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De grondleggers van de arbeids- en 
organisatiepsychologie, zoals Hugo 
Munsterberg, Kurt Lewin en Raymond 
Bernard Cattell, hadden niet slechts de drang 
om het gedrag van mensen te doorgronden 
en te verklaren, maar ook om concrete 
maatschappelijke problemen op te lossen. Hoe 
zijn arbeidsomstandigheden zo in te richten 
dat ongelukken worden voorkomen? Welke 
stijl van leidinggeven stimuleert mensen 

Dit artikel is een pleidooi voor de zogenoemde 
kennisvalorisatie van de arbeids- en 
organisatiepsychologie (A&O), geschreven 
vanuit het perspectief van ons eigen vakgebied. 
Met kennisvalorisatie bedoelen we dat de 
wetenschappelijke kennis, die academische A&O-
psychologen opbouwen, volop in de praktijk van 
organisaties wordt verspreid en benut. Deels 
gebeurt dit al. Dit illustreren we met voorbeelden. 
Maar kennisvalorisatie kan beter, door deals te 
sluiten die voordelig zijn voor zowel de praktijk als 
de wetenschap (de integratieve of ‘win-windeals’). 
Door A&O-psychologische kennis in de praktijk te 
benutten, kunnen wetenschappers alternatieve 
financieringsbronnen aanboren en profiteren (mensen 
in) organisaties optimaal van deze kennis.
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om zowel goed te presteren, als plezierig te 
werken? Hoe zijn individuele verschillen te 
meten, opdat organisaties de juiste persoon 
voor de juiste functie selecteren? Dergelijke 
vragen zijn nog steeds volop relevant in de 
arbeids- en organisatiepsychologie. Dankzij 
nieuwe methoden, technieken en inzichten 
kunnen we gedrag van (werkende) mensen 
steeds beter verklaren. Bovendien veranderen 
de omstandigheden en de verbanden waarin 
mensen werken continu, wat steeds nieuw 
onderzoek vergt. Een kwart eeuw geleden 
was internet voorbehouden aan een handvol 

bètawetenschappers en waren vrouwen en 
immigranten sterk ondervertegenwoordigd 
in organisaties. Nu is de beroepsbevolking 
divers en werken veel mensen een deel van 
de werkweek thuis of in cafés, uitgerust 
met smartphones en tabletcomputers. Wat 
betekenen dergelijke ontwikkelingen voor 
thema’s als leiderschap, samenwerking en 
stress? 

De vragen die de A&O-psychologie zich stelt 
zijn belangrijk – en de antwoorden eveneens; 
zowel in wetenschappelijk, maar vooral ook in 
maatschappelijk opzicht. A&O-psychologisch 
onderzoek kan bijdragen aan de Nederlandse 
samenleving, aan de innovatieve kracht van 
bedrijven en instellingen, aan de kwaliteit van 
de dienstverlening en aan het welzijn van 
(werkende) mensen. Terwijl de Nederlandse 
A&O-psychologie in wetenschappelijk 
opzicht een internationaal vooraanstaande 
speler is geworden (De Dreu, 2010), blijft 
het maatschappelijk potentieel van de A&O-

psychologie onderbenut. Hieruit zou je 
kunnen concluderen dat A&O-psychologische 
kennis onvoldoende wordt toegepast. Een 
andere mogelijkheid is dat academische 
A&O-psychologen niet langer de juiste 
onderzoeksvragen stellen, waardoor de 
kennis die we genereren van onvoldoende 
maatschappelijk nut is. Hoe dan ook geldt dat 
er veel te verbeteren is in de manier waarop we 
deze kennis valoriseren: A&O-psychologische 
onderzoekers kunnen hun kennis meer en 
beter verspreiden en er beter voor zorgen dat 
hun onderzoeksresultaten in de praktijk worden 
benut. 

In de rest van dit artikel gaan we nader in 
op de vraag hoe de A&O-psychologie beter 
kan bijdragen aan de samenleving en aan 
arbeidsorganisaties. We beantwoorden twee 
vragen: wat is kennisvalorisatie en hoe kan 
de A&O-psychologie meer werk maken van 
kennisvalorisatie? 

Wat is kennisvalorisatie? 
Binnen het wetenschapsveld schreef de 
Landelijke Commissie Valorisatie in 2011 
een rapport met daarin een definitie van 
kennisvalorisatie: ‘Kennisvalorisatie is het 
proces van waardecreatie uit kennis, door 
kennis geschikt en/of beschikbaar te maken 
voor economische en/of maatschappelijke 
benutting en te vertalen in concurrerende 
producten, diensten, processen en nieuwe 
bedrijvigheid’ (p.16). Kennisvalorisatie dient 
twee doelen. Ten eerste komt het tegemoet 
aan de wens om de Nederlandse samenleving 
in maatschappelijk en economisch opzicht te 
versterken. Dit doel sluit aan bij de intrinsieke 
motivatie van veel A&O-psychologen, 
om substantieel te willen bijdragen aan 
verbeteringen in de werkwijzen van mensen en 
organisaties. Ten tweede is kennisvalorisatie 
voor wetenschappers, waaronder A&O-
psychologen, een mogelijk middel om de 
gevolgen van de teruglopende overheidssteun 

De uitruil tussen wetenschap
en praktijk kan beter
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voor wetenschappelijk onderzoek te 
ondervangen. 

Kennisverspreiding
Kennisvalorisatie omvat twee componenten: 
kennisverspreiding en kennisbenutting. 
Kennisverspreiding betreft activiteiten die 
inzichten uit wetenschappelijk onderzoek en 
onderwijs geschikt maken voor consumptie, 
door een ander publiek dan wetenschappers. 
Binnen de A&O-psychologie gebeurt dit vooral 
door studenten op te leiden en alumni bij te 
scholen. Veel van de A&O-psychologische 
kennis en kunde gaat rechtstreeks naar 
bedrijven en instellingen, waar alumni gaan 
werken, of wordt gebruikt door alumni die hun 
eigen bedrijf starten. Naast deze ‘diffuse’ vorm 
van kennisverspreiding, zijn er vele manieren 
waarop academische A&O-psychologen 
kennis verspreiden. Voorbeelden hiervan 
zijn: publiceren in vaktijdschriften en kranten, 
bijdragen aan een maatschappelijk debat 
via optredens op radio of tv, deel uitmaken 
van toezicht- en beleidsadviesorganen, 
adviseren over en meeschrijven aan 
behandelprotocollen en diagnostisch 
instrumentarium, et cetera. Er zijn veel goede 
voorbeelden van kennisverspreiding door 
A&O-psychologen. Er worden praktijkgerichte 
boeken geschreven, zoals dat van De Lange 
en Van der Heijden (2013), over duurzame 
inzetbaarheid. Academische A&O-psychologen 
treden op in postacademische leergangen 
voor praktijkprofessionals, zoals in de 
mastermodules van Schouten & Nelissen en 
in collegereeksen van het Nederlands Instituut 
van Psychologen (NIP). Regelmatig publiceren 
A&O-psychologen in professionele tijdschriften, 
zoals Vansteenkiste (2014) over flexibel 
werkgedrag van werklozen in ‘LoopbaanVisie’. 
Op radio en tv laten A&O-psychologen zich niet 
onbetuigd, zoals Wawoe, die onder andere in 
‘De Wereld Draait Door’ zijn wetenschappelijk 
onderbouwde visie op prestatiebeloning in 
onderwijs en bij banken toelichtte. Ook in 

dagbladen en tijdschriften doen we ons zegje, 
zoals Van Yperen, die over presteren en nieuwe 
manieren van werken vertelt in ‘Intermediair’ 
en ‘De Telegraaf’. Ten slotte hebben A&O-
psychologen zitting in beleidsorganen, zoals de 
Nederlandse Stichting voor Psychotechniek, het 
Career Management Institute en de Commissie 
Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van 
het NIP. Al deze uitingen van kennisverspreiding 
– het is maar een greep – hebben veel positieve 
opbrengsten. Organisaties krijgen – vaak om 
niet – kennis en kunde aangereikt, waarmee 
zij hun voordeel kunnen doen en waarmee de 
(inter)nationale en lokale zichtbaarheid van de 
wetenschappelijke A&O-psychologie wordt 
versterkt. 

Kennisbenutting
Naast kennisverspreiding onderscheiden we 
kennisbenutting: het omzetten van kennis 
in concurrerende producten, diensten en 
bedrijvigheid. Daarbij valt te denken aan het 
opzetten en vermarkten van toepasbare 
vindingen door A&O-psychologen, zoals 
selectietests, diagnostische instrumenten, 
vaardigheidstrainingen en werkvormen om 
creativiteit en inventiviteit te stimuleren. 
Een andere, veel voorkomende vorm van 
kennisbenutting betreft toegepast onderzoek, 
dat (deels) door externe marktpartijen 
wordt gefinancierd en ten minste antwoord 
moet geven op vraagstukken van diezelfde 
marktpartijen. Ten slotte kan worden 
gedacht aan co-development – het opzetten 
van publiek-private samenwerking met 
(gedeeltelijke) financiële ondersteuning door 
externe partners (industrie, subsidiefondsen, 
maatschappelijke groeperingen), met als 
doel om vindingen verder te ontwikkelen, 
in zowel wetenschappelijke als toegepaste 
zin. Een voorbeeld van kennisbenutting 
in de A&O-psychologie is het onderzoek 
naar arbeidsre-integratie, in opdracht van 
de Dienst Werk en Inkomen (DWI) van de 
Gemeente Amsterdam, uitgevoerd door 
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Koen, Van Vianen en Klehe. Zij ontwikkelden 
in opdracht van DWI een meetinstrument, 
waarmee enerzijds de onderzoekers gegevens 
verzamelen en wetenschappelijk publiceren 
over de mate waarin baanzoekgedrag leidt 
tot grotere inzetbaarheid en het vinden van 
een baan. Anderzijds krijgt DWI hiermee 
een diagnostisch instrument in handen 
om de effectiviteit van interventies te 
toetsen. Hiermee kan DWI de afstand van 
werklozen tot de arbeidsmarkt verkleinen. 

Waarom doen organisaties zelf geen onderzoek?
Meerman en Risseeuw (2013) vroegen zich in ‘PW De Gids’ af waarom met name hr-
professionals eigenlijk zelf geen onderzoek doen in hun eigen organisatie. Deze auteurs zijn er 
namelijk van overtuigd dat zelf onderzoek doen zorgt voor zogenoemde lerende organisaties. 
Immers, onderzoek doen vergt dat je diepgravend gegevens verzamelt bij je eigen werknemers, 
of dat nu is via interviews, vragenlijsten, focusgroepen, of anderszins. Door vraagstellingen heel 
precies te formuleren en zorgvuldig met je mensen te beantwoorden, ontdekt een organisatie 
heel goed wat er speelt, reflecteert men beter op het eigen handelen en ontwikkelt men 
weldoordachte interventies, in plaats van trial-and-errorbeleid te voeren. Onderzoeken is een 
mooi voorbeeld van beleidsontwikkeling van onderop, en zorgt voor professionalisering: het 
bewust verbeteren van de kwaliteit van het handelen van personen en teams in organisaties, 
aldus Meerman en Risseeuw. De auteurs stellen echter ook dat onderzoeksbegeleiding van 
buitenaf, door bijvoorbeeld universiteiten of hogescholen, nuttig kan zijn om de vaart erin te 
houden en het onderzoek ook af te ronden. 

Het pleidooi van Meerman en Risseeuw onderstreept het belang van co-creatie door 
organisaties en gedragswetenschappers. Organisaties die ‘lerend’ willen zijn – en welke 
organisatie wil dat niet in een tijd waarin veel (technologische) ontwikkelingen exponentieel 
verlopen – nemen zelf het initiatief om onderzoek doen hoog op de beleidsagenda te plaatsen. 
Daarbij ligt het voor de hand dat organisaties niet alles zelf kunnen doen – onder andere 
vanwege de aanhoudende economische crisis richten veel organisaties zich terecht op hun 
kerntaken. Om toch te blijven leren en professionaliseren, loont het naar onze mening als 
organisaties samen met externe onderzoekers projecten opzetten. Neem bijvoorbeeld een 
thema als samenwerken. Hoe efficiënt en leerzaam kan het zijn als een team van interne 
hr-managers en externe onderzoekers een project opzet, waarin men (1) de kwaliteit van 
samenwerkingsgedrag diagnosticeert, (2) een op theorie gebaseerde interventie ontwikkelt 
ter verbetering van samenwerking, en (3) deze interventie wetenschappelijk toetst door een 
experimentele groep die de interventie ondergaat, te vergelijken met een controlegroep. Win-
win, want vernieuwend onderzoek en de ontwikkeling van een evidencebased interventie gaan 
op deze manier hand in hand.

Dit voorbeeld illustreert dat kennisbenutting 
steeds een duaal doel heeft – men streeft 
zowel naar (1) praktische opbrengsten 
(bijvoorbeeld meer werkgelegenheid, 
hoger innovatief vermogen van bedrijven, 
beter sociaal-emotioneel functioneren van 
individuen en groepen (zie kader), als naar (2) 
wetenschappelijke opbrengsten, zoals meer 
wetenschapsfinanciering en wetenschappelijke 
kennisproductie in de vorm van publicaties, 
promoties en citaties. 
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Toch blijkt het in de praktijk niet eenvoudig om 
beide doelen te dienen. Bedrijven vinden een 
tijdvenster van een vierjarig promotieonderzoek 
vaak te lang en vrezen dat kosten en baten 
van wetenschappelijk onderzoek niet met 
elkaar in verhouding staan. Dit belemmert de 
continuïteit in deze vorm van publiek-private 
samenwerking. Daarbij komt dat het veel 
academische A&O-psychologen aan tijd, 
vaardigheden en te verwachten waardering 
ontbreekt, om valorisatie-inspanningen te 
leveren. Immers, hun primaire interesse ligt bij 
wetenschappelijk onderzoek; zij krijgen geen 
scholing in het ondernemerschap en worden 
hoofdzakelijk beoordeeld en afgerekend op hun 
wetenschappelijke output. Het gevolg is dat het 
duale doel van kennisbenutting – bijdragen aan 
samenleving en wetenschap – niet optimaal 
wordt bereikt. 

Hoe kun je A&O-psychologie valoriseren? 
De eerder genoemde voorbeelden wekken 
wellicht de indruk dat de academische A&O-
psychologen het nog niet zo slecht doen. 
We spreken in het openbaar, publiceren in 
vaktijdschriften en verschijnen in kranten, op 
radio en tv. Sommigen weten onderzoek en 
praktijk te koppelen, door gelijktijdig data te 
verzamelen en interventies in organisaties 
te doen en te evalueren. Toch denken wij 
dat valorisatie beter en slimmer kan. Te 
vaak leveren A&O-psychologen relevante 
extra kennis en kunde – bovenop de 
wetenschappelijke publicaties en het onderwijs, 
waarvoor ze immers overheidsfinanciering 
krijgen – zonder daarvoor een substantiële 
en relevante opbrengst te ontvangen. Te 
vaak ook nemen A&O-psychologen, zonder 
daarvoor relevante kennis en kunde terug te 
geven — we vragen data en middelen, zonder 
daar werkelijk iets tegenover te stellen. Geen 
van beide strategieën is voldoende effectief. 
Het ondermijnt de slagkracht van de A&O-
psychologie als we te veel te gemakkelijk 
weggeven en we vervreemden ons van 

organisaties, als we hun behoeften en belangen 
niet serieus nemen. Kortom, de uitruil tussen 
wetenschap en praktijk kan beter. 
Om kennisvalorisatie tot een succes te maken 
moeten we, meer dan nu, tussen wetenschap 
en praktijk de zogenoemde integratieve deals 
sluiten. Dat zijn overeenkomsten die volledig 
voldoen aan de belangen van alle betrokken 

partijen – ook wel win-winuitkomsten genoemd 
(Pruitt, Rubin & Kim, 2003). Een belangrijk 
onderscheid tussen soorten integratieve deals 
is, aldus Pruitt (2003), of partijen bepaalde 
zaken onderling uitwisselen (ook wel logrolling 
genoemd), of dat ze samen een oplossing 
vinden die de belangen van beide partijen 
overbrugt (bridging). Het laatste vergt meer 
creativiteit en informatie over achterliggende 
belangen dan het eerste. Zo is het relatief 
eenvoudig om, in ruil voor financiering en 
toegang tot een organisatie, data te verzamelen 
en een praktijkgericht rapport te schrijven 
dat antwoord geeft op beleidsvragen. Veel 
moeilijker is het om een product te genereren 
waar zowel de praktijk als de wetenschap wat 
aan heeft – zoals het diagnostisch instrument 
voor inzetbaarheid van werklozen in de 
gemeente Amsterdam. Toch zouden A&O-
psychologen vaker het laatste type integratieve 
deals kunnen sluiten, juist omdat zulke deals 
een beroep doen op creativiteit en daarmee 
de kans op vernieuwend wetenschappelijk 
onderzoek verhogen. 

Welke stijl van leidinggeven stimuleert 
mensen om zowel goed te presteren, 
als plezierig te werken?
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Meer werk maken van valorisatie vereist (1) 
en goed hr-beleid, (2) effectieve instituten 
en samenwerkingsverbanden en (3) 
goede dialogen tussen academische A&O-
psychologen onderling en met (branche-)
organisaties in relevante praktijkvelden. Wat 
het eerste punt betreft, zou kennisvalorisatie 
kunnen meewegen in de criteria voor 
prestaties en ontwikkeling, van zowel groepen 
als individuen die in de wetenschappelijke 
A&O-psychologie werken. En dan niet op 
de eenzijdige, kwantitatieve manier waarop 
momenteel de wetenschappelijke output 
wordt gemeten. Kennisvalorisatie kan op veel 
verschillende manieren vorm krijgen, dit is de 
reden waarom een kwantitatief criterium al 
snel zijn doel voorbij zal schieten. Beter is het 
als de universitaire A&O-onderzoeksgroepen 
zelf vaststellen hoe zij hun kennis kunnen 
en willen valoriseren. Is dat vooral via 
kennisverspreiding? Of zijn er ook kansen om 
meer werk te maken van kennisbenutting? Hoe 
zien die kansen er concreet uit? Vervolgens 
kunnen A&O-groepen toepassen wat Rousseau 
(2005) ‘idiosyncratische deals’ (i-deals) noemt: 
maatwerkafspraken maken over de inhoud van 
het werk en hoe men zich wil ontwikkelen. 
Academische A&O-psychologen zouden met 
hun leidinggevende i-deals kunnen sluiten over 
de manier waarop zij hun kennis het komende 
jaar willen valoriseren en hoe zij daarmee 
bijdragen aan de kennisvalorisatie van de hele 
groep. 

Wat betreft punt twee: academische 
A&O-psychologen kunnen instituten en 
samenwerkingsverbanden opzetten die gericht 
zijn op kennisbenutting. Denk aan het Instituut 
voor Integratie en Sociale Weerbaarheid 
van de Rijksuniversiteit Groningen (www.
instituutisw.nl), dat via onderzoek wil bijdragen 
aan oplossingen voor maatschappelijke 
vraagstukken rondom integratie en sociale 
weerbaarheid. Het instituut wordt mede 
gefinancierd door private partners, die 

investeren in onderzoeksprogramma’s met 
zowel maatschappelijk als wetenschappelijk 
nut. Dit voorbeeld illustreert dat het 
belangrijk is om maatschappelijke partners 
direct te betrekken bij het opzetten en 
uitvoeren van maatschappelijk waardevolle 
onderzoeksprogramma’s. Zulke co-creatie 
over langere periodes vergroot de kans op een 
waardevolle uitruil van wetenschap en praktijk. 

Omdat kennisvalorisatie vaak start met een 
enthousiaste uitwisseling van ideeën tussen 
A&O-psychologen van vlees en bloed, is ons 
derde en laatste advies dat academische 
A&O-psychologen onderling – en met het 
veld waar we het voor doen – in dialoog 
gaan. Dat kan bijvoorbeeld starten met een 
dialoog tussen hoogleraren in de A&O-
psychologie en aanverwante terreinen, zoals 
bedrijfskunde en personeelswetenschappen. 
Samen kunnen zij een strategie bepalen om 
bestaande kennis beter te verspreiden en te 
benutten. Vragen die centraal staan in zo’n 
dialoog zijn: Wat is de winst van valorisatie? 
Is die louter instrumenteel – we moeten wel 
extern gelden verwerven, nu de overheid 
zich steeds meer terugtrekt als financier van 
wetenschappelijk onderzoek? Of is valorisatie 
een ideaal om na te streven, omdat de 
samenleving meer kan profiteren van A&O-
psychologische kennis? Antwoorden op deze 
vragen zijn niet gemakkelijk, omdat sommige 
A&O-psychologen het gevoel zullen hebben 
dat ze een wetenschappelijke prijs moeten 
betalen voor kennisvalorisatie. De kunst is dan 
om creatieve oplossingen te vinden, zodat 
kennisvalorisatie niet ten koste gaat van, maar 
juist ten goede komt aan de wetenschappelijke 
output van A&O-psychologen. 

Stap twee in de valorisatiedialoog is om 
‘de praktijk’ erbij te betrekken. Want voor 
elke uitruil geldt: it takes two to tango. 
Organisatiebestuurders, hr-managers, 
ondernemingsraden en vakbondsbestuurders 
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zullen moeten beseffen dat zij winst kunnen 
halen uit co-creatie met de wetenschappelijke 
A&O-psychologie. Een idee is om een speciaal 
A&O-valorisatiecongres te organiseren, waarop 
‘praktijk’ en ‘wetenschap’ met elkaar in contact 
komen en samen zoeken naar creatieve 
onderzoeksopzetten, waar beide baat bij 
hebben. 

Kortom: met valorisatie van A&O-
psychologische kennis valt veel te winnen. 
Kennisvalorisatie hoeft niet ten koste te gaan 
van kennisverwerving – beide doelen kunnen 
elkaar juist versterken, mits slim aan elkaar 
geknoopt. Als A&O-psychologen dat meer en 
meer doen, dan dienen zij gelijktijdig zowel 
de wetenschap als de dagelijkse praktijk van 
mensen in organisaties. ■
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