. 
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3.4.1 Intern sociaal kapitaal 

Intern sociaal kapitaal, de afhankelijke variabele in dit onderzoek, werd geoperationaliseerd 

middels een Nederlandse vertaling van de vijf-punts Likertschaal (1 = helemaal mee oneens, 5 

= helemaal mee eens) die door Pastoriza & Arino (2013) werd gebruikt. Deze schaal, gebaseerd 

op het werk van Leana & Van Buren (1999) en Leana & Pil (2006), bevat items die de drie 

dimensies van intern sociaal kapitaal meten. De structurele dimensie, gemeten met vier items, 

werd daarbij geoperationaliseerd als de mate waarin informatie gedeeld wordt op 

organisatieniveau (e.g. In mijn organisatie delen medewerkers vrijwillig informatie met elkaar). 

De relationele dimensie werd geoperationaliseerd als de mate waarin er vertrouwen is tussen 

medewerkers en werd gemeten met zes items (e.g. Medewerkers in deze organisatie hebben 

vertrouwen in elkaar). Ook de cognitieve dimensie werd gemeten met zes items en werd 

geoperationaliseerd als de mate waarin er een oriëntatie op collectieve doelen en gedeelde visie 

is binnen de organisatie (e.g. Medewerkers in deze organisatie streven dezelfde doelen na).  

De meting van de dimensies met deze schaal werd in de studie van Pastoriza & Arino 

(2013) betrouwbaar bevonden (structureel (α = .88); relationeel (α = .94); cognitief (α = .92)) 

en bleek adequater dan het meten van intern sociaal kapitaal als één construct. Deze bevinding 

ondersteunt suggesties vanuit eerder onderzoek (e.g. Nahapiet & Ghoshal, 1998; Lin, 1999; 

Adler & Kwon, 2002) over het belang van het separaat meten van de dimensies om een volledig 

beeld te scheppen van de structuur, de inhoud en het karakter van het intern sociaal kapitaal.    

3.4.2 Ethisch leiderschap 

Ethisch leiderschap is de onafhankelijke variabele in dit onderzoek en werd gemeten middels 

een Nederlandse vertaling van de Ethical Leadership Scale (ELS) (Brown et al., 2005), welke 

in het onderzoek van Pastoriza & Arino (2013) met een hoge betrouwbaarheid werd gehanteerd 

(α = .95). Deze vijf-punts Likertschaal (1 = helemaal mee oneens, 5 = helemaal mee eens) 

bevat tien items die zowel de moral person als de moral manager rol meten (e.g. Mijn manager 
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geeft het goede voorbeeld wat betreft ethisch gedrag). Toetsing van Pastoriza & Arino (2013) 

wees uit dat het meten van ethisch leiderschap als één construct, zonder de rollen als dimensies 

te onderscheiden, in een adequate meting resulteert. Dit wordt ondersteund door diverse 

onderzoeken (e.g. Trevino et al., 2000; Trevino et al., 2003; Brown & Trevino, 2006; Brown, 

2007; Brown & Mitchell, 2010) die stellen dat de moral person en moral manager rol niet los 

van elkaar gezien kunnen worden.  

3.4.3 Leader distance 

De modererende variabele in dit onderzoek, leader distance, werd geoperationaliseerd met 

items die de fysieke afstand meten en items die de interactiefrequentie meten. De fysieke 

afstand werd geoperationaliseerd met een Nederlandse vertaling van de vijf-punts Likertschaal 

(1 = helemaal mee oneens, 5 = helemaal mee eens) van Kerr & Jermier (1978). Deze schaal 

bevat drie items (e.g. De aard van mijn baan is dusdanig dat mijn manager zelden dichtbij mij 

is wanneer ik aan het werk ben) en werd door Neufeld, Wan & Fang (2010) gehanteerd met 

een betrouwbaarheid van α = .86. Om de interactiefrequentie te meten werd een aangepaste en 

Nederlandse versie van de vijf-punts Likertschaal (1 = nooit, 5 = heel vaak)  van McAllister 

(1995) gebruikt. De uit vier items bestaande schaal (e.g. Hoe vaak initieert uw manager werk 

gerelateerd contact met u?) werd door McAllister (1995) betrouwbaar bevonden (α = .91). 

3.5 Data analyse 

Om de data te reduceren en op kwaliteit te controleren zijn verschillende analyses uitgevoerd. 

Er is begonnen met een correlatiematrix van de items die gebruikt zijn om de drie centrale 

constructen uit het conceptueel model te toetsen. Deze laten zien dat de in het theoretisch kader 

onderscheiden dimensies van intern sociaal kapitaal zich in de correlatiematrix aftekenen, 

waarbij de items binnen de drie dimensies significant correleren met elkaar (p < .05). De items 

in de schaal van ethisch leiderschap correleren allemaal significant met elkaar (p < .05), evenals 

de items die de twee dimensies van leader distance meten (p < .05).  
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Na het analyseren van de correlatiematrix, zijn er Kaiser-Meyer-Olkin en Barlett’s tests 

uitgevoerd, gevolgd door factoranalyses waarbij gebruik is gemaakt van de Principal Axis 

Factoring (PAF) methode met Direct-Oblimin rotatie. De items in de schaal van intern sociaal 

kapitaal (Pastoriza & Arino, 2013) resulteerde in een Kaiser-Meyer-Olkin waarde van .86, wat 

ruim boven het minimum vereiste van .60 ligt (Kaiser, 1974). De Barlett’s test had een 

significantie waarde van .00, wat betekent dat het uitvoeren van een factoranalyse op deze items 

zinvol is. Uit de factoranalyse komen vier factoren naar voren die samen 63% van de variantie 

verklaren. De factorladingen (Tabel B1, Appendix B) suggereren dat de items die de structurele 

dimensie van intern sociaal kapitaal meten bestaan uit twee onderliggende factoren, waarbij 

items 1 en 2 een meer algemene vorm van communicatie meten (factor I) en items 3 en 4 

specifiek ingaan op het delen van informatie (factor III). De items die de relationele dimensie 

meten, laden geheel op factor I. Dit wijst op overlap met de structurele dimensie, wat 

ondersteund wordt door diverse onderzoeken (e.g. Nahapiet & Ghoshal, 1998; Rousseau et al., 

1998). De factorladingen laten tevens zien dat de cognitieve dimensie laadt op twee factoren. 

Items 11, 12, 13 en 16 lijken daarbij te gaan over het nastreven van collectieve doelen (factor 

II), waar items 14 en 15 zich richten op de betrokkenheid bij collectieve doelen (factor IV). 

Omdat de factoren III en IV echter een lage eigenvalue van 1.09 en 1.04 respectievelijk hebben, 

is gekozen om de door Nahapiet & Ghoshal (1998) onderscheiden dimensies in stand te houden 

en te onderwerpen aan betrouwbaarheidsanalyses. Deze laten zien dat de structurele dimensie 

betrouwbaar werd gemeten met een Cronbach’s alpha van .73, welke niet verbeterd kon worden 

door items te verwijderen. De relationele dimensie werd betrouwbaar bevonden met α = .79. 

Deze schaal kon verbeterd worden tot α = .81 door item 16 (i.e. Medewerkers in deze 

organisatie zijn doorgaans begaan met elkaars gevoelens) te verwijderen. Deze toename van 

betrouwbaarheid is echter zo klein dat werd besloten om het item in de definitieve schaal te 

houden. De betrouwbaarheidsanalyse van de cognitieve dimensie resulteerde in α = .83, waarbij 
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het verwijderen van items niet zou resulteren in een hogere Cronbach’s alpha. Op basis van de 

betrouwbaarheidsanalyses zijn de schalen daarom geconstrueerd zonder items te verwijderen. 

Toetsing van de tien items in de schaal van ethisch leiderschap (Brown et al., 2005) 

resulteerde in een Kaiser-Meyer-Olkin waarde van .87, wat voldoende is conform het minimum 

van .60 (Kaiser, 1974). De significantiewaarde van .00 bij de Barlett’s test bevestigt dat het 

uitvoeren van een factoranalyse op deze items zinvol is. De factoranalyse resulteert in twee 

factoren met een eigenvalue van 4.71 en 1.22 respectievelijk, die samen 59% van de variantie 

verklaren. De factorladingen (Tabel B2, Appendix B) suggereren dat factor II elementen van 

de moral manager rol onderscheid van de overige items die laden op factor I. Op basis van de 

lage eigenvalue van factor II en de stelling dat de twee rollen van ethisch leiderschap niet los 

van elkaar gezien kunnen worden (e.g. Trevino et al., 2000; Trevino et al., 2003; Brown & 

Trevino, 2006; Brown, 2007; Brown & Mitchell, 2010), is gekozen om in de schaalconstructie 

geen onderscheid te maken tussen de twee factoren. De betrouwbaarheidsanalyse ondersteunt 

deze keuze en resulteerde in een Cronbach’s alpha van α = .87, welke niet verbeterd kon worden 

door items te verwijderen. Op basis hiervan zijn alle items samengevoegd tot één variabele.  

Met een Kaiser-Meyer-Olkin waarde van .88 en een significantiewaarde van .00 bij de 

Barlett’s test bleken ook de 7 items die leader distance meten geschikt voor het uitvoeren van 

een factoranalyse. De factorladingen (Tabel B3, Appendix B) laten zien dat de items op één 

factor laden met een eigenvalue van 4.10 die 59% van de variantie verklaart. Daarbij is te zien 

dat de items die de fysieke afstand meten negatief correleren met de items die 

interactiefrequentie meten, wat suggereert dat een hogere fysieke afstand verband houdt met 

een lagere interactiefrequentie. Op basis van de bevindingen uit de factoranalyse, die 

overeenkomen met de verwachtingen op basis van eerder onderzoek (e.g. Napier & Ferris, 

1993; Antonakis & Atwater, 2002) en conform het conceptueel model, is in de 

betrouwbaarheidsanalyse onderscheid gemaakt tussen fysieke afstand en interactiefrequentie. 
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De resultaten hiervan laten zien dat fysieke afstand betrouwbaar werd gemeten met α = .80 en 

dat interactiefrequentie betrouwbaar werd bevonden met α = .87. Beide schalen konden niet 

verbeterd worden door items te verwijderen.  

In Tabel 1 worden de variabelen weergegeven die geconstrueerd zijn na het uitvoeren 

van de factor- en betrouwbaarheidsanalyses. Daarbij staat aangegeven hoeveel items zij 

bevatten, met welke Cronbach’s alpha zij gehanteerd zijn en wat de herkomst is van de schalen.  

Tabel 1  

Geconstrueerde variabelen  

Schaal Aantal items Cronbach’s alpha (α) Herkomst 

Structureel intern sociaal kapitaal 4 .73 Pastoriza & Arino (2013) 

Relationeel intern sociaal kapitaal 6 .79 Pastoriza & Arino (2013) 

Cognitief intern sociaal kapitaal 6 .83 Pastoriza & Arino (2013) 

Ethisch leiderschap 10 .87 Brown et al. (2005) 

Fysieke afstand 3 .80 Kerr & Jermier (1973) 

Interactiefrequentie 4 .87 McAllister (1995) 

Om de normaliteit van de data te toetsen, werden de geconstrueerde variabelen getoetst op 

scheefheid en kurtosis. Uit deze analyse kwam naar voren dat structureel intern sociaal kapitaal 

en relationeel intern sociaal kapitaal een kurtosis waarde groter dan 1.00 hebben. Dit duidt er 

op dat deze variabelen bij benadering niet normaal verdeeld zijn en de variantie voor een groter 

deel verklaard wordt door extreme deviaties ten gevolge van outliers (Westfall, 2014). Middels 

het standaardiseren van deze variabelen zijn deze outliers opgespoord en vervangen door het 

gemiddelde plus of min 2 keer de standaarddeviatie (Field, 2009). Ten behoeve van 

eenduidigheid is deze methode ook toegepast op de derde afhankelijke variabele, cognitief 

intern sociaal kapitaal. Een tweede normaliteitsanalyse bevestigde dat, na het transformeren 

van de outliers, de kurtosis waarde van de drie afhankelijke variabelen kleiner is dan 1.00. 

Hierdoor kan gesteld worden dat ze bij benadering normaal zijn verdeeld (Westfall, 2014) en 

is de data geprepareerd voor regressieanalyse. 
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4. Resultaten 

In dit hoofdstuk worden de resultaten van het onderzoek gepresenteerd. Daarbij worden eerst 

de resultaten van de beschrijvende analyse weergegeven. Vervolgens worden de analyses die 

gedaan zijn om de hypothesen te toetsen uiteengezet en worden de resultaten hiervan 

gepresenteerd.  

4.1 Beschrijvende analyse 

Voordat wordt overgegaan tot het toetsen van de hypothesen, zijn eerst de beschrijvende 

gegevens van de variabelen onderzocht. Tabel 2 laat zien dat de respondenten gemiddeld 

neutraal tot positief reageren op de stellingen omtrent het structureel intern sociaal kapitaal (M 

= 3.98; SD = .51). Het gemiddelde van 3.98 wijst erop dat respondenten het structureel intern 

sociaal kapitaal gemiddeld tussen de derde en vierde antwoordmogelijkheid waarderen op een 

schaal van 1 tot 5, waarbij 5 staat voor een hoge waardering van het construct. Ook het 

relationeel intern sociaal kapitaal (M = 3.95; SD = .46) en het cognitief intern sociaal kapitaal 

(M = 3.40; SD = .57) worden positief gewaardeerd. Daarnaast waren de respondenten relatief 

positief over het ethisch leiderschap binnen de organisatie (M = 3.58; SD = .53) en ervaren zij 

gemiddeld een redelijk tot grote fysieke afstand met hun leidinggevende (M = 3.50; SD = 1.16). 

De interactiefrequentie met de leidinggevende werd door de respondenten gemiddeld als laag 

tot redelijk gewaardeerd (M = 2.94; SD = .67). 

 Tevens zijn de onderlinge relaties tussen de variabelen in het onderzoek getoetst. De 

resultaten hiervan zijn eveneens weergegeven in Tabel 2. Hieruit blijkt dat de dimensies van 

intern sociaal kapitaal onderling significant positief met elkaar correleren. Daarnaast blijkt dat 

ethisch leiderschap significant positief correleert met de drie dimensies van intern sociaal 

kapitaal en dat de modererende variabele fysieke afstand niet significant correleert met ethisch 

leiderschap en de drie dimensies van intern sociaal kapitaal. Interactiefrequentie correleert wel 

significant positief met ethisch leiderschap en correleert tevens negatief met fysieke afstand. 
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Tabel 2 

Beschrijvende analyse en correlaties van de (controle)variabelen (N = 136) 

Variabele M SD % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Geslacht; man   83.82 1          

2. Leeftijd 2.44 1.01  -.27** 1         

3. Opleiding 3.15 .56  .15 -.10 1        

4. Jaren werkzaam in organisatie 1.95 1.07  .13 .55*** -.13 1       

5. Structureel intern sociaal kapitaal 3.98 .51  .33*** -.22* .13 .05 1      

6. Relationeel intern sociaal kapitaal 3.95 .46  .29** -.13 .05 .08 .70*** 1     

7. Cognitief intern sociaal kapitaal 3.40 .57  -.08 -.16 .01 -.05 .43*** .39*** 1    

8. Ethisch leiderschap 3.58 .53  .05  .04 -.00 .05 .37*** .52*** .36*** 1   

9. Fysieke afstand 3.50 1.16  .26** -.14 .03 .11 .15 .15 .00 -.01 1  

10. Interactiefrequentie 2.94 .67  -.15  .20* .00 .03 -.08 -.02 -.07 .25** -.62*** 1 

Note. * p < .05, ** p < .01, *** p < .001 
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Ondanks de correlatie tussen de onafhankelijke variabelen ethisch leiderschap, fysieke 

afstand en interactiefrequentie, wezen collineariteitsstatistieken (i.e. Tolerance ≥ .84, VIF ≤ 

1.19) uit dat er werd voldaan aan de assumptie van collineariteit en er geen sprake is van 

multicollineariteit (Hair, Anderson, Tatham & Black, 1995). 

Uit Tabel 2 komt verder naar voren dat de controlevariabelen weinig correleren met de 

variabelen die in het onderzoek getoetst worden. Zo correleren opleidingsniveau en het aantal 

jaren werkzaam binnen de organisatie niet significant met de variabelen uit het conceptueel 

model. Leeftijd correleert alleen significant negatief met structureel intern sociaal kapitaal en 

correleert significant positief met de gepercipieerde interactiefrequentie. De controlevariabele 

geslacht correleert vaker met de overige variabelen en laat een significant negatieve correlatie 

zien met zowel structureel als relationeel intern sociaal kapitaal en correleert daarnaast 

significant negatief met de fysieke afstand tussen medewerkers en leidinggevenden.  

 Om de significante correlaties van geslacht nader te onderzoeken, is een independent t-

test uitgevoerd om te toetsen of er significante verschillen bestaan in de gemiddelde mate van 

gepercipieerd intern sociaal kapitaal en leader distance tussen mannen en vrouwen. Hieruit 

komt naar voren dat mannen het structureel intern sociaal kapitaal hoger waarderen (M = 4.06; 

SD = .49) dan vrouwen (M = 3.58; SD = .47), wat een significant verschil is (t(131) = -3.98, p 

= .00). Daarnaast blijkt dat mannen een significant hogere perceptie hebben (M = 4.01; SD = 

.43) van het relationeel intern sociaal kapitaal dan vrouwen (M = 3.63; SD = .54) (t(131) = -

3.40, p = .00). De independent t-test laat tevens zien dat de fysieke afstand met de 

leidinggevende door mannen significant hoger beoordeeld wordt (M = 3.61; SD = 1.14) dan 

door vrouwen (M = 2.75; SD = 1.13) (t(131) = -3.02, p = .00). Vanwege de significante 

verschillen in de gemiddelde mate van gepercipieerd structureel intern sociaal kapitaal, 

relationeel intern sociaal kapitaal en fysieke afstand met de leidinggevende, zal geslacht in de 

verdere analyses meegenomen worden als controlevariabele. 
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4.2 Toetsing van de hypothesen 

De hypothesen zijn getoetst door middel van hiërarchische regressieanalyses, waarbij de 

variabelen ethisch leiderschap, fysieke afstand en interactiefrequentie gecentreerd zijn om de 

modererende effecten uit het conceptueel model te toetsen (Aiken & West, 1991). De volgende 

subparagrafen tonen de resultaten van de regressieanalyses per afhankelijke variabele, 

beginnend bij de relatie tussen ethisch leiderschap en structureel intern sociaal kapitaal.  

4.2.1 Ethisch leiderschap en structureel intern sociaal kapitaal 

Conform het conceptueel model zijn verschillende regressieanalyses uitgevoerd met structureel 

intern sociaal kapitaal als afhankelijke variabele. Hiermee werd het verband tussen ethisch 

leiderschap en structureel intern sociaal kapitaal getoetst (hypothese 1) en werd de modererende 

rol van de fysieke afstand en interactiefrequentie tussen de leidinggevende en medewerker 

onderzocht (hypothese 4 en 7).  

 Hypothese 1. In hypothese 1 werd gesteld dat ethisch leiderschap een positief effect 

heeft op de structurele dimensie van intern sociaal kapitaal. Om dit te toetsen werd een 

hiërarchische regressieanalyse uitgevoerd (Tabel 3), waarbij de controlevariabele geslacht in 

stap 1 werd toegevoegd en ethisch leiderschap in stap 2 werd toegevoegd. De resultaten laten 

zien dat de controlevariabele geslacht in model 2 een significant positief effect heeft op het 

structureel intern sociaal kapitaal (B = .45, t(130) = 4.05, p = .00). Ethisch leiderschap heeft in 

model 2, gecontroleerd voor geslacht, ook een significant positief effect op het structureel intern 

sociaal kapitaal (B = .35, t(130) = 4.68, p = .00). Dit betekent dat naarmate respondenten het 

ethisch leiderschap hoger waarderen, zij ook het structureel intern sociaal kapitaal als hoger 

percipiëren. Hypothese 1 kan daarom worden aangenomen. 

 De verklaarde variantie van model 2 is 24%, wat betekent dat 24% van de variantie in 

het structureel intern sociaal kapitaal verklaard kan worden door ethisch leiderschap en 

geslacht.  
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Tabel 3 

Hiërarchische regressieanalyse voor structureel intern sociaal kapitaal (N = 133) 

Variabele B s.e. Beta 

Model 1    

  Constante 3.58 .11  

  Geslacht .48*** .12 .33 

Model 2    

  Constante 2.36 .28  

  Geslacht .45*** .11 .31 

  Ethisch leiderschap .35*** .07 .36 

Note. R2 = .11 in model 1, ∆R2 = .13 in model 2. * p < .05, ** p < .01, *** p < .001.  

Hypothese 4. In hypothese 4 werd gesteld dat de fysieke afstand tussen leidinggevende 

en medewerker het positieve effect van ethisch leiderschap op de structurele dimensie van 

intern sociaal kapitaal zou modereren. Daarbij werd verwacht dat een hoge mate van fysieke 

afstand het positieve effect van ethisch leiderschap op het structureel intern sociaal kapitaal zou 

verzwakken.  

Met een hiërarchische regressieanalyse (Tabel 4) werd deze hypothese getoetst. 

Geslacht werd daarbij toegevoegd in stap 1, gevolgd door ethisch leiderschap en fysieke afstand 

in stap 2. In stap 3 werd het interactie-effect tussen ethisch leiderschap en fysieke afstand aan 

het model toegevoegd. De resultaten laten zien dat ethisch leiderschap in model 2 een 

significant positief effect heeft op het structureel intern sociaal kapitaal (B = .35, t(129) = 4.70, 

p = .00), gecontroleerd voor geslacht en fysieke afstand. De fysieke afstand tussen 

leidinggevende en medewerker heeft in model 2 geen significant effect op het structureel intern 

sociaal kapitaal (B = .04, t(129) = 1.05, p = .29). Het interactie-effect heeft in model 3 wel een 

significant effect (B = .12, t(128) = 2.12, p = .04). Dit modererende effect is echter positief, wat 

betekent dat een hoge mate van fysieke afstand tussen leidinggevende en medewerker het 

verband tussen ethisch leiderschap en structureel intern sociaal kapitaal versterkt, waardoor 

hypothese 4 verworpen moet worden.  
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De verklaarde variantie in model 3 is 27%, wat betekent dat 27% van de variantie in het 

structureel intern sociaal kapitaal verklaard wordt door geslacht, ethisch leiderschap, fysieke 

afstand en het interactie-effect.  

Tabel 4 

Hiërarchische regressieanalyse voor structureel intern sociaal kapitaal (N = 133) 

Variabele B s.e. Beta 

Model 1    

  Constante 3.58 .11  

  Geslacht .48*** .12 .33 

Model 2    

  Constante 3.63 .11  

  Geslacht .42*** .12 .29 

  Ethisch leiderschap .35*** .07 .36 

  Fysieke afstand .04 .04 .08 

Model 3    

  Constante 3.61 .11  

  Geslacht .44*** .11 .30 

  Ethisch leiderschap .39*** .08 .40 

  Fysieke afstand .04 .03 .08 

  Ethisch leiderschap*Fysieke afstand .12* .06 .17 

Note. R2 = .11 in model 1, ∆R2 = .13 in model 2, ∆R2 = .03 in model 3. * p < .05, ** p < .01, *** p < .001. 

Hypothese 7. In hypothese 7 werd gesteld dat de interactiefrequentie tussen 

leidinggevende en medewerker het positieve effect van ethisch leiderschap op de structurele 

dimensie van intern sociaal kapitaal modereert. Daarbij werd verwacht dat een hoge 

interactiefrequentie het positieve effect van ethisch leiderschap op het structureel intern sociaal 

kapitaal zou versterken.  

Om dit te toetsen werd een hiërarchische regressieanalyse uitgevoerd (Tabel 5), waarbij 

de controlevariabele geslacht in stap 1 werd toegevoegd, gevolgd door ethisch leiderschap en 

de interactiefrequentie tussen leidinggevende medewerker in stap 2. In stap 3 werd het 

interactie-effect tussen ethisch leiderschap en interactiefrequentie toegevoegd aan het model. 

De resultaten laten zien dat ethisch leiderschap in model 2 een significant positief effect heeft 
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op het structureel intern sociaal kapitaal (B = .38, t(129) = 5.02, p = .00), gecontroleerd voor 

geslacht en interactiefrequentie. De interactiefrequentie tussen leidinggevende en medewerker 

heeft in model 2 geen significant effect op het structureel intern sociaal kapitaal, maar laat in 

model 3 wel een significant negatief effect zien (B = -.16, t(128) = -2.52, p = .01). Ook het 

interactie-effect heeft in model 3 een significant negatief effect (B = -.28, t(128) = -2.69, p = 

.01). Hoewel er dus sprake is van een significant modererend effect, is dit effect negatief en niet 

positief, wat betekent dat een hoge interactiefrequentie tussen leidinggevende en medewerker 

het verband tussen ethisch leiderschap en structureel intern sociaal kapitaal verzwakt. 

Hypothese 7 moet daarom verworpen worden. 

Het toevoegen van het interactie-effect leidt dan ook tot een significante stijging in de 

verklaarde variantie, welke uitkomt op 30% in model 3. Dit betekent dat 30% van de variantie 

in het structureel intern sociaal kapitaal verklaard wordt door geslacht, ethisch leiderschap, 

interactiefrequentie en het interactie-effect.  

Tabel 5 

Hiërarchische regressieanalyse voor structureel intern sociaal kapitaal (N = 133) 

Variabele B s.e. Beta 

Model 1    

  Constante 3.58 .11  

  Geslacht .48*** .12 .33 

Model 2    

  Constante 3.63 .10  

  Geslacht .42*** .11 .29 

  Ethisch leiderschap .38*** .08 .40 

  Interactiefrequentie -.11 .06 -.14 

Model 3    

  Constante 3.65 .10  

  Geslacht .42*** .11 .29 

  Ethisch leiderschap .38*** .07 .39 

  Interactiefrequentie -.16* .06 -.20 

  Ethisch leiderschap*Interactiefrequentie -.28** .10 -.21 

Note. R2 = .11 in model 1, ∆R2 = .15 in model 2, ∆R2 = .04 in model 3. * p < .05, ** p < .01, *** p < .001. 
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4.2.2 Ethisch leiderschap en relationeel intern sociaal kapitaal 

Ook voor de tweede afhankelijke variabele in het conceptueel model, relationeel intern sociaal 

kapitaal, zijn verschillende regressieanalyses uitgevoerd. Hiermee werd het verband tussen 

ethisch leiderschap en relationeel intern sociaal kapitaal getoetst (hypothese 2) en werd getoetst 

of de fysieke afstand en interactiefrequentie tussen de leidinggevende en medewerker een 

modererende rol hebben in dit verband (hypothese 5 en 8).  

 Hypothese 2. In hypothese 2 werd gesteld dat ethisch leiderschap een positief effect 

heeft op de relationele dimensie van intern sociaal kapitaal. Om dit te toetsen werd een 

hiërarchische regressieanalyse uitgevoerd (Tabel 6), waarbij de controlevariabele geslacht in 

stap 1 werd toegevoegd en ethisch leiderschap in stap 2 werd toegevoegd. De resultaten laten 

zien dat de controlevariabele geslacht in model 2 een significant positief effect heeft op het 

relationeel intern sociaal kapitaal (B = .35, t(130) = 3.63, p = .00). Ethisch leiderschap heeft in 

model 2, gecontroleerd voor geslacht, ook een significant positief effect op het relationeel intern 

sociaal kapitaal (B = .45, t(130) = 7.12, p = .00). Dit betekent dat naarmate respondenten het 

ethisch leiderschap hoger waarderen, zij ook het relationeel intern sociaal kapitaal als hoger 

percipiëren. Hypothese 2 kan daarom worden aangenomen. 

In model 2 is de verklaarde variantie 34%, wat betekent dat 34% van de variantie in het 

relationeel intern sociaal kapitaal verklaard wordt door geslacht en ethisch leiderschap.  

Tabel 6 

Hiërarchische regressieanalyse voor relationeel intern sociaal kapitaal (N = 133) 

Variabele B s.e. Beta 

Model 1    

  Constante 3.63 .10  

  Geslacht .38** .11 .29 

Model 2    

  Constante 2.06 .24  

  Geslacht .35*** .10 .26 

  Ethisch leiderschap .45*** .06 .51 

Note. R2 = .08 in model 1, ∆R2 = .26 in model 2. * p < .05, ** p < .01, *** p < .001.  
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 Hypothese 5. In hypothese 5 werd gesteld dat de fysieke afstand tussen leidinggevende 

en medewerker het positieve effect van ethisch leiderschap op de relationele dimensie van 

intern sociaal kapitaal modereert. Daarbij werd verwacht dat een hoge mate van fysieke afstand 

het positieve effect van ethisch leiderschap op het relationeel intern sociaal kapitaal zou 

verzwakken.  

Deze hypothese werd getoetst met een hiërarchische regressieanalyse (Tabel 7). Daarbij 

werd de controlevariabele geslacht toegevoegd in stap 1, gevolgd door ethisch leiderschap en 

de fysieke afstand tussen leidinggevende en medewerker in stap 2. In stap 3 werd het interactie-

effect tussen ethisch leiderschap en de fysieke afstand toegevoegd. De resultaten laten zien dat 

ethisch leiderschap in model 2 een significant positief effect heeft op het relationeel intern 

sociaal kapitaal, gecontroleerd voor geslacht en fysieke afstand (B = .45, t(129) = 7.15, p = .00). 

De fysieke afstand tussen leidinggevende en medewerker heeft in model 2 geen significant 

effect (B = .04, t(129) = 1.19, p = .24) en ook het interactie-effect heeft in model 3 geen 

significant effect op het relationeel intern sociaal kapitaal (B = .06, t(128) = 1.16, p = .25). Dit 

betekent dat de fysieke afstand tussen de leidinggevende en medewerker geen effect heeft op 

het verband tussen ethisch leiderschap en relationeel intern sociaal kapitaal. Er kan daarom niet 

gesproken worden van een modererend effect, waardoor hypothese 5 verworpen moet worden. 

Het toevoegen van het interactie-effect leidt dan ook niet tot een stijging in de verklaarde 

variantie. Met 35% betekent dit dat 35% van de variantie in het relationeel intern sociaal 

kapitaal verklaard wordt door geslacht, ethisch leiderschap, fysieke afstand en het interactie-

effect. Daarbij laat de positieve bèta van het interactie-effect in model 3 zien dat wanneer het 

effect wel significant was geweest, er sprake was geweest van een versterkend effect van een 

hoge mate van fysieke afstand op het verband tussen ethisch leiderschap en relationeel intern 

sociaal kapitaal. Ook bij significantie van het interactie-effect had de hypothese daarom 

verworpen moeten worden. 
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Tabel 7 

Hiërarchische regressieanalyse voor relationeel intern sociaal kapitaal (N = 133) 

Variabele B s.e. Beta 

Model 1    

  Constante 3.63 .10  

  Geslacht .38** .11 .29 

Model 2    

  Constante 3.68 .09  

  Geslacht .32** .10 .24 

  Ethisch leiderschap .45*** .06 .51 

  Fysieke afstand .04 .03 .09 

Model 3    

  Constante 3.68 .09  

  Geslacht .32** .10 .24 

  Ethisch leiderschap .47*** .06 .53 

  Fysieke afstand .04 .03 .09 

  Ethisch leiderschap*Fysieke afstand .06 .05 .09 

Note. R2 = .08 in model 1, ∆R2 = .27 in model 2, ∆R2 = .00 in model 3. * p < .05, ** p < .01, *** p < .001. 

Hypothese 8. In hypothese 8 werd gesteld dat de interactiefrequentie tussen 

leidinggevende en medewerker het positieve effect van ethisch leiderschap op het relationeel 

intern sociaal kapitaal modereert. Daarbij werd verwacht dat een hoge interactiefrequentie het 

positieve effect van ethisch leiderschap op het relationeel intern sociaal kapitaal zou versterken.  

Dit werd getoetst met een hiërarchische regressieanalyse (Tabel 8), waarbij de 

controlevariabele geslacht in stap 1 werd toegevoegd, gevolgd door ethisch leiderschap en de 

interactiefrequentie in stap 2 en het interactie-effect tussen ethisch leiderschap en de 

interactiefrequentie in stap 3. De resultaten laten zien dat ethisch leiderschap in model 2 een 

significant positief effect heeft op het relationeel intern sociaal kapitaal (B = .47, t(129) = 7.33, 

p = .00), gecontroleerd voor geslacht en interactiefrequentie. De interactiefrequentie tussen 

leidinggevende en medewerker heeft in model 2 geen significant effect op het relationeel intern 

sociaal kapitaal (B = -.08, t(129) = -1.59, p = .12) en ook het interactie-effect heeft in model 3 

geen significant effect (B = -.10, t(128) = -1.06, p = .29). Dit betekent dat de interactiefrequentie 

tussen leidinggevende en medewerker geen effect heeft op het verband tussen ethisch 
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leiderschap en relationeel intern sociaal kapitaal. Er is dus geen sprake van een modererend 

effect en hypothese 8 moet verworpen worden. 

De verklaarde variantie is in model 3 36%, wat betekent dat 36% van de variantie in het 

relationeel intern sociaal kapitaal verklaard wordt door geslacht, ethisch leiderschap, 

interactiefrequentie en het interactie-effect tussen ethisch leiderschap en de interactiefrequentie. 

Dit geen significante stijging ten opzichte van model 2, wat betekent dat het interactie-effect 

geen additionele variantie verklaart. De negatieve bèta van het interactie-effect in model 3 laat 

daarbij zien dat wanneer het effect wel significant was geweest, er sprake was geweest van een 

verzwakkend effect en de hypothese ook bij significantie verworpen had moeten worden. 

Tabel 8 

Hiërarchische regressieanalyse voor relationeel intern sociaal kapitaal (N = 133) 

Variabele B s.e. Beta 

Model 1    

  Constante 3.63 .10  

  Geslacht .38** .11 .29 

Model 2    

  Constante 3.68 .09  

  Geslacht .32** .10 .24 

  Ethisch leiderschap .47*** .07 .54 

  Interactiefrequentie -.08 .05 -.12 

Model 3    

  Constante 3.69 .09  

  Geslacht .32** .10 .24 

  Ethisch leiderschap .47*** .07 .54 

  Interactiefrequentie -.10 .05 -.14 

  Ethisch leiderschap*Interactiefrequentie -.10 .09 -.08 

Note. R2 = .08 in model 1, ∆R2 = .27 in model 2, ∆R2 = .01 in model 3. * p < .05, ** p < .01, *** p < .001. 
 

4.2.3 Ethisch leiderschap en cognitief intern sociaal kapitaal  

Tot slot zijn ook voor cognitief intern sociaal kapitaal, de derde afhankelijke variabele in het 

conceptueel model, een aantal regressieanalyses uitgevoerd. Hiermee werd het verband tussen 

ethisch leiderschap en cognitief intern sociaal kapitaal getoetst (hypothese 3) en werd de 
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modererende rol van de fysieke afstand en interactiefrequentie tussen de leidinggevende en 

medewerker getoetst (hypothese 6 en 9).  

 Hypothese 3. In hypothese 3 werd gesteld dat ethisch leiderschap een positief effect 

heeft op de cognitieve dimensie van intern sociaal kapitaal. Om dit te toetsen werd een 

hiërarchische regressieanalyse uitgevoerd (Tabel 9), waarbij de controlevariabele geslacht in 

stap 1 werd toegevoegd en ethisch leiderschap in stap 2 werd toegevoegd. De resultaten laten 

zien dat de controlevariabele geslacht in model 2 geen significant effect heeft op het cognitief 

intern sociaal kapitaal (B = -.16, t(130) = -1.23, p = .22). Ethisch leiderschap heeft in model 2, 

gecontroleerd voor geslacht, wel een significant positief effect op het cognitief intern sociaal 

kapitaal (B = .40, t(130) = 4.57, p = .00). Dit betekent dat naarmate respondenten het ethisch 

leiderschap hoger waarderen, zij ook het cognitief intern sociaal kapitaal als hoger percipiëren. 

Hypothese 3 kan daarom worden aangenomen. 

De verklaarde variantie is 14% in model 2, wat betekent dat 14% van de variantie in het 

cognitief intern sociaal kapitaal verklaard wordt door geslacht en ethisch leiderschap.  

Tabel 9 

Hiërarchische regressieanalyse voor cognitief intern sociaal kapitaal (N = 133) 

Variabele B s.e. Beta 

Model 1    

  Constante 3.51 .13  

  Geslacht -.13 .14 -.08 

Model 2    

  Constante 2.10 .33  

  Geslacht -.16 .13 -.10 

  Ethisch leiderschap .40*** .09 .37 

Note. R2 = .01 in model 1, ∆R2 = .13 in model 2. * p < .05, ** p < .01, *** p < .001.  

 Hypothese 6. In hypothese 6 werd gesteld dat de fysieke afstand tussen leidinggevende 

en medewerker het positieve effect van ethisch leiderschap op de cognitieve dimensie van intern 

sociaal kapitaal modereert. Daarbij werd verwacht dat een hoge mate van fysieke afstand het 

positieve effect van ethisch leiderschap op het cognitief intern sociaal kapitaal zou verzwakken.  
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Deze hypothese werd getoetst middels een hiërarchische regressieanalyse (Tabel 10). 

De controlevariabele geslacht werd daarbij toegevoegd in stap 1, gevolgd door ethisch 

leiderschap en de fysieke afstand tussen leidinggevende en medewerker in stap 2. In stap 3 werd 

het interactie-effect tussen ethisch leiderschap en de fysieke afstand toegevoegd. De resultaten 

laten zien dat ethisch leiderschap in model 2 een significant positief effect heeft op het cognitief 

intern sociaal kapitaal, gecontroleerd voor geslacht en fysieke afstand (B = .40, t(129) = 4.56, 

p = .00). De fysieke afstand tussen leidinggevende en medewerker heeft in model 2 geen 

significant effect op het cognitief intern sociaal kapitaal (B = .02, t(129) = .37, p = .71) en ook 

het interactie-effect heeft in model 3 geen significant effect (B = .11, t(128) = 1.68, p = .10). 

Dit betekent dat de mate van fysieke afstand tussen de leidinggevende en medewerker geen 

effect heeft op het verband tussen ethisch leiderschap en cognitief intern sociaal kapitaal. Er 

kan dus niet worden gesproken van een modererend effect van fysieke afstand, waardoor 

hypothese 6 verworpen moet worden. 

Het toevoegen van ethisch leiderschap aan het model in stap 2 levert een significante 

stijging op in de verklaarde variantie, welke met het toevoegen van het interactie-effect in 

model 3 niet significant stijgt tot 16%. Dit betekent dat het interactie-effect geen additionele 

variantie verklaart en 16% van de variantie in het cognitief intern sociaal kapitaal verklaard 

wordt door geslacht, ethisch leiderschap, de fysieke afstand en het interactie-effect tussen 

ethisch leiderschap en fysieke afstand. Daarbij laat de positieve bèta van het interactie-effect in 

model 3 zien dat wanneer dit effect wel significant was geweest, er sprake was geweest van een 

versterkend effect van een hoge fysieke afstand op het verband tussen ethisch leiderschap en 

cognitief intern sociaal kapitaal. Daarmee kan gesteld worden dat ook wanneer het interactie-

effect significant was geweest, hypothese 6 verworpen had moeten worden. 
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Tabel 10 

Hiërarchische regressieanalyse voor cognitief intern sociaal kapitaal (N = 133) 

Variabele B s.e. Beta 

Model 1    

  Constante 3.51 .13  

  Geslacht -.13 .14 -.08 

Model 2    

  Constante 3.54 .13  

  Geslacht -.18 .14 -.11 

  Ethisch leiderschap .40*** .09 .37 

  Fysieke afstand .02 .04 .03 

Model 3    

  Constante 3.53 .13  

  Geslacht -.16 .14 -.10 

  Ethisch leiderschap .44*** .09 .41 

  Fysieke afstand .01 .04 .03 

  Ethisch leiderschap*Fysieke afstand .11 .07 .14 

Note. R2 = .01 in model 1, ∆R2 = .14 in model 2, ∆R2 = .01 in model 3. * p < .05, ** p < .01, *** p < .001. 

Hypothese 9. In hypothese 9 werd gesteld dat de interactiefrequentie tussen 

leidinggevende en medewerker het positieve effect van ethisch leiderschap op de cognitieve 

dimensie van intern sociaal kapitaal modereert. Daarbij werd gesteld dat een hoge 

interactiefrequentie het positieve effect van ethisch leiderschap op het cognitief intern sociaal 

kapitaal zou versterken.  

Met een hiërarchische regressieanalyse werd deze hypothese getoetst. De 

controlevariabele geslacht werd daarbij in stap 1 toegevoegd. In stap 2 werd ethisch leiderschap 

en de interactiefrequentie tussen leidinggevende en medewerker toegevoegd aan het model, 

gevolgd door het interactie-effect tussen ethisch leiderschap en de interactiefrequentie in stap 

3. De resultaten laten zien dat ethisch leiderschap in model 2 een significant positief effect heeft 

op het cognitief intern sociaal kapitaal, gecontroleerd voor geslacht en interactiefrequentie (B 

= .46, t(129) = 5.10, p = .00). De interactiefrequentie heeft in model 2 een significant negatief 

effect op het cognitief intern sociaal kapitaal, gecontroleerd voor geslacht en ethisch leiderschap 

(B = -.17, t(129) = -2.34, p = .02). Het interactie-effect tussen ethisch leiderschap en de 
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interactiefrequentie heeft in model 3 echter geen significant effect (B = -.19, t(128) = -1.52, p 

= .13) op het cognitief intern sociaal kapitaal. Dit betekent dat de interactiefrequentie tussen 

leidinggevende en medewerker geen effect heeft op het verband tussen ethisch leiderschap en 

cognitief intern sociaal kapitaal. Hypothese 9 moet daarom verworpen worden. 

Het toevoegen van het interactie-effect in model 3 leidt dan ook niet tot een significante 

stijging in de verklaarde variantie ten opzichte van model 2 en komt uit op 19%. Dit betekent 

dat 19% van de variantie in het cognitief intern sociaal kapitaal verklaard wordt door het 

geslacht, ethisch leiderschap, de interactiefrequentie tussen leidinggevende en medewerker en 

het interactie-effect van ethisch leiderschap en interactiefrequentie. De negatieve bèta laat ook 

hier zien dat wanneer het interactie-effect wel significant was geweest, de hypothese verworpen 

had moeten worden omdat er dan sprake zou zijn van een verzwakkend effect van een hoge 

interactiefrequentie tussen leidinggevende en medewerker op het verband tussen ethisch 

leiderschap en cognitief intern sociaal kapitaal. 

Tabel 11 

Hiërarchische regressieanalyse voor cognitief intern sociaal kapitaal (N = 133) 

Variabele B s.e. Beta 

Model 1    

  Constante 3.51 .13  

  Geslacht -.13 .14 -.08 

Model 2    

  Constante 3.58 .12  

  Geslacht -.21 .13 -.13 

  Ethisch leiderschap .46*** .09 .42 

  Interactiefrequentie -.17* .07 -.20 

Model 3    

  Constante 3.59 .12  

  Geslacht -.21 .13 -.13 

  Ethisch leiderschap .45*** .09 .42 

  Interactiefrequentie -.20** .07 -.23 

  Ethisch leiderschap*Interactiefrequentie -.19 .12 -.13 

Note. R2 = .01 in model 1, ∆R2 = .17 in model 2, ∆R2 = .01 in model 3. * p < .05, ** p < .01, *** p < .001. 
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4.3 Conceptueel model 

De resultaten van de regressieanalyses worden in Figuur 3 in het conceptueel model 

gevisualiseerd. De dikgedrukte regressiecoëfficiënten duiden op significantie.  

 

Figuur 3: Resultaten conceptueel model 

4.4 Aanvullende analyse 

 Gezien de significante invloed van de controlevariabele geslacht in de 

regressiemodellen van structureel intern sociaal kapitaal en relationeel intern sociaal kapitaal, 

werd een aanvullende analyse gedaan op basis van geslacht. Omdat het primaire proces binnen 

de steekproef voornamelijk door mannen wordt uitgevoerd, werden in de aanvullende analyse 

enkel mannen werden meegenomen in de hypothese toetsing. Deze analyses laten echter geen 

significant andere uitkomsten zien en resulteerde eveneens in het aannemen van hypothese 1, 2 

en 3 en het verwerpen van hypothese 4, 5, 6, 7, 8 en 9. Hoewel mannen het structureel intern 

sociaal kapitaal, het relationeel intern sociaal kapitaal en de fysieke afstand met de 

leidinggevende dus hoger beoordelen dan vrouwen binnen de steekproef, laten de resultaten 

zien dat ook enkel onder mannen ethisch leiderschap een positief effect heeft op de drie 

dimensies van intern sociaal kapitaal en dit effect niet verzwakt wordt door een hoge mate van 

fysieke afstand of versterkt wordt door een hoge interactiefrequentie met de leidinggevende. 
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5. Conclusie en discussie 

Dit onderzoek heeft getoetst in hoeverre ethisch leiderschap positief verband houdt met het 

intern sociaal kapitaal onder medewerkers en in hoeverre leader distance dit verband 

beïnvloedt. Om dit te onderzoeken werd een aantal hypothesen opgesteld en getoetst, waarvan 

de resultaten in dit hoofdstuk worden geïnterpreteerd en bediscussieerd. Hierna wordt antwoord 

gegeven op de centrale vaagstelling van dit onderzoek. Vervolgens wordt de relevantie van de 

getrokken conclusies besproken, worden de beperkingen van het onderzoek uiteengezet en 

wordt afgesloten met suggesties voor vervolgonderzoek.  

5.1 De relatie tussen ethisch leiderschap en intern sociaal kapitaal 

In dit onderzoek werd gesteld dat ethisch leiderschap een positief effect heeft op het structureel 

intern sociaal kapitaal (H1), het relationeel intern sociaal kapitaal (H2) en het cognitief intern 

sociaal kapitaal (H3) onder medewerkers. De resultaten van dit onderzoek liggen in lijn met 

eerder onderzoek naar de relatie tussen ethisch leiderschap en intern sociaal kapitaal (e.g. 

Pastoriza et al., 2008; Pastoriza et al., 2009; Pastoriza & Arino, 2013) en bevestigen dat ethisch 

leiderschap een rol speelt in de ontwikkeling van structureel, relationeel en cognitief intern 

sociaal kapitaal. Naarmate respondenten meer ethisch leiderschap ervaren, waarderen zij de 

drie dimensies van het intern sociaal kapitaal in de organisatie significant hoger. Hypothese 1, 

2 en 3 kunnen daarom aangenomen worden.   

 Voor de structurele dimensie betekenen de resultaten dat wanneer leidinggevenden 

ethisch leiderschap vertonen en het gewenste ethische gedrag van medewerkers belonen, 

medewerkers meer geneigd zijn om informatie met elkaar te delen. Mishira (1996) verklaart dit 

door te stellen dat ethisch leiderschap angst wegneemt bij medewerkers om veroordeeld te 

worden bij het introduceren van nieuwe ideeën. De Hoogh & Den Hartog (2008) voegen 

daaraan toe dat het moral manager aspect van ethisch leiderschap een gevoel van verplichting 

oproept bij medewerkers waar het gaat om het delen van kennis.  
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Op het gebied van relationeel intern sociaal kapitaal, laten de resultaten zien dat ethisch 

leiderschap het vertrouwen tussen medewerkers vergroot. Dit ligt in lijn met onderzoeken die 

stellen dat ethisch gedrag van de leidinggevende conform de moral person rol leidt tot een 

toenemend vertrouwen onder medewerkers (e.g. Butler & Cantrell, 1984; Hosmer, 1995; 

Podsakoff et al., 1996a; Mishira, 1996; Whitener et al., 1998; Sims, 2002; Bolino et al., 2002).  

Tot slot betekenen de resultaten van dit onderzoek voor de cognitieve dimensie dat 

ethisch leiderschap de identificatie van medewerkers met de organisatie als collectief vergroot. 

Grojean et al. (2004) en Resick et al. (2006) verklaren dit door te stellen dat het stimuleren van 

een transparante dialoog omtrent ethische vraagstukken ten grondslag ligt aan het ontstaan van 

een verhoogde oriëntatie op het collectief. Lewicki et al. (1998) en Pastoriza et al. (2008) stellen 

daarnaast dat leidinggevenden die altruïstische motieven vertonen en handelen op basis van 

ethische principes in staat zijn om medewerkers een helder beeld te bieden van de intenties van 

de organisatie als geheel, wat tevens de identificatie met het collectief stimuleert (Perry, 2004).   

5.2 De rol van leader distance 

Aanvullend op de relatie tussen ethisch leiderschap en intern sociaal kapitaal, werd in dit 

onderzoek verondersteld dat leader distance een modererende rol speelt in dit verband. Daarbij 

werd beargumenteerd dat een hoge mate van fysieke afstand het verband tussen ethisch 

leiderschap en de drie dimensies van intern sociaal kapitaal verzwakt (H4, H5, H6) en dat een 

hoge interactiefrequentie het verband tussen ethisch leiderschap en de drie dimensies van intern 

sociaal kapitaal versterkt (H7, H8, H9). De resultaten van dit onderzoek lieten echter zien dat 

fysieke afstand alleen een significante invloed had op het verband tussen ethisch leiderschap en 

de structurele dimensie van intern sociaal kapitaal. Dit was echter een positief effect. Er kan 

daarom niet gezegd worden dat een hoge mate van fysieke afstand het verband tussen ethisch 

leiderschap en de drie dimensies van intern sociaal kapitaal verzwakt, waardoor hypothese 4, 5 

en 6 verworpen moeten worden. De interactiefrequentie liet ook alleen een significante invloed 
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zien op het verband tussen ethisch leiderschap en structureel intern sociaal kapitaal, maar dit 

was een negatief effect. Hierdoor kan ook niet gezegd worden dat een hoge interactiefrequentie 

het verband tussen ethisch leiderschap en de drie dimensies van intern sociaal kapitaal versterkt, 

waardoor ook hypothese 7, 8 en 9 verworpen moeten worden.  

 Ondanks het verwerpen van de hypothesen omtrent de invloed van fysieke afstand en 

interactiefrequentie, bleek dus dat zij wel een modererende rol spelen in het effect van ethisch 

leiderschap op de structurele dimensie van intern sociaal kapitaal. Fysieke afstand had daarbij 

een versterkend effect en een hogere interactiefrequentie een verzwakkend effect. Deze 

bevindingen kunnen mogelijk verklaard worden vanuit eerdere onderzoeken, die stellen dat een 

zekere mate van afstand juist positief is voor de invloed van leidinggevenden. Zo 

beargumenteren Shamir, Zakay & Popper (1998) dat leidinggevenden op afstand beter in staat 

zijn om invloed uit te oefenen op de creatie van een groepsgevoel onder de medewerkers, omdat 

leiders op afstand meer prestige toegeschreven wordt dan leiders die dichtbij staan en tastbaar 

zijn (Bogardus, 1927). De communicatie vanuit leidinggevenden op afstand (e.g. visie, 

symboliek) krijgt daardoor meer gewicht en heeft een grotere impact op de medewerkers (Cole 

et al., 2009). Leidinggevenden die zich in de fysieke nabijheid van medewerkers begeven 

verliezen deze impact volgens Katz & Kahn (1978), omdat het aura van prestige, expertise en 

andere op basis van status toegeschreven positieve eigenschappen van de leidinggevende 

hierdoor verminderd en zwakkere eigenschappen van de leidinggevende beter zichtbaar worden 

voor medewerkers. Hoewel dit niet perse negatief is en kwetsbaarheid van de leidinggevende 

in enkele gevallen juist als positief wordt gekenmerkt voor de relatie tussen leidinggevende en 

medewerker (e.g. Aronson, Willerman & Floyd, 1966; Yagil, 1998), ligt het wel in lijn met de 

suggestie van Trevino et al. (2000) dat communicatie over ethische waarden het meest effectief 

is wanneer het afkomstig is vanuit de top van de organisatie, die op grotere fysieke afstand 

opereert.  
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 Een andere verklaring is mogelijk te vinden in onderzoeken die stellen dat de optimale 

interactiefrequentie afhankelijk is van situationele factoren, zoals de mate van feedback en 

aanwijzingen die medewerkers verlangen (e.g. House, 1971; Kerr & Jermier, 1978; House & 

Dessler, 1994; Howell et al., 1997). Ashford & Cummings (1985) stellen bijvoorbeeld dat 

medewerkers vooral bij onervarenheid en ambiguïteit in de werkzaamheden een hoge mate van 

interactie met hun leidinggevende verlangen. Wanneer medewerkers echter in hoge mate 

competent zijn, wordt communicatie vanuit de leidinggevende vaak als overbodig en zelfs 

hinderlijk gezien (House & Mitchell, 1974). Zo bevestigen Cardinal & Hatfield (2000) in hun 

studie dat farmaceutische onderzoeksfaciliteiten innovatiever zijn wanneer zij zich op afstand 

bevinden van het hoofdkantoor en de hoog gekwalificeerde wetenschappers kunnen werken 

zonder directe inmenging van leidinggevenden. Gezien het hoge opleidingsniveau binnen de 

steekproef, is deze contextuele factor mogelijk van invloed is geweest op de resultaten.  

  Tot slot bieden technologische mogelijkheden en virtuele communicatiekanalen 

mogelijk een verklaring voor de uitkomsten met betrekking tot de fysieke afstand. Zo stellen 

Avolio et al. (2001) dat virtueel leiderschap, waarbij communicatie op afstand geïnitieerd wordt 

en verloopt via virtuele kanalen, juist een positief effect heeft op het creëren van een 

groepsgevoel onder medewerkers, waardoor zij eerder geneigd zijn om hun egocentrische 

motieven te vervangen door een altruïstische oriëntatie. Virtuele communicatie op fysieke 

afstand zou daarnaast bevrijdend werken voor medewerkers omdat het de sociale normen van 

face-to-face communicatie (e.g. wachten tot iemand uitgepraat is), cognitieve beperkingen (e.g. 

denken vanuit vaste kaders) en vooroordelen op basis van fysieke impressies wegneemt (Kahai, 

Sosik & Avolio, 1997; Weisband & Atwater, 1999). Gezien het feit dat de steekproef is 

getrokken binnen een IT-organisatie, waarin technologische mogelijkheden en virtuele 

communicatiekanalen van alledaags belang zijn, heeft dit mogelijk invloed gehad op de 

resultaten met betrekking tot fysieke afstand. 
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5.3 Antwoord op de centrale vraagstelling 

De centrale vraagstelling van dit onderzoek luidt: In hoeverre houdt ethisch leiderschap 

verband met het intern sociaal kapitaal onder medewerkers en in hoeverre beïnvloedt leader 

distance dit verband? Uit het onderzoek kan worden geconcludeerd dat ethisch leiderschap een 

significant positieve invloed heeft op het intern sociaal kapitaal onder medewerkers en dat de 

gepercipieerde leader distance enkel van invloed is op het effect van ethisch leiderschap op de 

structurele dimensie van het intern sociaal kapitaal. Een hogere mate van fysieke afstand 

versterkt dit effect, waar een hogere mate van interactiefrequentie dit verband verzwakt.  

5.4 Relevantie van het onderzoek 

De resultaten van dit onderzoek hebben bijgedragen aan het generaliseren van de bevindingen 

van Pastoriza & Arino (2013), door het door hun gevonden verband tussen ethisch leiderschap 

en intern sociaal kapitaal te repliceren op een hoger hiërarchisch niveau. Daarmee heeft dit 

onderzoek gelijktijdig een bijdrage geleverd aan het wegnemen van een deel van de onenigheid 

die heerst over de bronnen van sociaal kapitaal (Adler & Kwon, 2002), door ethisch leiderschap 

ook in de context van dit onderzoek te identificeren als antecedent van intern sociaal kapitaal. 

Hiermee is tevens het belang van ethiek in hedendaags leiderschap onderstreept, een 

ontwikkeling die door eerdere onderzoeken (e.g. Kelly & Finkelman, 2011; Marques, 2015) 

reeds werd geschetst.  

 Daarnaast heeft dit onderzoek specifiek gehoor gegeven aan de suggesties van Cole et 

al. (2009), Brown & Mitchell (2010) en Pastoriza & Arino (2013) over het betrekken van leader 

distance als modererende variabele in onderzoek naar leiderschap. Hoewel de hypothesen 

rondom leader distance in dit onderzoek verworpen werden, draagt dit onderzoek hiermee wel 

bij aan het creëren van een vollediger begrip van de effecten van leader distance op het 

beïnvloedingsproces tussen leidinggevenden van hoge hiërarchische niveaus en hun volgers 

(Waldman & Yammarino, 1999; Antonakis & Atwater, 2002).  
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 Het identificeren van ethisch leiderschap als antecedent van intern sociaal kapitaal 

betekent voor de praktijk dat organisaties een hulpmiddel in handen krijgen om de waarde van 

het intern sociaal kapitaal te vergroten (Pastoriza et al., 2008). Dit is niet alleen een mogelijke 

bron van duurzaam concurrentievoordeel (Bolino et al., 2002; Moran, 2005), maar leidt 

concreet tot een toename in de uitwisseling van resources binnen de organisatie (Hansen, 1998; 

Tsai & Ghoshal, 1998), een hogere effectiviteit van cross-functionele teams (Rosenthal, 1997), 

betere organisatorische prestaties in zijn algemeen (Leana & Pil, 2006; Andrews, 2010) en 

minder verloop van personeel (Krackhardt & Hanson, 1993). Voor beleidsmakers biedt dit, 

bovenop de wens van investeerders (Jennings, 2005) en de recente ontwikkelingen op het 

gebied van leiderschap (Marques, 2015), een extra legitimatie om ethisch leiderschap op de 

kaart te zetten binnen organisaties en hiermee invloed uit te oefenen op de waarde van het intern 

sociaal kapitaal.  

5.5 Beperkingen en suggesties voor vervolgonderzoek 

In dit onderzoek is gebruik gemaakt van een enkele bron om zowel de afhankelijke als de 

onafhankelijke variabelen te meten. Deze wijze van dataverzameling is mogelijk risicovol in 

het licht van de same source bias (Podsakoff et al., 2003). Deze vorm van common method 

variance houdt in dat de afhankelijke en onafhankelijke variabelen met elkaar correleren ten 

gevolge van het meten van de variabelen bij één bron (i.e. één respondent die alle variabelen 

waardeert), in plaats van dat er een daadwerkelijke relatie tussen beiden bestaat. Hoewel in de 

methoden sectie is verantwoord waarom alle variabelen gewaardeerd zijn door de medewerkers 

en hiermee self-reports vermeden zijn, zou toekomstig onderzoek naar bijvoorbeeld ethisch 

leiderschap kunnen profiteren van waarderingen van leidinggevenden op hetzelfde 

hiërarchische niveau of andere vormen van multi-source respons. 

 Gezien de structuur van de data, kan er tevens niet worden vastgesteld of ethisch 

leiderschap alleen zorgt voor een hoger intern sociaal kapitaal, of dat een hoger intern sociaal 
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kapitaal ook zorgt voor meer ethisch leiderschap. Pastoriza et al. (2009) benadrukken dat intern 

sociaal kapitaal een context specifiek fenomeen is en dat het mogelijk is dat het in organisaties 

met minder intern sociaal kapitaal moeilijker is voor leidinggevenden om ethisch leiderschap 

te vertonen, waar dit in organisaties met een hoger intern sociaal kapitaal gemakkelijker is. Dit 

omdat een hoger intern sociaal kapitaal samenhangt met een toegenomen motivatie onder 

medewerkers om het belang van de organisatie te ondersteunen, wat maakt dat zij welwillender 

tegenover leiderschap practices staan (Ghoshal & Barlett, 1994). Hoewel er daarom niet 

gesproken kan worden van causaliteit, liggen de bevindingen van dit onderzoek wel in lijn met 

eerder onderzoek naar de relatie tussen ethisch leiderschap en intern sociaal kapitaal (e.g. 

Pastoriza & Arino, 2013). 

 Een derde beperking van dit onderzoek is dat er uitsluitend gefocust is op fysieke afstand 

en interactiefrequentie, waarmee sociale afstand, de derde vorm van leader distance zoals 

gedefinieerd door Antonakis & Atwater (2002), genegeerd werd. Hoewel deze keuze werd 

ingegeven door de suggesties vanuit eerdere onderzoeken (i.e. Howell & Hall-Merenda, 1999; 

Cole et al., 2009; Pastoriza & Arino, 2013), suggereren Antonakis & Atwater (2002) dat het 

gelijktijdig meten van alle drie de dimensies van leader distance tot interessante nieuwe 

inzichten kan leiden. Toekomstig onderzoek kan dit uitwijzen door ook de rol van sociale 

afstand in ogenschouw te nemen.  

 Toekomstig onderzoek zou zich daarnaast kunnen richten op de rol die toegenomen 

technologische mogelijkheden spelen in de effecten van leader distance. Hoewel Brown & 

Duguid (2000) stellen dat het belang van face-to-face communicatie in kennisintensieve 

organisaties onderschat wordt en in dit onderzoek zowel de negatieve als mogelijk positieve 

gevolgen van leader distance besproken zijn, blijkt uit de resultaten dat afstand geen negatieve 

invloed heeft op de relatie tussen leidinggevenden en medewerkers. Het blijft echter onduidelijk 

of individuen vertrouwen op kunnen bouwen en zich kunnen identificeren met leiders die op 
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afstand communiceren door middel van virtuele communicatiekanalen (Shamir, 1999). In 

verder onderzoek naar de rol van virtuele communicatie, zou onderscheid gemaakt kunnen 

worden in het type communicatiekanaal en de beeld- en geluidsmogelijkheden die dit met zich 

mee brengt. Zo stellen Awamleh & Gardner (1999) dat met name beeld een belangrijke factor 

is en in veel gevallen een grotere impact heeft dan de daadwerkelijke inhoud van de 

communicatie, hoe inspirerend deze inhoud ook is. Toekomstig onderzoek zal daarom uit 

moeten wijzen in hoeverre relatief koude, onpersoonlijke virtuele communicatiekanalen 

geschikte vervangers zijn van face-to-face communicatie in het overbrengen van de gewenste 

leiderschapseffecten. 

 Tot slot is het belangrijk dat toekomstig onderzoek zich richt op de culturele verschillen 

die de gestelde relaties in dit onderzoek kunnen beïnvloeden. Resick et al. (2006) 

beargumenteren namelijk dat verschillende nationale culturen anders reageren op ethisch 

leiderschap, waarbij aspecten van ethisch leiderschap in masculiene culturen als zwak 

getypeerd kunnen worden in relatie tot de autoritaire rol die in dergelijke culturen van een 

leidinggevende verwacht wordt (Hofstede, 1980). Daarnaast wordt door Yammarino & Jung 

(1998) en Antonakis & Atwater (2002) beargumenteerd dat machtsafstand en de mate van 

collectivisme van invloed zijn op de mate van leader distance die doorgaans gehanteerd wordt, 

wat impact heeft op het analyseniveau dat toegepast dient te worden. Zo stellen zij dat in 

culturen met een grote machtsafstand en een hoge mate van collectivisme, uitkomsten van 

leiderschapsprocessen gemeten dienen te worden op groepsniveau, terwijl leiders in culturen 

met minder machtsafstand en meer individualisme vaker op individuele basis communiceren, 

waardoor analyse op microniveau passender is. Om een beter begrip van de gestelde verbanden 

te krijgen, is het daarom nodig om de effecten in meerdere culturen te repliceren.  
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Appendix A: Survey 

Beste collega, 

In het kader van mijn studie doe ik een onderzoek naar het effect dat ethisch leiderschap heeft 

op het sociaal kapitaal onder medewerkers en de rol die afstand tussen de leidinggevende en 

medewerker hierin speelt. Gedurende de enquête worden deze begrippen toegelicht. 

Door het invullen van deze enquête helpt u mij het verband tussen deze drie variabelen te 

toetsen en kunnen we meer te weten komen over hoe onze organisatie hiervan kan profiteren. 

Uiteraard wordt daarbij vertrouwelijk omgegaan met de antwoorden die u geeft. De gegevens 

zijn anoniem en niets van wat u invult is achteraf te herleiden naar personen. Er zal dus enkel 

gerapporteerd worden over de waarden die de sterkte en significantie van het verband aangeven 

en individuele scores, gemiddelden of specifieke antwoorden op vragen worden achterwegen 

gelaten.  

Ik stel het zeer op prijs als u bereid bent om de enquête volledig in te vullen. De enquête telt 41 

vragen die zowel gericht zijn op de drie beschreven variabelen als een aantal demografische 

kenmerken, welke meegenomen zullen worden als controlevariabelen in het onderzoek. De 

impact hiervan wordt toegelicht gedurende de enquête.  

Gelieve bij alle vragen één antwoord aan te kruisen. Er bestaan geen goede of foute antwoorden. 

Bij vragen, opmerkingen of algemene feedback over de enquête kunt u mij gerust mailen. 

Alvast bedankt, 

Thom van de Lagemaat 
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Ethisch leiderschap 

Allereerst worden er een aantal vragen gesteld die de variabele ethisch leiderschap meten. 

Ethisch leiderschap betekent dat de leidinggevende gedrag vertoont dat ethisch en moreel 

verantwoord is en dergelijk gedrag ook expliciet stimuleert bij de medewerkers.  

De vragen hebben de vorm van stellingen. Gelieve uw antwoorden te baseren op het beeld dat 

u heeft van het ethisch leiderschap van uw business unit manager of, wanneer u niet in een 

business unit werkzaam bent, van uw afdelingsmanager. Het gaat dus om het ethisch 

leiderschap van de hoogste manager van uw organisatieonderdeel. Dit is belangrijk voor de 

eenduidigheid van de resultaten.  

1 = helemaal mee oneens, 2 = mee oneens, 3 = noch mee eens, noch mee oneens, 4 = mee eens, 

5 = helemaal mee eens 

1. Mijn manager luistert naar wat medewerkers te zeggen hebben. 

2. Mijn manager disciplineert medewerkers die zich niet aan ethische normen/standaarden 

houden. 

3. Mijn manager leeft zijn leven op een ethische manier. 

4. Mijn manager heeft het beste voor met de belangen van de medewerkers. 

5. Mijn manager maakt eerlijke en gebalanceerde beslissingen. 

6. Mijn manager is te vertrouwen. 

7. Mijn manager bespreekt ethiek en morele waarden met de medewerkers. 

8. Mijn manager geeft het goede voorbeeld wat betreft ethisch gedrag. 

9. Mijn manager definieert succes niet alleen op basis van resultaten, maar ook op basis 

van hoe de resultaten tot stand zijn gekomen. 

10. Wanneer mijn manager een beslissing neemt, vraagt hij zichzelf af wat juist is om te 

doen vanuit ethisch perspectief. 
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Sociaal kapitaal 

De volgende vragen meten de variabele sociaal kapitaal. Sociaal kapitaal zijn de hulpbronnen 

die voortkomen uit sociale relaties tussen collega’s, wat zich kan uiten in o.a. kennisdeling, 

vertrouwen, een oriëntatie op gedeelde doelen en een bereidheid om als collectief te handelen.  

De vragen hebben de vorm van stellingen. Gelieve uw antwoorden te baseren op het beeld dat 

u heeft van het sociaal kapitaal binnen Info Support.  

1 = helemaal mee oneens, 2 = mee oneens, 3 = noch mee eens, noch mee oneens, 4 = mee eens, 

5 = helemaal mee eens 

11. In mijn organisatie communiceren medewerkers open en eerlijk met elkaar. 

12. In mijn organisatie geven medewerkers elkaar opbouwende feedback zonder het 

persoonlijk te maken. 

13. In mijn organisatie delen medewerkers vrijwillig informatie met elkaar. 

14. In mijn organisatie houden medewerkers elkaar altijd op de hoogte van relevante 

informatie en ontwikkelingen. 

15. Ik kan vertrouwen op de medewerkers met wie ik werk in deze organisatie. 

16. Medewerkers in deze organisatie zijn doorgaans begaan met elkaars gevoelens. 

17. Medewerkers in deze organisatie hebben vertrouwen in elkaar. 

18. Medewerkers in deze organisatie zijn integer. 

19. Er is geen teamspirit tussen medewerkers in deze organisatie. 

20. Over het algemeen zijn medewerkers in deze organisatie te vertrouwen. 

21. Medewerkers in deze organisatie delen dezelfde visie en ambities wat betreft de 

toekomst van de organisatie. 

22. Medewerkers in deze organisatie streven met enthousiasme collectieve doelen na. 

23. Medewerkers in deze organisatie streven dezelfde doelen na. 

24. Medewerkers in deze organisatie zijn gecommitteerd aan de organisatorische doelen. 
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25. Medewerkers in deze organisatie voelen zich betrokken bij de toekomstige richting van 

de organisatie. 

26. Iedereen is in overeenstemming wat betreft de visie van de organisatie. 

Leader distance 

De volgende vragen meten de afstand tussen leidinggevenden en medewerkers.  

Gelieve ten behoeve van eenduidigheid de volgende stellingen beantwoorden op basis van het 

contact tussen u en uw business unit manager of, wanneer u niet in een business unit werkzaam 

bent, op basis van het contact tussen u en uw afdelingsmanager. Het gaat dus om het contact 

met de hoogste manager van uw organisatieonderdeel. U wordt verzocht de vragen te 

beantwoorden op basis van de fysieke afstand en de interactiefrequentie zoals u dat in de 

afgelopen vier weken hebt ervaren.  

1 = helemaal mee oneens, 2 = mee oneens, 3 = noch mee eens, noch mee oneens, 4 = mee eens, 

5 = helemaal mee eens 

27. De aard van mijn baan is dusdanig dat mijn manager zelden dichtbij mij is wanneer ik 

aan het werk ben. 

28. In mijn baan voer ik de belangrijkste taken uit op een andere locatie dan waar mijn 

manager zich bevindt (zelfde verdieping/pand wordt gezien als zelfde locatie). 

29. Mijn manager en ik zijn zelden in direct contact (fysiek contact; zie je elkaar?). 

1 = nooit, 2 = zelden, 3 = soms, 4 = vaak, 5 = heel vaak 

30. Hoe vaak initieert uw manager werk gerelateerd contact met u? 

31. Hoe vaak initieert u werk gerelateerd contact met uw manager? 

32. Hoe vaak staat u in interactie met uw manager op het werk? 

33. Hoe vaak heeft u informeel of sociaal contact met uw manager op het werk? 
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En verder 

Aanvullend worden enkele demografische vragen gesteld die worden meegenomen als 

controlevariabelen in het onderzoek. Dit houdt in dat op deze manier gecontroleerd kan worden 

of de gevonden verbanden significant anders zijn voor mannen dan voor vrouwen, of voor 

bepaalde leeftijdscategorieën. Ook voor deze resultaten geldt dus dat ze op geen enkele wijze 

op individueel of groepsniveau gerapporteerd zullen worden of herleidbaar zullen zijn naar het 

individu. 

34. U bent een: 

o Man 

o Vrouw 

35. U bent: 

o Jonger dan 25 jaar oud 

o 26-35 jaar oud 

o 36-45 jaar oud 

o 46-55 jaar oud 

o 56-65 jaar oud 

36. Wat is uw hoogst genoten opleidingsniveau? 

o <MBO 

o MBO 

o HBO 

o Universiteit 
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37. U bent: 

o 5 jaar of korter werkzaam voor de organisatie 

o 6-10 jaar werkzaam voor de organisatie 

o 11-15 jaar werkzaam voor de organisatie 

o 16 jaar of langer werkzaam voor de organisatie  

38. U bent werkzaam in de unit/afdeling: 

o BUF 

o BUI 

o BUO 

o BUZ 

o Data Solutions 

o HRD 

o Kenniscentrum 

o MITS 

o PDC 

o Sales Support & Marketing 

o Geen antwoord 

Tot slot 

Hartelijk dank voor het invullen van deze enquête. Het is van grote hulp in mijn onderzoek en 

levert daarnaast interessante inzichten op voor Info Support. Het onderzoeksrapport zal eind 

juni gereed zijn en wordt rondgestuurd binnen de deelnemende units en afdelingen. Mocht u 

tussentijds vragen of opmerkingen hebben over de enquête, het verwerken van de data, de 

resultaten of andere zaken die gerelateerd zijn aan het onderzoek: neem gerust contact op.  
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Appendix B: Resultaten factoranalyse 

Tabel B1  

Factoranalyse intern sociaal kapitaal (N = 136) 

   Factoren 

Schaal Items I II III IV 

SD 1. In mijn organisatie communiceren medewerkers open 

en eerlijk met elkaar. 

.58    

SD 2. In mijn organisatie geven medewerkers elkaar 

opbouwende feedback zonder het persoonlijk te 

maken. 

.44    

SD 3. In mijn organisatie delen medewerkers vrijwillig 

informatie met elkaar. 

  -.56  

SD 4. In mijn organisatie houden medewerkers elkaar altijd 

op de hoogte van relevante informatie en 

ontwikkelingen. 

  -.88  

RD 5. Ik kan vertrouwen op de medewerkers met wie ik 

werk in deze organisatie. 

.72    

RD 6. Medewerkers in deze organisatie zijn doorgaans 

begaan met elkaars gevoelens. 

.32    

RD 7. Medewerkers in deze organisatie hebben vertrouwen 

in elkaar. 

.88    

RD 8. Medewerkers in deze organisatie zijn integer. .63    

RD 9. Er is geen teamspirit tussen medewerkers in deze 

organisatie. 

.44    

RD 10. Over het algemeen zijn medewerkers in deze 

organisatie te vertrouwen. 

.81    

CD 11. Medewerkers in deze organisatie delen dezelfde visie 

en ambitie wat betreft de toekomst van de 

organisatie. 

 .67   

CD 12. Medewerkers in deze organisatie streven met 

enthousiasme collectieve doelen na. 

 .38   

CD 13. Medewerkers in deze organisatie streven dezelfde 

doelen na. 

 .85   

 14. Medewerkers in deze organisatie zijn gecommitteerd 

aan de organisatorische doelen.  

 

 

 .38  .59 
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CD 15. Medewerkers in deze organisatie voelen zich 

betrokken bij de toekomstige richting van de 

organisatie. 

   .81 

CD 16. Iedereen is in overeenstemming wat betreft de visie 

van de organisatie. 

 .68   

Eigenvalue (Direct Oblimin Rotatie) 5.75 2.26 1.09 1.04 

Percentage variantie verklaard 35.92% 14.11% 6.84% 6.50% 

Cumulatief percentage variantie verklaard 35.92% 50.03% 56.87% 63.37% 

Note. Factorladingen lager dan .30 zijn niet weergegeven. SD = Structurele dimensie. RD = Relationele dimensie. 

CD = Cognitieve dimensie. 

 

Tabel B2 

Factoranalyse ethisch leiderschap (N = 136) 
   Factoren 

Schaal  Items I II 

ELS 1. Mijn manager luistert naar wat medewerkers te zeggen hebben. .67  

ELS 2. Mijn manager disciplineert medewerkers die zich niet aan ethische 

normen/standaarden houden. 

 .64 

ELS 3. Mijn manager leeft zijn leven op een ethische manier. .36 .32 

ELS 4. Mijn manager heeft het beste voor met de belangen van de 

medewerkers. 

.87  

ELS 5. Mijn manager maakt eerlijke en gebalanceerde beslissingen. .71  

ELS 6. Mijn manager is te vertrouwen. .70  

ELS 7. Mijn manager bespreekt ethiek en morele waarden met de 

medewerkers. 

 .69 

ELS 8. Mijn manager geeft het goede voorbeeld wat betreft ethisch gedrag. .41 .49 

ELS 9. Mijn manager definieert succes niet alleen op basis van resultaten, 

maar ook op basis van hoe de resultaten tot stand zijn gekomen. 

.53  

ELS 10. Wanneer mijn manager een beslissing neemt, vraagt hij zichzelf af 

wat juist is om te doen vanuit ethisch perspectief. 

 .53 

Eigenvalue (Direct Oblimin Rotatie) 4.71 1.22 

Percentage variantie verklaard 47.14% 12.24% 

Cumulatief percentage variantie verklaard 47.14% 59.38% 

Note. Factorladingen lager dan .30 zijn niet weergegeven. ELS = Ethical Leadership Scale 
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Tabel B3 

Factoranalyse leader distance (N = 136) 

   Factoren 

Schaal Items  I 

FA 1. De aard van mijn baan is dusdanig dat mijn manager zelden dichtbij mij is 

wanneer ik aan het werk ben. 

-.62 

FA 2. In mijn baan voer ik de belangrijkste taken uit op een andere locatie dan waar 

mijn manager zich bevindt. 

-.61 

FA 3. Mijn manager en ik staan zelden in direct fysiek contact. -.74 

IF 4. Hoe vaak initieert uw manager werk gerelateerd contact met u? .72 

IF 5. Hoe vaak initieert u werk gerelateerd contact met uw manager? .78 

IF 6. Hoe vaak staat u in interactie met uw manager op het werk? .83 

IF 7. Hoe vaak heeft u informeel of sociaal contact met uw manager op het werk? .73 

Eigenvalue (Direct Oblimin Rotatie)  4.10 

Percentage variantie verklaard  58.54% 

Cumulatief percentage variantie verklaard  58.54% 

Note. Factorladingen lager dan .30 zijn niet weergegeven. FA = Fysieke afstand. IF = Interactiefrequentie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 


