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ABSTRACT: Ondernemend gedrag staat tegenwoordig hoog op de agenda van grote 

organisaties. Het is algemeen bekend dat leiders een grote invloed hebben op hun 

medewerkers en dat deze medewerkers de belangrijkste schakel tot success zijn van 

organisaties. Daarom is het belangrijk deze medewerkers zo effectief mogelijk te 

managen. Ondernemend leiderschap geeft organisaties de mogelijkheid het maximale uit 

hun medewerkers te halen. Door de medewerkers te stimuleren risico’s of 

verantwoordelijkheid te nemen, zelfstandig, pro actief en innovatief te zijn, kan het beste 

uit werknemers naar boven worden gehaald. Dit alles heeft volgens ondernemende leiders 

een positief effect op de economische prestaties van organisaties. Vooral in tijden van een 

financiële crisis, wanneer de economie in zwaar weer verkeerd, kan ondernemend 

leiderschap een absolute wapen zijn om door de crisis heen te komen. 
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1. INTRODUCTIE 

1.1 Relevantie van het onderzoek 
Eigenschappen als het zoeken naar mogelijkheden en nieuwe 

kansen, risico’s durven nemen en het doorzetten van ideeën 

naar de realiteit definiëren ondernemend gedrag(Hentschke, 

2009). Dit ondernemend gedrag kan overgebracht worden aan 

individualisten en het kan zowel binnen als buiten de 

organisatie tentoongesteld worden in zowel profit als non-profit 

organisaties, met als doel creatieve ideeën te 

stimuleren(Kuratko, 2007). Ondernemend gedrag staat 

tegenwoordig hoog op de agenda van grote organisaties. Toch 

weten we niet veel over ondernemend leiderschap richting 

werknemers. Het is algemeen bekend dat leiders een grote 

invloed hebben op het gedrag van hun werknemers(Purcell & 

Hutchinson, 2007). Doordat leiders ondernemend leiding geven 

richting hun medewerkers kan het zo zijn dat zij hun 

medewerkers stimuleren om ook ondernemend gedrag te 

vertonen. Met ondernemend gedrag wordt gedoeld op het 

durven nemen van risico’s, het identificeren van mogelijkheden, 

proactief en innovatief zijn, verantwoordelijk zijn en zelfstandig 

zijn(Kuratko, 2007, Covin en Slevin, 1991). Volgens Delaney 

& Huselid (1996) zijn werknemers de belangrijkste schakel 

voor het bereiken van goede prestaties in organisaties. Daarom 

is het voor organisaties belangrijk dat deze medewerkers de 

ruimte krijgen om optimaal te kunnen presteren. Het leiding 

geven aan deze medewerkers speelt hierin een cruciale rol. 

Centraal in dit onderzoek staat dan ook in hoeverre leiders hun 

werknemers stimuleren ondernemend gedrag te vertonen en 

welk effect ondernemend leiding geven heeft op de organisatie. 

Is leiding geven op een ondernemende manier positief of 

negatief voor de economische prestaties van een organisatie? 

Sinds de recente financiële crisis van 2007 zijn ondernemers 

voorzichtiger geworden met het nemen van risico’s. Dat blijkt 

uit het onderzoek dynamiek van investeringen in Nederland van 

onderzoeksbureau EIM begin 2013. Volgens datzelfde 

onderzoek houden ondernemers meer geld achter vanwege de 

economische onzekere tijd. Dit alles gaat ten koste van de 

Nederlandse investeringen die daardoor op het laagste niveau 

van Europa liggen (EIM, 2012). Het is dus duidelijk dat sinds 

de recente financiële crisis ondernemingen voorzichtiger zijn 

geworden. Het is interessant om te onderzoeken welk effect 

deze voorzichtigheid heeft op het ondernemend leiding geven 

van managers richting de werknemers.  

Uit een ander onderzoek van onderzoeksbureau EIM is 

gebleken dat innovatieve bedrijven en bedrijven uit landen die 

meer dan andere landen inzetten op innovatie, een hogere 

werkgelegenheidsgroei is gerealiseerd. Ook is uit datzelfde 

onderzoek gebleken dat innovatieve bedrijven en bedrijven uit 

meer innovatieve economieën veel minder te leiden hebben van 

de recente financiële crisis. Innovatie zou dus gezien kunnen 

worden als een wapen tegen de financiële crisis. Het is daarom 

belangrijk voor ondernemingen om hun medewerkers aan te 

sporen innovatief gedrag te vertonen. Interessant is om te 

onderzoeken of de recente financiële crisis invloed heeft gehad 

op de manier waarop managers leiding geven. Heeft de recente 

financiële crisis managers ervan weerhouden om ondernemend 

leiding te geven, of is het juist zo dat door de financiële crisis 

ondernemend leidinggeven een ‘’must’’ is geworden voor 

organisaties, om zo bijvoorbeeld door de crisis heen te kunnen 

komen? 

Volgens Fried (2012) is de wereldwijde financiële crisis 

begonnen in de verenigde staten in 2006. De banken in de 

verenigde staten verschaften de mensen dusdanig hoge 

hypotheken waardoor de hypotheekschuld hoger lag dan de 

waarde van het gekochte huis. Dit was de voornaamste oorzaak 

van de wereldwijde financiële crisis (Fried, 2012). Veel 

organisaties hebben het door de recente financiële crisis, 

economisch gezien nog steeds niet makkelijk. Ondernemend 

leiderschap zou een uitkomst kunnen bieden om het maximale 

uit het personeel te halen, wat economisch gezien weer kan 

leiden tot maximale bedrijfsprestaties. Hierbij zou je kunnen 

denken aan een hogere winst, maar ook aan kostenbesparing 

door efficiënter te werken. 

Dit onderzoek is wetenschappelijk relevant omdat het een 

inzicht biedt in de denkwijze van managers. Welk invloed 

denken zij dat ondernemend leiderschap heeft op de 

economische prestaties van organisaties en welke verklaring 

geven zij daarvoor. Ook heeft dit onderzoek een 

maatschappelijke relevantie. Dit  onderzoek kan ertoe leiden dat 

organisaties die een ander manier van leiding geven hanteren, 

over gaan op ondernemend leiderschap, of juist bij hun eigen 

manier van leidinggeven blijven, om economisch gezien beter 

te presteren. Om dit te kunnen realiseren zal er eerst empirisch 

bewijs geleverd moeten worden over het effect van 

ondernemend leiderschap op de economische prestaties van 

organisaties. 

 

1.2 Onderzoeksvraag en structuur thesis 
Het ultieme doel van dit onderzoek is om erachter te komen 

welk invloed  ondernemend leiderschap heeft op de 

economische prestaties van een organisatie, uit het oogpunt van 

de manager. Volgens Maurice Limmen, voorzitter van 

vakcentrale CNV, is de economische crisis die in 2007 is 

begonnen nog steeds niet voorbij. Dat biedt de mogelijkheid om 

een extra dimensie te geven aan dit onderzoek door te 

onderzoeken of de economische crisis enig invloed heeft op het 

ondernemend leiding geven door managers. Heeft deze 

economische crisis een negatief, of juist een positief invloed 

gehad op het ondernemend leiding geven van managers richting 

de medewerkers? 

De centrale vraag van deze thesis luidt dan ook: Welk invloed 

heeft ondernemend leiderschap op de economische prestaties 

van een organisatie? 

Om antwoord te kunnen geven op deze vraag zullen er 78 

managers worden geïnterviewd door een groep van 15 

studenten. De interviewvragen zijn vooraf vastgesteld door de 

studenten en de begeleider van het onderzoek. Door deze 

interviews te analyseren zal empirisch bewijs worden geleverd 

voor het beantwoorden van de onderzoeksvraag. 

De thesis is als volgt ingedeeld. Hoofdstuk één bestaat uit een 

inleiding over het onderzoek. Hoofdstuk twee bevat het 

theoretisch kader, waar aan de hand van literatuur de kern 

concepten van het onderzoek uitgebreid worden beschreven, 

namelijk: Ondernemerschap, ondernemend leiderschap, 

financiële recessie, het zeepbel-effect. Vervolgens wordt in 

hoofdstuk drie de methodes en technieken van dit onderzoek 

beschreven. In hoofdstuk vier worden de resultaten van het 

kwalitatieve onderzoek geanalyseerd en wordt er empirisch 

bewijs geleverd voor het beantwoorden van de 

onderzoeksvraag. Tenslotte bevat hoofdstuk vijf de hieruit af te 

leiden conclusies en de discussie dat volgt uit naar aanleiding 

van het onderzoek. 
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2. THEORETISCH KADER  

2.1 Ondernemerschap 
Ondernemers worden omschreven als individualisten die 

kansen en mogelijkheden herkennen en identificeren, daar waar 

anderen chaos en verwarring zien (Kuratko, 2007). Volgens 

Kuratko hebben we de afgelopen jaren een ware revolutie 

meegemaakt wat betreft ondernemerschap. Deze 

ondernemerschap revolutie heeft volgens Kuratko meer impact 

gehad op de 21ste eeuw dan de industriële revolutie op de 

twintigste eeuw. 

Wanneer we praten over ondernemerschap dan hebben we het 

over het identificeren van mogelijkheden, risico’s durven 

nemen en de taaiheid hebben om een idee door te drukken naar 

de realiteit (Kuratko, 2007). Volgens Covin en Slevin (1991) is 

het zo dat ondernemerschap uit drie onderliggende dimensies 

bestaat namelijk: innovatief zijn, risico’s durven nemen en pro 

actief zijn. 

Een aantal eigenschappen waar ondernemers over moeten 

beschikken zijn ambitie, vasthoudendheid, daadkracht 

(Hentschke, 2009). Met ambitie wordt bedoeld dat er een 

continue zoektocht is naar succes. Tijdens deze zoektocht naar 

succes zal de ondernemer te maken krijgen met tegenslagen. 

Het doorzetten ondanks deze tegenslagen wordt 

vasthoudendheid genoemd. Daadkracht duid op het feit dat de 

ondernemer snel en alleen beslissingen moet kunnen nemen, 

zonder of met een kleine hoeveelheid aan advies. 

 

Er zijn volgens Kilgour (1992) vele vaardigheden die je moet 

beheersen als ondernemer zijnde, met als belangrijkste het 

hebben van zelfvertrouwen en het durven nemen van risico’s. 

Zelfvertrouwen is een belangrijke vaardigheid omdat 

ondernemers hierdoor onvoorziene problemen durven op te 

lossen, ze zullen er niet altijd in slagen deze onvoorziene 

problemen op te lossen maar ze zullen er zeker niet voor weg 

lopen (Kilgour, 1992). 

 

Ondernemers vinden zelf hun financiële management aanleg het 

belangrijkst bij ondernemerschap. Onder financiële 

management vaardigheden verstaan we het verkopen van een 

ondernemingsplan, het opbouwen van financieel kapitaal en tot 

slot het verstandig uitgeven van geld (Hentschke, 2009). 

Terwijl sociale wetenschappers de tolerantie voor risico’s van 

ondernemerschap het belangrijkst vinden (Hentschke, 2009). 

Ondernemers zijn bereid zowel hun eigen financiële welzijn 

alsmede hun carrière te riskeren om hun doelen te bereiken. Het 

durven nemen van risico’s karakteriseert ondernemers 

(Hentschke, 2009). Zij zijn bijvoorbeeld bereid hun spaargeld te 

investeren of zelfs een lening aan te vragen om hun doel te 

verwezenlijken. Dit kan voor de ondernemer natuurlijk ook 

verkeerd uitpakken, het leven van ondernemers bestaat zeker 

niet alleen uit rozengeur en maneschijn. Er kleven ook minder 

prettige kanten aan het zijn van een ondernemer. 

 

Volgens Kets de Vries ( 2007) zijn er drie minder prettige 

kanten van het ondernemerschap. De eerste van deze drie is de 

confrontatie van de ondernemer met risico. Zoals al eerder 

vermeld hoort het nemen van risico’s bij het ondernemerschap, 

immers hoe groter de risico’s hoe groter de beloning zal zijn. Er 

zijn verschillende soorten risico’s die we kunnen verdelen in 

vier gebieden. De eerste is het financiële risico die een 

ondernemer neemt. Vaak is het zo dat hij of zij een deel van 

zijn of haar vermogen op het spel zet. Het tweede is een carrière 

risico, de ondernemer neemt het risico om te falen wat ten koste 

kan gaan van zijn verdere carrière in de maatschappij. De derde 

risico betreft de sociale en familie risico. Omdat de ondernemer 

ontzettend veel tijd in zijn werk moet steken neemt hij of zij 

hierbij het risico dat het ten koste zal gaan van zijn familie en 

sociale contacten. Tot slot, misschien wel het belangrijkste 

risico is het mentale risico. Dit omdat het gepaard gaat met het 

vermogen van de ondernemer om met de bovengenoemde 

risico’s om te gaan. 

 

De tweede minder prettige kant van ondernemerschap is de 

hoeveelheid ondernemersstress waarmee hij of zij te maken 

krijgt. Omdat ondernemers meerdere rollen moeten vervullen 

zoals, verkoper, onderhandelaar, werver van personeel en 

woordvoerder, komt er veel druk op zijn schouders te staan. Dit 

is een van de oorzaken van ondernemersstress.  

 

Als laatste is er ook nog de ondernemers ego. Aan de 

ondernemers ego hangen ook een aantal nadelen: vaak zijn 

ondernemers wantrouwend jegens anderen, willen ze alle 

touwtjes in handen hebben, hebben ze een obsessie voor succes 

en ondernemers zijn ook vaak onrealistisch 

optimistisch(Kuratko & Hodgetts, 2007). 

 

In de volgende paragraaf gaan we dieper in op het begrip 

ondernemend leiderschap. 

 

2.2 ondernemend leiderschap 
Personen die enkel en alleen bevelen opleggen zijn managers, 

personen die enkel en alleen de financiële risico’s op zich 

nemen zijn investeerders (Martin, 1982). Daar tussenin zitten de 

ondernemende leiders. Zij leggen niet enkel en alleen bevelen 

op maar laten hun medewerkers zelfstandig werken, motiveren 

hun medewerkers om creatief te zijn en creëren de ideale 

omstandigheden om innovatief te zijn. Volgens Hornsby, 

Kuratko & Zahra (2002) zijn lijnmanagers een belangrijke 

schakel wat betreft de ondernemerschap activiteiten binnen 

bedrijven. Omdat de lijn managers in direct contact staan met 

de medewerkers, kunnen de lijn managers veel invloed uit 

oefenen op deze werknemers. Deze medewerkers zijn de sleutel 

tot succes voor veel organisaties, het is daarom extra belangrijk 

deze medewerkers op een optimale manier leiding te geven. 

Voor veel leiders zijn communicatie vaardigheden en het 

motiveren van werknemers belangrijk, terwijl dit voor 

ondernemende leiders van cruciaal belang is (Hentschke, 2009). 

Wanneer ondernemende leiders communicatief niet erg vaardig 

zijn, kunnen zij moeilijk hun denkwijze overbrengen op hun 

medewerkers. 

Ondernemend leiding geven is noodzakelijk voor bedrijven die 

willen bloeien, ongeacht de grootte van het bedrijf (Kuratko, 

2007). De uitdaging voor de leiders ligt vooral in het creëren 

van een platform waar werknemers terecht kunnen met hun 

ideeën. Vervolgens dient de leider de werknemers aan te 

moedigen om aan de slag te gaan met deze ideeën (Kuratko, 

2007). De vaardigheden om ondernemend te denken en 

ondernemend gedrag te vertonen is een bron van competitief 

voordeel ( Ireland & Webb, 2007). Strategisch 

ondernemerschap gaat over het identificeren van mogelijkheden 

en het halen van een competitief voordeel uit deze 

mogelijkheden om zo waarde te creëren voor het bedrijf. 

Relatief gezien zijn kleine ondernemingen effectiever in het 

identificeren van mogelijkheden, maar zijn daarentegen minder 

succesvol om vanuit die kansen een blijvend competitief 

voordeel voor zichzelf te creëren (Duane Ireland, Hitt & 

Sirmon, 2003). In tegenstelling tot kleine bedrijven zijn relatief 

grote bedrijven effectiever in het creëren van een blijvend 

competitief voordeel maar minder effectief in het identificeren 

van nieuwe mogelijkheden (Duane Ireland et al, 2003). Het 

hebben van een ondernemersmentaliteit, ondernemerscultuur 
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binnen de organisatie, ondernemend leiderschap en het 

toepassen van creativiteit om tot innovaties te komen zijn 

belangrijke dimensies van strategisch ondernemerschap (Duane 

Ireland et al, 2003). 

 

Alvorens dieper in te gaan op het fenomeen innovatie, zal er 

eerst een definitie van innovatie gegeven worden. Innovatie is 

het implementeren van nieuwe ideeën die waarde creëren en 

worden aangedreven door het zien en het gebruik maken van 

connecties, kansen en mogelijkheden (Linder, Jarvenpaa & 

Davenport, 2003). Als we het hebben over innovatie maken we 

onderscheid tussen exploratie en exploitatie. Exploratie wordt 

gekenmerkt door het zoeken naar en ontdekken van nieuwe 

kansen. Experimenteren, risico’s nemen en innovatie gaan hand 

in hand met exploratie. Exploitatie daarentegen wordt 

gekenmerkt door implementatie, verfijning, efficiency, selectie 

en productie (de Visser, Faems & van den Top, 2011). 

Innovaties kunnen bedrijven een competitief voordeel geven ten 

opzichte van hun concurrenten en kunnen ook voordelen 

opleveren voor de nationale economie (de Visser, Faems & van 

den Top, 2011) 

Hoewel creativiteit centraal staat in het innovatieproces trekken 

veel auteurs een lijn tussen creativiteit en innovatie (Shalley & 

Gilson, 2004). Innovatie kan worden gezien als het succesvol 

implementeren van creativiteit en iets dat economische waarde 

heeft, waar creativiteit te maken heeft met het genereren van 

ideeën (Scott & Bruce, 1994). We kunnen dus concluderen dat 

elke innovatie creativiteit bevat, maar dat creativiteit niet altijd 

leidt tot innovaties. De creativiteit van een organisatie is 

afhankelijk van de individuele creativiteit binnen een 

organisatie, hoe meer creatieve werknemers, hoe groter de 

creativiteit binnen een organisatie ( Woodman, Sawyer & 

Griffin, 1993). Omdat dit ten goede kan zijn voor innovaties 

binnen een organisatie is het belangrijk voor ondernemende 

leiders om de medewerkers aan te sporen creatief te zijn. 

 

Uit onderzoek is gebleken dat een gebrek aan routine positief 

geassocieerd kan worden met innovativiteit (van der Vegt & 

Janssen, 2003). Vooral wanneer het over een complexe en 

veeleisende job gaat zijn werknemers meer gefocust op hun 

werk en zijn daardoor bereid verschillende alternatieven te 

overwegen bij het zoeken naar oplossingen (Shalley & Gilson, 

2004). In vergelijking met routine taken, zijn complexe taken 

veel uitdagender en bieden de mogelijkheid voor leren en 

persoonlijke groei. Dit alles kan uiteindelijk leiden tot een 

hogere niveau van innovativiteit binnen een organisatie. 

Werknemers innovativiteit kan worden gedefinieerd als de 

betrokkenheid van werknemers in het innovatie gedrag van de 

organisatie (Kanter, 1988). Het gaat er dan met name om in 

hoeverre de werknemers zich bemoeien met het 

innovatieproces. Het innovatieproces bestaat uit het genereren 

van ideeën, het promoten van ideeën, het realiseren van ideeën, 

productontwikkeling en uiteindelijk commercialisatie van het 

product en de adoptie van nieuwe processen en structuren 

binnen een organisatie (Axtell, Holman, Unsworth, Wall, 

Waterson & Harrington, 2000). Door in deze activiteiten een 

prominente rol te spelen kunnen werknemers zich betrekken bij 

het innovatieproces (Ramamoorthy, Flood, Slattery & Sardessai 

2005). Doordat de werknemers zich nadrukkelijker bemoeien 

met innovatie, gaat dit uiteindelijk ten goede van het algehele 

innovatieproces binnen een organisatie. Het is daarom extra 

belangrijk dat de leidinggevende deze werknemers de 

mogelijkheid biedt om optimaal deel te kunnen nemen aan het 

innovatieproces. 

 

Kort samengevat zijn de kernpunten van ondernemend 

leiderschap; het stimuleren van medewerkers om risico’s of 

verantwoordelijkheid te nemen, zelfstandig te zijn, pro actief te 

zijn, creatief te zijn en vooral innovatief te zijn. Om te 

onderzoeken welk effect deze manier van leiding geven heeft 

op de economische prestaties en welk effect de financiële crisis 

heeft gehad op het ondernemend leiderschap, zal er in de 

volgende paragraaf wat dieper worden ingegaan op de 

financiële crisis. 

 

2.3 Financiële Crisis 
Om te beginnen zullen we allereerst het begrip financiële crisis 

toelichten. Volgens Visano (2006) is een financiële crisis de 

financiële verstoring die een economie ervan weerhoudt goed te 

functioneren. 

De wereldwijde financiële crisis van 2007-2008 is de zwaarste 

geweest sinds de grote depressie in de jaren 30 van de 

twintigste eeuw (Helleiner, 2011). In een relatief kort 

tijdsbestek stortte over de hele wereld de een na de ander grote 

financiële instelling in elkaar (Reinhart & Roggof, 2009). Dit 

had ook gevolgen voor de internationale handel, ook deze 

stortte door de wereldwijde financiële crisis compleet in elkaar. 

Ook in dit geval ging het om de zwaarste instorting van de 

internationale handel sinds 1930 (Helleiner, 2011). 

De wereldwijde financiële crisis van 2007-2008 begon in de 

Verenigde Staten nadat de huizenmarkt volledig in elkaar was 

gestort, de mensen hadden hierdoor een veel hogere 

hypotheekschuld dan de waarde van hun huis en waren niet 

meer in staat hun hypotheek te betalen (Fried, 2012, Roubini & 

Mihm, 2010). Dit fenomeen wordt ook wel het zeepbel-effect 

genoemd. Dit houdt in dat er een snelle toename van 

taxatiewaarde is van onroerend goed, zoals huizen. Deze 

toename bereikt op een bepaald moment zijn limiet waardoor er 

vervolgens snelle daling van het goed ontstaat (Kindleberger, 

2005). Nadat deze zeepbel is geïmplodeerd begint de werkelijke 

financiële crisis doordat de effect van de imploderen van de 

zeepbel zich spreidt naar andere sectoren en markten, wat 

vervolgens leidt tot een recessie van de gehele economie 

(Kindleberger, 2005, Brunnermeier & Oehmke, 2012). Volgens 

Kindleberger(2005, p.13) werd er niet geïnvesteerd in vastgoed 

omdat het een hoog rendement had, maar omdat er werd 

gehoopt dat het voor een hoger prijs kon worden doorverkocht 

aan iemand anders. De term ‘’ de grotere gek’’ werd hiervoor 

gebruikt. 

Doordat de prijzen van onroerend goed tot ongekende hoogte 

stegen, werden de meer verfijnde investeerders argwanend. Zij 

verkochten hun onroerend goed vaak aan de minder verfijnde 

investeerders, zoals nieuwkomers, en pakten hierop hun winst 

(Brunnermeier & Oehmke, 2012). Deze nieuwkomers op de 

financiële markt werden in eerste instantie de dupe van het 

zeepbel-effect. Echter sloeg de crisis ook over op diverse 

ondernemingen, met name bedrijven die een geringe waarde 

van materiele vaste activa hebben, blekem het gevoeligst te zijn 

voor de gevolgen van financiële crisissen (Popov & Udell, 

2012). 

 

Als reactie op de ongunstige economische omstandigheden 

waarin bedrijven zich bevinden tijdens een financiële crisis, 

kunnen bedrijven uit twee belangrijke strategieën kiezen: Ze 

kunnen een procyclische strategie hanteren. Dit houdt in dat 

bedrijven gaan bezuinigen door kosten te besparen, te 

bezuinigen op investeringen en dus ook op innovaties. Een 

ander strategie is om juist tegen de stroom in te gaan en om dus 

te blijven investeren of zelfs de innovatie activiteiten te 



5 

 

verhogen, dit is de zogenoemde tegen cyclische strategie 

(Filippetti & Archibugi, 2011). 

 

Om zich in te dekken tegen de negatieve effecten van de 

financiële crisis zijn private ondernemingen geneigd liquide 

middelen achter de hand te houden. Dit doen ze door onder 

andere het uitgifte van aandelen (Akbar, Rehman & Ormrod, 

2013). Doordat ze hierdoor voor zichzelf een financiële buffer 

weten te verschaffen, denken ondernemingen zich te kunnen 

bewapenen tegen de gevolgen van een financiële crisis. 

Tijdens een financiële recessie moeten ondernemingen echter 

het lef hebben om agressief te investeren in marketing, 

innovatie en klant kwaliteit. Dit is volgens Roberts (2003) de 

beste strategie die je kunt hanteren tijdens en na een financiële 

crisisDoor dit te doen zullen organisaties, economisch gezien, 

het gunstigst door de crisis komen. 

Nu we weten wat ondernemend leiderschap in houdt, wat de 

belangrijkste kenmerken ervan zijn, wat een financiële crisis 

inhoudt, wanneer en hoe de meest recente financiële crisis is 

begonnen en welke strategieën er zijn voor bedrijven om deze 

financiële crisis het best door te komen, gaan we onderzoeken 

welk effect ondernemend leiderschap heeft op de economische 

prestaties van organisaties. Ook zal gekeken worden of de 

recente financiële crisis enig invloed heeft gehad op de manier 

waarop managers leiding geven. Voordat we de uitkomsten van 

het onderzoek zullen gaan analyseren staat in het volgende 

hoofdstuk de gehanteerde methodes en technieken beschreven 

om het onderzoek te kunnen uitvoeren. 

3. METHODE 
De theoretische beschrijving verklaarde al dat de onafhankelijke 

variabele het ondernemend leiding geven door managers is en 

de afhankelijke variabele de economische prestaties van een 

organisatie. Om zo precies mogelijk de link tussen 

ondernemend leiderschap en economische prestaties empirisch 

te onderzoeken zijn er in totaal door 15 studenten 78 

ondernemende leiders kwalitatief geïnterviewd. 

 

3.1 Procedure, steekproef en achtergrond 
Aan dit onderzoek hebben 15 studenten meegewerkt. Iedere 

student heeftminstens 5 leidinggevenden geintervieuwd volgens 

een vooraf vastgesteld protocol. Dit protocol bevat de 

interviewvragen die nodig zijn om tot de juiste informatie te 

komen. Uiteindelijk zijn er in totaal 78 leidinggevenden 

kwalitatief en in diepte geïnterviewd (Baarda, Goede, & 

Teunissen, 2009). Het zijn allemaal managers die minimaal drie 

werknemers onder zich hebben en minimaal 1 jaar ervaring 

hebben als manager in de desbetreffende positie. Deze 

leidinggevenden zijn geselecteerd door de studenten. Het 

betreffen leidinggevenden van zowel profit als van non- profit 

organisaties zijn, vanuit diverse sectoren, in Nederland en in 

Duitsland. De managers zijn onderverdeeld in 4 sectoren. De 

eerste sector is de dienstverlenende sector. Hier kan gedacht 

worden aan bijvoorbeeld logistieke bedrijven, maar ook aan 

managers van een hotel. Uit deze sector zijn 31 managers 

geïnterviewd. De tweede sector is de financiële sector. 

Hieronder vallen bijvoorbeeld managers uit banken, accountant 

kantoren en bijvoorbeeld hypotheek adviseurs. Uit deze sector 

zijn 17 managers geïnterviewd. De derde sector is de industriële 

en product sector: hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld 

productiebedrijven. Ook uit deze sector zijn er 17 managers 

geïnterviewd. De laatste sector is de overheid en non -profit 

sector. Hieronder vallen bijvoorbeeld gemeentes, ziekenhuizen 

en goede doel organisaties. Uit deze laatste sector zijn 13 

managers geïnterviewd. De managers zijn ook onderverdeeld in 

het aantal jaar ervaring die zij hebben als manager en het land 

waarin ze een leidinggevende functie bekleden. Dit om te 

onderzoeken of deze factoren van invloed zijn op de mening 

van de leidinggevenden wat betreft het effect van ondernemend 

leiderschap op het bedrijfsresultaat. Wat betreft het aantal jaar 

ervaring zijn de managers onderverdeeld in twee groepen; 

groep 1 bestaat uit managers die minder dan 15 jaar ervaring 

hebben als manager en groep 2 bestaat uit managers die 15 jaar 

of meer ervaring hebben als manager. Tot slot zijn de managers 

ook onderverdeeld in twee andere groepen, namelijk; managers 

die een managementfunctie bekleden in Nederland en managers 

die een managementfunctie bekleden in Duitsland. 

 

3.2 Nauwkeurigheid 
De nauwkeurigheid van een onderzoek bestaat uit twee 

dimensies: geldigheid en betrouwbaarheid, elk met een 

bijbehorende mate van onzekerheid (Gerring, 2012). Om ervoor 

te zorgen dat de conclusies van dit onderzoek van goede waarde 

zullen zijn, is het belangrijk om ervoor te zorgen dat beide 

eigenschappen (geldigheid en betrouwbaarheid) van het 

onderzoek goed zijn gestructureerd.  

 

Betrouwbaarheidsproblemen hebben te maken met variantie: 

problemen in de onderzoeksopzet, in de meting van de 

variabelen of in de steekproefomvang kunnen de 

betrouwbaarheid van een onderzoek beïnvloeden (Gerring, 

2012). 

 

Allereerst zullen de respondenten, zoals aangegeven in de 

vorige paragraaf, door de studenten zelf geselecteerd worden. 

Vervolgens zullen deze respondenten worden geïnterviewd, 

waarbij de interviews worden opgenomen en vervolgens 

volledig worden uitgetypt. Dit om ervoor te zorgen dat er niets 

over het hoofd wordt gezien. 

 

4. ANALYSE EN RESULTATEN  

4.1 Argumenten managers  
In deze paragraaf worden de resultaten weergeven die voort zijn 

gekomen uit de interviews van de 78 managers. Deze 78 

managers werd de vraag gesteld welke invloed zij denken dat 

ondernemend leiderschap heeft op de economische prestaties 

van organisaties. We kunnen onderscheid maken tussen 4 

antwoorden die zijn gegeven door deze 78 managers, namelijk; 

ondernemend leiderschap heeft een positief invloed op de 

economische prestaties van een organisatie, ondernemend 

leiderschap heeft op lange termijn een positief invloed op de 

economische prestaties van een organisatie maar kan op korte 

termijn geld kosten, een aantal managers gaf aan geen idee te 

hebben welk effect ondernemend leiderschap heeft op  de 

economische prestaties van een organisatie en tot slot vond één 

manager dat ondernemend leiderschap een negatief invloed 

heeft op de economische prestaties van een organisatie. In tabel 

1 ziet u per sector weergegeven hoeveel leidinggevenden 

vinden dat ondernemend leiderschap een positief invloed heeft 

op de economische prestaties. Dit is weergegeven in zowel 

absolute getallen als in percentages. 
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Sector Positief Lange 

termijn 

Positief 

Geen 

idee 

Negatief Totaal 

Service 25(80%) 3 (10%) 3(10%) 0 (0%) 31 

(40%) 

Financiele 9(53%) 6 (35%) 2(12%) 0 (0%) 17 

(22%) 

Productie  12(71%) 3 (18%) 2(11%) 0 (0%) 17 

(22%) 

Overheid 

en non-for-

profit 

organisaties 

10(76%) 1 (8%) 1 (8%) 1 (8%) 13 

(16%) 

Totaal 56(72%) 13(17%) 8(10%) 1 (1%) 78 

(100%) 

Tabel 1: per sector aangegeven welk invloed leiders denken dat 

ondernemend leiderschap heeft op het bedrijfsresultaat 

We zien bijvoorbeeld in tabel 1 dat 72% van de geinterviewde 

managers denkt dat ondernemend leiderschap een positief effect 

heeft op het bedrijfsresultaat. Deze managers hebben dit 

onderbouwd en beargumenteerd. Deze argumenten zijn 

hieronder onderverdeeld in diverse themas:  

4.1.1  
Allereerst vinden een aantal managers dat door deze manier van 

leiding geven het personeel gemotiveerder werkt. Dit 

reflecteren zij naar de klanten/gasten en daardoor is er volgens 

hen meer klanttevredenheid. Dit heeft uiteindelijk een positief 

invloed op het bedrijfsresultaat. Het is immers zo, tevreden 

klanten blijven klanten en deze tevreden klanten zorgen voor 

een positieve mond op mond reclame. Dit argument werd 

vooral gegeven in dienstverlenende sector zoals hotels en klant 

contact centers.  

4.1.2  
Een ander argument is dat managers vinden dat er door 

ondernemend leiderschap meer betrokkenheid en 

verantwoordelijkheidsgevoel komt bij de werknemers. Dit 

resulteert in minder verspilling van materiaal en goederen, 

betere omgang met apparatuur en minder ziekteverzuim. Een 

manager van Hotel Preston Palace geeft hier een mooi 

voorbeeld van. Hij verklaart dat medewerkers die zich 

betrokken voelen bij het bedrijf en verantwoordelijkheidsgevoel 

dragen zich minder vaak ziekmelden. Daar waar de een bij een 

klein griepje al thuis blijft, zie je dat een ander met meer 

verantwoordelijkheidsgevoel, zelfs bij ziekte toch bereid is te 

komen werken.  

4.1.3  
Wat ook door veel managers als argument wordt gegeven voor 

het feit dat zij denken dat ondernemend leiderschap een positief 

invloed heeft op de economische prestaties van een organisatie 

is: Door medewerkers op een ondernemende manier leiding te 

geven stimuleer je de medewerkers om creatief en innovatief te 

zijn. De manager van een kinderopvang geeft hier een concreet 

voorbeeld, zij beweert dat door de innovativiteit en creativiteit 

van haar personeel, haar kinderopvang aantrekkelijker wordt 

voor ouders om hun kinderen daar achter te laten. Dit resulteert 

uiteindelijk in meer (tevreden) klanten, wat een positief effect 

heeft op de economische prestaties van het kinderdagverblijf. 

4.1.4  
Wat verder door veel managers wordt aangegeven is dat het 

leiding geven op een ondernemende manier resulteert in 

efficiënter en effectiever werken, daardoor ligt de productiviteit 

hoger en kan er tegen lagere kosten meer geproduceerd worden. 

Dit heeft een positieve werking op het bedrijfsresultaat.  

4.1.5  
Een ander belangrijk argument dat wordt gegeven is het feit dat 

door ondernemend leiderschap het personeel zich beter 

ontwikkeld, minder fouten maakt, en uiteindelijk dus beter 

wordt in haar werk. Ook dit heeft een positief effect op het 

bedrijfsresultaat.  

4.1.6  
13 leidinggevenden hebben aangegeven dat zij denken dat 

ondernemend leiderschap enkel op de lange termijn een positief 

invloed heeft op het bedrijfsresultaat. Dit lichtten zij toe door 

aan te geven dat ondernemend leiderschap op de korte termijn 

het bedrijf geld kan kosten. Dit onderbouwen zij door te stellen 

dat door ondernemend leiderschap, de productiviteit op korte 

termijn kan dalen. Een manager van een accountancy kantoor 

verklaart dat hij zijn medewerkers soms drie uur ziet werken 

aan een project, terwijl het in een uur klaar had kunnen zijn. Als 

er in dit geval enkel op de korte termijn wordt gelet, zou dit 

betekenen dat het bedrijf 2 uur extra moet uitbetalen. 

Ondernemend leiderschap heeft in dit geval dus een negatief 

effect op het bedrijfsresultaat. De manager is echter van mening 

dat zijn medewerkers hierdoor meer leren dan wanneer hij ze 

zou vertellen hoe het eigenlijk zou moeten. Door ze zelfstandig 

te laten werken aan projecten worden ze, zeker op de lange 

termijn, beter in hun werk. Dat leidt op de lange termijn tot 

betere economische prestaties, maar kan zoals eerder gezegd op 

korte termijn geld kosten. Blijkbaar zijn deze managers bereidt 

dat geld in hun personeel te investeren. 

4.1.7  
10% van de geïnterviewde managers geeft aan niet te weten 

welk invloed ondernemend leiderschap heeft op de 

economische prestaties van een onderneming. Sommige geven 

hiervoor als verklaring dat ze simpelweg geen 

vergelijkingsmateriaal hebben om dat te kunnen concluderen. 

Een aantal managers antwoorde ook met een simpele, ‘’ ik heb 

geen flauw idee’’. 

4.1.8  
Slechts 1 van de 78 geïnterviewde managers denkt dat 

leidinggeven op een ondernemende manier een negatief invloed 

heeft op de economische prestaties van een organisatie. Een 

manager van een ziekenhuis verklaart dat wanneer er door zijn 

medewerkers, wat vooral medische assistenten zijn, 

ondernemend wordt gedacht, dit ten koste zal gaan van de 

bezoekers van het ziekenhuis. Volgens hem hoort een 

ziekenhuis niet op een ondernemende manier geleid te worden. 

Hij geeft aan dat er daardoor bezoekers zullen kiezen voor een 

ander ziekenhuis, wat ten koste gaat van de economische 

prestaties van zijn ziekenhuis.  

 

4.2 Achtergrond leidinggevenden 

4.2.1 Sector 
Nu we weten hoeveel procent van de managers vindt dat 

ondernemend leiderschap een positief effect heeft op de 

economische prestaties van een organisatie en wat zij als 

belangrijkste argument hiervoor noemen, zal er nu gekeken 

worden naar de achtergrond van de managers. Als we terug 

gaan naar tabel 1 zien we dat slechts 53% van de managers uit 

de financiële sector denkt dat ondernemend leiderschap een 

positief invloed heeft op de economische prestaties van een 

organisatie, tegenover bijvoorbeeld 80% van de managers uit de 

dienstverlenende (service) sector. Dit is een verschil van maar 

liefst 27%. Zijn de managers uit de financiële sector sceptischer 
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dan de managers uit de dienstverlenende sector wat betreft 

economische prestaties, of heeft dit een ander oorzaak? Als we 

weer een kijkje nemen in tabel 1 zien we ook dat 10% van de 

managers uit de dienstverlenende sector denkt dat ondernemend 

leiderschap enkel op lange termijn een positieve invloed heeft 

op de economische prestaties, dat tegenover 35% van de 

managers uit de financiële sector. Dus we kunnen concluderen 

dat 90% (80%+10%) van de managers uit de dienstverlenende 

sector vindt dat ondernemend leiderschap, in ieder geval op de 

lange termijn, een positief effect heeft op de economische 

prestaties van een onderneming, dat tegenover 88% 

(53%+35%) van de managers uit de financiële sector. Het 

verschil tussen deze twee sectoren is nu opeens 

verwaarloosbaar (slechts 2%). Een verklaring voor het feit dat 

managers uit de financiële sector vaker vinden dat 

ondernemend leiderschap op de korte termijn geld kan kosten, 

maar op de lange termijn uiteindelijk wel een positief invloed 

heeft, kan zijn dat managers uit de financiële sector, meer 

inzicht en kennis hebben over financiën en economische 

prestaties. Door hun financiële inzicht zullen zij eerder geneigd 

zijn om in hun uitspraak ook rekening te houden met het korte 

termijn, waar managers uit andere sectoren wellicht minder 

rekening houden met het korte termijn en direct uitgaan van de 

lange termijn. Om dit daadwerkelijk te kunnen concluderen zal 

er een vervolgstudie moeten komen. Een ander verklaring voor 

dit verschil zou ook kunnen zijn dat medewerkers uit de 

financiele sector, veel vaker dan medewerkers uit andere 

sectoren, de organisatie op de korte termijn geld kosten. Een 

oorzaak hiervoor zou kunnen zijn dat medewerkers uit de 

financiele sector vaker participeren in trainingen en cursussen 

dan medewerkers uit andere sectoren. Ook hier zal er een 

vervolgonderzoek naar kunnen komen of het daadwerkelijk zo 

blijkt te zijn. 

4.2.2 Land 
Van de 78 managers die zijn geïnterviewd, bekleden er 27 een 

managementfunctie binnen Nederland en 51 een 

managementfunctie in Duitsland. Interessant is om te 

onderzoeken of de achtergrond van de managers invloed heeft 

op hun denkwijze over ondernemend leiderschap ten opzichte 

van de economische prestaties van een organisatie. Tabel 2 gaat 

daar verder op in.  

Land Positie

f 

Lange 

termij

n 

Positief 

Geen 

idee 

Negatie

f 

Totaal 

Nederlan

d 

20 

(74%) 

5 

(19%) 

2 

(7%) 

0 (0%) 27 

(35%) 

Duitsland 36 

(71%) 

8 

(16%) 

6 

(11%

) 

1 (2%) 51 

(65%) 

Totaal 56 

(72%) 

13 

(17%) 

8 

(10%

) 

1 (1%) 78 

(100%

) 

Tabel 2: Land. 

 

Met een independent samples t-test kan er gekeken worden of 

er een significant verschil is tussen beide groepen wat betreft 

hun mening over het effect van ondernemend leiderschap op het 

bedrijfsresultaat. Een significant verschil houdt in dat we met 

95% zekerheid, of meer, kunnen zeggen dat er een verschil is 

tussen beide groepen wat betreft hun mening over ondernemend 

leiderschap. Wanneer er onder sig een waarde van 0,05 of lager 

staat, kunnen we spreken van een significant verschil tussen 

beide groepen. Om de gegevens uit tabel 2 in spss te  

importeren, zal er eerst voor alle mogelijke antwoorden een 

waarde toegekend moeten worden. Voor het antwoord positief 

is er een waarde van 10 toegekend. Een waarde van 5 is 

toegekend voor het antwoord positief op lange termijn. Het 

antwoord geen idee heeft een waarde van 0 toegekend 

gekregen. Tot slot is er voor het antwoord negatief een waarde 

van -10 toegekend. Nadat deze gegevens zijn geimporteerd in 

spss, moet er gekeken worden naar de waarde onder sig. In dit 

geval staat daar een waarde van 0,464. Dit is beduidend meer 

dan 0,05 en dus we kunnen concluderen dat er geen significant 

verschil is tussen beide groepen. 

4.2.3 Ervaring 
Het is ook interessant om te kijken of ervaring een rol speelt in 

de mening van de managers over het effect van ondernemend 

leiderschap op de economische prestaties van een organisatie. 

De 78 managers zijn onderverdeeld in twee groepen. De eerste 

groep bestaat uit 41 managers die minder dan 15 jaar ervaring 

hebben als leidinggevende. Groep twee bestaat uit 37 managers 

die 15 jaar of meer ervaring hebben als leidinggevende. In tabel 

3 staan de resultaten in absolute aantallen en in percentages 

weergegeven. 

Aantal jaar 

ervaring in 

leidinggeven

de positie 

Positie

f 

Lange 

termij

n 

positie

f 

Geen 

idee 

Negatie

f 

Totaa

l 

Minder dan 

15 jaar 

30 

(73%) 

7 

(17%) 

4 

(10%

) 

0 (0%) 41 

(53%) 

15 jaar of 

meer 

26 

(70%) 

6 

(17%) 

4 

(11%

) 

1 (2%) 37 

(47%) 

Totaal 56 

(72%) 

13 

(17%) 

8 

(10%

) 

1 (1%) 78 

(100%

) 

Tabel 3: Ervaring 

Ook hier is er gebruik gemaakt van een independent samples t-

test om te onderzoeken of er een significant verschil is tussen 

beide groepen wat betreft hun mening over het effect van 

ondernemend leiderschap op het bedrijfsresultaat. Wanneer er 

naar de waarde onder sig gekeken wordt, zien we dat er 0,500 

staat. Dit is een hogere waarde dan de eerder genoemde sig van 

0,05 en dus kunnen we ook hier concluderen dat er geen 

significant verschil is tussen beide groepen. 

 

4.3 Effect financiële crisis op ondernemend 

leiderschap 
Aan 6 van de 78 managers is ook de vraag gesteld welk invloed 

zij denken dat de financiële crisis heeft gehad op het 

ondernemend leiding geven. Geen enkele van deze 6 managers 

geeft aan dat de financiële crisis hen ervan weerhoudt 

ondernemend leiding te geven. Vaak geven de managers aan dat 

de recente financiële crisis wel invloed heeft gehad op hun 

organisatie, in de zin van bezuinigingen en soms zelfs 

loonsverlagingen (gemeente Hengelo), maar niet direct in de 

manier waarop zij leiding geven. Zij zijn allen van mening dat 

door het leiding geven op een ondernemende manier de beste 

bedrijfsresultaten gehaald kunnen worden. In enkele gevallen is 

het zelfs zo dat managers door de financiële crisis juist nog 

meer op een ondernemende manier leiding zijn gaan geven. De 

algemeen directeur van autoketen WEVI geeft aan dat hij juist 

tijdens de financiële crisis op een nog ondernemende manier 
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leiding is gaan geven. Hij geeft aan dat hij zijn medewerkers 

bleef aansporen om auto’s op te kopen en dat zij zich niet 

moeten laten afschrikken door de financiële crisis. Met deze 

aanpak heeft hij vooralsnog goede resultaten weten te halen. Uit 

deze gegevens kan opgemaakt worden dat de recente financiële 

crisis de managers er zeker niet van weerhouden heeft om op 

een ondernemende manier leiding te geven aan hun 

medewerkers. 

5. CONCLUSIE  
Werknemers spelen in veel gevallen een cruciale rol in het 

succes van organisaties. Zij worden vaak gezien als het 

belangrijkste kapitaal van een organisatie. Het is daarom van 

groot belang dat deze werknemers de mogelijkheid krijgen om 

het maximale uit zichzelf te halen. Door ondernemend 

leiderschap kan dit gerealiseerd worden. Dit onderzoek heeft 

aangetoond dat ondernemend leiderschap een aantal positieve 

gevolgen heeft voor het gedrag van werknemers. Allereerst is 

duidelijk geworden dat managers vinden dat door ondernemend 

leiding te geven, hun werknemers gemotiveerder werken. Dit 

reflecteren zij naar de klanten van organisaties en heeft 

daardoor een positieve invloed op de relatie met de klant. 

Verder is duidelijk geworden dat ondernemend leiderschap het 

verantwoordelijkheidsgevoel bij de werknemers vergroot, dat 

werknemers zich beter ontwikkelen en beter worden in hun 

werk en dat ze daardoor minder fouten maken en efficiënter te 

werk gaan. Ook vinden managers dat werknemers door 

ondernemend leiderschap de ruimte krijgen om innovatief te 

zijn. Dit alles heeft volgens de geïnterviewde managers een 

positief effect op de economische prestaties van een organisatie. 

89% van die geïnterviewde managers vindt dat ondernemend 

leiderschap, al dan niet op de lange termijn, een positief invloed 

heeft op de economische prestaties van een organisatie. Verder 

is uit dit onderzoek naar voren gekomen dat een aantal factoren 

geen invloed hebben op de mening van de managers omtrent 

ondernemend leiderschap en het effect daarvan op de 

economische prestaties. Zo kunnen we stellen dat 

managementervaring geen invloed heeft op de mening van de 

managers omtrent ondernemend leiderschap. Ook is er geen 

wezenlijk verschil aan te duiden tussen meningen van managers 

uit Duitsland en managers uit Nederland. Het feit dat managers 

uit de financiële sector vaker dan managers uit andere sectoren 

ook rekening houdt met het korte termijn is opvallend te 

noemen. Zij geven vaker aan dat ondernemend leiderschap op 

de korte termijn negatief kan zijn voor de economische 

prestaties voor ondernemingen, daar waar managers uit andere 

sectoren dit minder vaak aangeven. Een reden hiervoor zou 

kunnen zijn dat managers uit de financiële sector, door hun 

financiële ‘’mindset’’, vaker geneigd zijn om ook rekening te 

houden met de korte termijn kosten. Een ander reden zou 

kunnen zijn dat ondernemend leiderschap in de financiële 

sector, op korte termijn, vaker geld kost dan ondernemend 

leiderschap in andere sectoren op de korte termijn. Ook kan 

geconcludeerd worden dat de recente financiële crisis managers 

er niet van weerhouden heeft om op een ondernemende manier 

leiding te geven. Waar er verwacht werd dat managers door de 

crisis misschien voorzichtiger zouden zijn en het nemen van 

risico’s door werknemers zouden afkeuren, is gebleken dat dit 

niet zo is. Zij verwachten, ondanks de financiële crisis, van hun 

werknemers dat zij verantwoordelijkheid en risico’s durven te 

nemen. Ook blijven ze hun werknemers stimuleren om 

innovatief te zijn. Dit is ook volgens Roberts (2003) de beste 

strategie om door een financiële crisis heen te komen. Door op 

een ondernemende manier leiding te geven, te blijven 

investeren in je medewerkers ten tijde van een economische 

crisis, hanteer je een tegen cyclische strategie (Filippetti & 

Archibugi, 2011).  

De centrale vraag van dit onderzoek is: welk effect heeft 

ondernemend leiderschap op de economische prestaties van een 

organisatie? 

Uit dit onderzoek is gebleken dat managers vinden dat 

ondernemend leiderschap een positieve invloed heeft op de 

economische prestaties van organisaties. Doordat medewerkers 

verantwoordelijkheid nemen en ruimte krijgen om innovatief te 

zijn, worden zij beter in hun werk, maken daardoor minder 

fouten en werken daardoor efficiënter. Dit alles heeft als gevolg 

dat organisaties, economisch gezien, het maximale uit hun 

medewerkers halen. Dit heeft een positief effect op de 

economische prestaties van organisaties. 

 

6. DISCUSSIE 

6.1 Verwachtingen 
Van te voren had ik al een sterk vermoeden dat ondernemend 

leiderschap een positief effect heeft op de economische 

presaties van een organisatie. Dit onderzoek heeft dit 

vermoeden bevestigd. Echter had ik niet verwacht dat de 

recente financiele crisis weinig tot geen invloed heeft gehad op 

het ondernemend leidinggeven door managers. Ik had van te 

voren verwacht dat door de financiele crisis, managers hun 

medewerkers, op een wat minder ondernemende manier zouden 

leiden. Dit omdat de praktijk heeft aangetoond dat bedrijven en 

organisaties voorzichtiger zijn geworden in hun doen en laten, 

daar zou ondernemend leidinggeven ook onder kunnen vallen. 

Echter is duidelijk geworden dat dit niet het geval is 

6.2 Beperkingen van het onderzoek 
Zoals bekend hebben in totaal 15 studenten meegewerkt aan dit 

onderzoek. Er zijn door deze studenten 13 vragen gesteld aan de 

interviewpartners. In veel gevallen is het zo dat het grote deel 

van die 13 vragen niet interessant zijn voor het individuele 

onderzoek van de desbetreffende student. Deze vragen zijn dan 

als het ware gesteld voor de medestudenten. Het gevaar van 

deze werkwijze schuilt in het feit dat studenten geneigd zijn 

minder vaak en minder in diepte door te vragen in de vragen die 

voor hen niet relevant zijn. Het gevolg hiervan is dat er 

belangrijke informatie niet verkregen kan zijn. Dit alles heeft 

natuurlijk nadelige gevolgen voor de nauwkeurigheid en 

betrouwbaarheid van het onderzoek. Dat er uiteindelijk maar 6 

managers een uitspraak hebben gedaan over de financiele crisis 

is ook een beperking te noemen. 

6.3 Aanbeveling voor vervolgonderzoek 
Er is in de analyse van de interviews naar voren gekomen dat 

managers uit de financiele sector, vaker dan managers uit 

andere sectoren aangeven dat ondernemend leiderschap op de 

korte termijn geld kost. In de analyse staat hier een mogelijke 

verklaring in. Om dit nader uit te zoeken zal er een 

vervolgonderzoek moeten plaatsvinden. 
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