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Onderzoeksproject

• Onderdeel van samenwerking tussen TNO 

Defensie en Veiligheid, NLDA en de UvT

• Onderzoek werd gefinancierd door Defensie

• Vraag vanuit de praktijk

– Hinderlaag in Irak, 2004



Opbouw lezing

• Theorie & conceptueel model 

• Methoden

• Resultaten & Implicaties



Onderzoeksvragen
• Welke persoonskenmerken voorspellen prestatie 

onder acute stress?

Acute stress situatie = plotseling, dreigend, noodzaak 

tot handelen

• Hoe beïnvloeden persoonlijkheid en 

organisatiekenmerken deze persoonskenmerken?



Theorie

Concentratie onder stress
(Gaillard, 2001, 2007)

Coping proces 
(Lazarus & Folkman, 1984)



Concentratie onder stress

(Gaillard, 2001, 2007)

Hoe beïnvloedt acute stress prestatie?

Acute stress situatie ►►

– Mensen ervaren negatieve emoties en sterke 

fysiologische reacties ►

– Deze reacties vragen om aandacht ►

– Verminderde concentratie op taak ►

– Verminderde prestatie op de taak.



Coping proces

Appraisal: Taxatie van de situatie
• primaire: Hoe bedreigend is de situatie?

• secundaire: Kan ik er wat aan doen?

Uitkomsten appraisal:
• Dreiging:  waargenomen controle is laag:

► negatieve emoties, inadaptieve energetische staat

• Uitdaging: waargenomen controle is hoog:

► positieve emoties, adaptieve energetische staat



Coping proces

Coping (Lazarus & Folkman, 1985):

‘constant changing cognitive and behavioral efforts to manage specific
external and/or internal demands that are appraised as taxing or
exceeding the resources of the person’.

Verschillende vormen van coping:

Probleem gericht gericht op verminderen bron vd stress

Emotie gericht gericht op verminderen stress

Probleem gerichte coping is meer effectief in controleerbare situaties, 
emotie gerichte coping is meer effectief in oncontroleerbare 
situaties. Dit onderzoek betrof controleerbare situaties.



Conceptueel model

Kenmerken:

• Onderscheid tussen distale (ver) en proximale 

voorspellers (dichtbij)

• Onderscheid tussen kenmerken van de persoon 

en van de organisatie

• Theoretische en praktische implicaties
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prestatie

Acute stress
situatie

Coping

proces

feedback

Situationele variabelen

Hypothesen:

Acute stress beïnvloedt het coping 
proces.

Het coping proces beïnvloedt prestatie 

via emoties en coping gedrag.

De kwaliteit van de prestatie beïnvloedt

het coping proces doordat de situatie 
‘reappraised’ wordt.



feedback

prestatie
Coping

proces

feedback

Coping stijl

Coping 

efficacy

Metacognitive 

awareness

Deze 3 persoonskenmerken zijn:
• proximale predictoren van het coping proces
• kunnen worden beïnvloed door training/ervaring (feedback)

• mediëren tussen globale en situationele variabelen

Contextuele variabelen

Doel stress training programma’s:
- veranderen coping stijl,
- vergroten zelfvertrouwen,
- leren reflecteren en reguleren
van stress en coping.
(Saunders, Driskell, Johnston 
& Salas, 1996)



Coping self-efficacy

Vorm van self-efficacy (Bandura, 1997)

• Vertrouwen in eigen capaciteiten om met 

stressvolle situaties om te gaan

Mensen met sterke coping efficacy :

- ervaren minder angst

- gebruiken meer effectieve coping strategieën

(e.g., Ozer & Bandura, 1992)



Coping stijl

Coping stijl: voorkeur voor bepaalde coping 

strategieën. 

Coping stijl beïnvloedt coping gedrag onder stress
(e.g., Ptacek e.a., 2006):

Mensen met een meer:

- probleem gerichte coping stijl gebruiken meer probleem 
gericht coping gedrag

- emotie gerichte coping stijl gebruiken meer emotie 
gerichte coping gedrag



Metacognitive awareness
Metacognitie in onderwijskunde: 
‘the ability to reflect upon, understand, and control one’s 

learning’

(Schraw & Denisson, 1994) 

Metacognitive awareness in stress en coping domein:
Kennis over eigen emotionele reacties en coping gedrag en 

bewuste regulatie van deze reacties en gedragingen

(Delahaij, Gaillard, & Soeters, 2008)

Mensen met een sterke metacognitive awareness leren en 
presteren beter, omdat ze effectievere strategieën kiezen en 
hun strategieën kunnen veranderen als de situatie daar om 
vraagt (bijv.Theodosiou e.a., 2006) 
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Hypothesen

sterke coping self-efficacy & 
metacognitive awareness:
► leiden tot effectief coping gedrag
Beiden worden beïnvloed 
door training/ervaring

coping stijl
► beïnvloedt coping gedrag
Coping stijl wordt beïnvloed door 
ervaring/training via metacognitive awareness

Contextuele variabelen



Persoonlijkheid
• hardiness

• goal orientation

•….

feedback

prestatie
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feedback
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Persoonlijkheids kenmerken:
• zijn stabiele persoonskenmerken
• beïnvloeden de (ontwikkeling van) de contextuele kenmerken 

• zijn distale predictoren van het coping proces

Globale variabelen



Hardiness:
Hardy mensen geloven dat ze controle hebben over de 

gebeurtenissen in hun leven (i.e., internal locus of control), 

zijn betrokken bij wat ze doen en voelen zich uitgedaagd 
door stressvolle situaties (Kobasa, 1979).

‘Hardy’ mensen raken minder snel gestrest en kunnen beter omgaan met 
stressvolle situaties (coping) (e.g., Bartone; Maddi)

Hardiness is gerelateerd aan:

- een meer probleem gerichte coping stijl, minder emotie gerichte 
copingstijl (e.g, Eid e.a., 2004)

- sterke coping self-efficacy (e.g, Westman, 1990)

Globale variabelen



Goal orientatie (Dweck, 1986)
Mensen met een sterke learning goal orientation zijn 

gericht op het ontwikkelen van eigen competenties

► meer doorzettingsvermogen, effectievere leerstrategieën 

Learning goal orientation is gerelateerd aan: 

- sterke coping self-efficacy (e.g, Gerhardt & Brown, 2006)

- sterke metacognitive awareness (e.g., Ford e.a., 1998)

Globale variabelen
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Hypothesen:
- Hardiness beïnvloedt coping self-efficacy en coping stijl
- Learning goal orientation beïnvloedt (de ontwikkeling van)

coping stijl via metacognitive awareness

Globale variabelen



Persoonlijkheid
• hardiness

• goal orientation
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feedback
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Kenmerken van de organisatie 

beïnvloeden de ontwikkeling van de
contextuele persoonskenmerken.

Organisatie kenmerken



Organisatie kenmerken

Organisatie cultuur:

• Normen bepalen hoe mensen zich ‘behoren’ te 

gedragen

Bijvoorbeeld:

– Het vertonen van probleem gerichte coping is een 
norm binnen de militaire organisatie (Ben-Ari,1998)

– Taboe op het praten/reflecteren op emoties binnen 
politie organisatie (LeScanff & Taugis, 2002) 



Error management culture

Hoe wordt er binnen een organisatie aangekeken en 
omgegaan met het maken van fouten? (van Dyck)

Stress leidt tot fouten maken, fouten maken leidt tot stress

Error management culture: gericht op omgaan met 
negatieve effecten van fouten 
►anticiperen van fouten, leren van fouten, sociale steun

Error avoidance culture: gericht op vermijden van fouten

►vermijden situaties waar fouten kunnen worden 
gemaakt, verzwijgen fouten



Organisatie: 

• cultuur

•…

Coping 

stijl

Coping 

efficacy

Metacognitive

awareness

Organisatie kenmerken

Hypothese:
Error management / avoidance cultuur 
beïnvloedt de ontwikkeling van coping stijl

via metacognitive awarenes



Methoden

Veldonderzoek bij basis militaire opleiding:
• KMA (18 weken)

• Luchtmobiele Brigade (22 weken)

• Korps Mariniers (33 weken)

Basis militaire opleidingen zijn gericht op:

• socialisatie in militaire organisatie

• aanleren basis militaire vaardigheden

• vergoten stressbestendigheid



Opzet onderzoek

Persoonlijkheids

kenmerken

Coping gedrag 

en prestatie

Contextuele

Persoonskenmerken

Eerste week

opleiding

3 momenten

tijdens de opleiding

Tijdens militaire

oefening

vragenlijst vragenlijst
vragenlijst & 

observaties

WAT?

WANNEER?

HOE?



Militaire oefening

Militaire zelfverdediging (mzv): boks/vecht technieken

Huidige oefening: realistisch scenario waarin leerlingen 
mzv technieken moeten gebruiken

Procedure:
• Leerlingen worden geïnstrueerd door instructeur:

– ‘mindset’ en opdracht

• Leerlingen lopen door oefendorp en komen in verschillende 
scenario’s terecht:

– scenario’s met fysiek geweld of verbaal geweld

• Na ongeveer 10 minuten zijn ze door dorp heen

• Directe evaluatie door instructeur

• Vragenlijst invullen



Militaire zelfverdediging
Locatie: oefendorp

Opdracht: 

• ga zo snel mogelijk door dorp

• gebruik proportioneel geweld

• onthoud 6 letters en cijfers

Prestatie:

• Aantal onthouden
letters en cijfers

• Evaluatie door 
instructeur



Coping proces

prestatie
Coping

proces

Situationeel

Hypothese:

Het coping proces beïnvloedt prestatie onder acute 

stress



Resultaten

Angst

Evaluatie

Probleem gericht
coping gedrag

Emotie gericht
coping gedrag

Prestatie

+

_

+

Delahaij & Gaillard, 2008

KMA (123 ppn)



Implicaties

Professionals die moeten blijven functioneren in 

acute stress situaties moeten zich:

• blijven concentreren op hun taak

• Niet laten afleiden door emoties

Dit kan getraind worden door te oefenen met 

realistische stressvolle scenario’s



Contextuele persoonskenmerken

Hypothese:

Coping self-efficacy, coping stijl en metacognitive

awareness beïnvloeden het coping proces en daarmee 
de prestatie.
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Probleem gerichte 
copingstijl

Coping 
self-efficacy

Emotie gerichte
copingstijl

Metacognitieve
awareness

_

+

+

+

+ Emotie gericht
coping gedrag

Probleem gericht
coping gedrag

Evaluatie

KMA (123 ppn)

&

LMB (132 ppn)

Resultaten

Delahaij, Gaillard, Soeters & van Dam, in press



Implicaties

Selecteer professionals met een:

• Sterke probleem gerichte coping stijl en coping 

self-efficacy

Train professionals zodat ze:

• een sterke probleem gerichte coping stijl en 

minder sterke emotie gerichte coping stijl

ontwikkelen

• een sterke coping self-efficacy ontwikkelen



Persoonlijkheid

Persoonlijkheid
• hardiness

• goal orientation

•….

Hypothese:

Persoonlijkheid beïnvloedt het coping proces, omdat het 

coping self-efficacy, coping stijl en metacognitieve 
awareness beïnvloedt.

ContextueelGlobaal 
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Probleem gerichte
copingstijl

Emotie gerichte 
copingstijl

Emotie gericht 
coping gedrag

Probleem gericht
coping gedrag

Hardiness

_

+
+

+

Hardiness

Delahaij, Gaillard, & van Dam, 2010

KMA (123 ppn)

LMB (132 ppn)

Effect van hardiness op coping proces via coping stijl



Coping 
self-efficacy

Dreiging

Uitdaging

Hardiness
+

+

_

Hardiness

Delahaij, Gaillard, & van Dam, 2010

KMA (123 ppn)

LMB (132 ppn)

Effect van hardiness op appraisal via coping self -efficacy



Learning goal 
orientation

Emotion gerichte
copingstijl

(einde opleiding)

Metacognitive
Awareness

+

_

+

Probleem gerichte
Copingstijl

(einde opleiding)

+

Learning goal orientation
KMA (123 ppn)

LMB (132 ppn)

Mar (83 ppn)

Delahaij, Gaillard, & van Dam, submitted

Effect van learning goal orientation en metacognitive
awareness op de ontwikkeling van coping stijl
tijdens basis militaire training



Resultaten

Learning

goal orientation

ContextueelGlobaal 

Coping

proces

Coping 

stijl

Coping 

efficacy

Metacognitieve 

awareness

Situationeel

•Hardiness beïnvloedt het coping proces via coping self-efficacy en coping 
stijl
•Learning goal orientation beïnvloedt de ontwikkeling van een effectieve 
coping stijl onder andere via metacognitive awareness
•Metacognitive awareness beïnvloedt de ontwikkeling van een effectieve 
coping stijl

Hardiness



Implicaties
Selecteer professionals met:

• een hoge mate van hardiness

• een hoge mate van learning goal orientation

Train professionals:

• om een sterkere metacognitive awareness te ontwikkelen

Creëer een organisatie waarin deze kenmerken worden 

gestimuleerd:

• Hardy leadership (Bartone, 2006)

• ‘State’ learning goal orientation



Organisatie: 
• cultuur

Coping 

stijl

Coping 

efficacy

Metacognitieve 

awareness

Contextueel

Organisatie cultuur

Hypothese:

Organisatie cultuur beïnvloedt de 

ontwikkeling van contextuele 
persoonskenmerken



Error avoidance
culture

Emotion gerichte
copingstijl

(einde opleiding)

Metacognitive
Awareness

+

__

Probleem gerichte
Copingstijl

(einde opleiding)

+

Error culture KMA (123 ppn)

LMB (132 ppn)

Mar (83 ppn)Effect van error culture op metacognitive awareness 
en de ontwikkeling van coping stijl tijdens basis 
militaire training

Error management
culture

+

+



Implicaties

Creëer in een organisatie een error
management cultuur en vermijdt een error
avoidance cultuur, door:

– Het maken van fouten als onderdeel van 

werken te zien

– Fouten bespreekbaar te maken

– Fouten te zien als kans om te leren



Vragen?

roos.delahaij@tno.nl


