VRAGENLIJST VOOR WERKHOUDING

ZICHT OP
PRESTATIEMOTIVATIE EN
FAALANGST

DOELGROEP EN NORMEN

belang binnen organisaties, teams en binnen het

kinderen vanaf 12 jaar en voor volwassenen, met een

individu. Prestatiemotivatie en faalangst zijn sterk

opleidingsniveau vanaf vmbo t/m universitair niveau.

bepalend voor zowel de werkhouding van een

Aparte normen zijn beschikbaar voor scholieren

persoon als voor zijn productiviteit. De Vragenlijst voor

(t/m 16 jaar) en voor volwassenen (v.a. 17 jaar). In de

Werkhouding meet beide persoonlijkheidskenmerken.

normgroepen wordt onderscheid gemaakt in geslacht.

Prestatiemotivatie

AFNAME

Werkhouding en productiviteit zijn kenmerken van

is gedefinieerd als de gedrevenheid om successen te

De Vragenlijst voor Werkhouding is geschikt voor

De vragenlijst bestaat uit 43 stellingen en wordt online

behalen. Het is een stabiele persoonlijkheidseigenschap

afgenomen en gescoord via het iScreen testsysteem.

die leidt tot een verhoogde mate van presteren.

De vragenlijst heeft geen tijdslimiet en afname duurt
ongeveer 5 minuten. De vragen zien er als volgt uit:

Faalangst
zet mensen aan tot het vermijden van falen en
van situaties waarin een kans op falen bestaat. Uit
onderzoeken blijkt dat faalangst, in stressvolle situaties
en bij een verhoogde werkdruk, een belemmerend
effect heeft op prestaties.

Gedeeltelijk
mee eens

Mee eens

Moeilijke
opdrachten
schrikken mij
niet af.

DOEL

RESULTATEN

persoonlijke ontwikkeling en bij studie- en

een schaal van 1 t/m 9.

De vragenlijst is inzetbaar voor selectie, coaching,

Niet mee
eens/
niet mee
oneens

Gedeeltelijk
mee
oneens

Mee
oneens

De genormeerde resultaten worden weergegeven op

loopbaanadvies.
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ACHTERGROND

Uit onderzoeken blijkt dat prestatiemotivatie en faalangst

Onderpresteerders

onafhankelijk zijn van elkaar. Men kan dus op beide

worden niet geremd door angst om te falen en zijn ook

kenmerken hoog of laag scoren, of hoog scoren op het

niet erg gemotiveerd om te presteren. Andere zaken

ene kenmerk en laag op het andere. De combinatie

zijn voor hen belangrijker dan presteren. Ze voelen zich

van deze twee kenmerken leidt tot een model met vier

op hun gemak en laten zich in lastige situaties niet uit

kwadranten. Elk kwadrant representeert een ander type

het veld slaan. Ze ervaren weinig druk om een goede

werkhouding: ongeremde presteerder, overstrever,

uitkomst neer te zetten. Van competitiedrang is geen

onderpresteerder en zelfbeschermer. Deze vier types

sprake. In extreme gevallen laten onderpresteerders

zijn op verschillende manieren te motiveren en ze

een heel nonchalante werkhouding zien. Ze voelen zich

reageren anders op ervaren druk en tegenslagen.

zelden uitgedaagd om beter te worden in hun functie
of een bepaald aanzien te verkrijgen door een goede
prestatie neer te zetten.

Prestatiemotivatie
hoog

Ongeremde
presteerder

Overstrevers

Overstrever

zijn sterk gedreven om bovengemiddelde prestaties
neer te zetten. Tegelijkertijd ervaren ze een angst
om te falen in situaties die uitdagend zijn. Ze steken
dus veel energie in het bereiken van hun doelen en
Faalangst
hoog

Faalangst
laag

in het vermijden van falen. Ondanks dat ze risico- en
stressvolle situaties als zeer onaangenaam ervaren,
gaan ze deze situaties niet uit de weg. In extreme
gevallen kan deze werkhouding tot burn-out leiden.
Overstrevers gaan vaak over eigen grenzen heen
om hun doelen te bereiken, terwijl ze door faalangst
emotioneel steeds onder druk staan.
Onderpresteerder

Zelfbeschermer

Zelfbeschermers
zijn weinig geïnteresseerd in het neerzetten van

Prestatiemotivatie
laag

bijzondere prestaties. Angst om te falen voert de
boventoon. Hun activiteiten zijn gericht op het

Ongeremde presteerders

beschermen van zichzelf tegen deze gevoelens. Ze

zijn sterk gedreven om prestaties neer te zetten en

zijn geneigd om uitdagende, stressvolle situaties te

worden niet geremd door angst om te falen. Ze gaan

ontwijken of bewust lagere doelen te stellen zodat de

graag uitdagingen aan. Stressvolle situaties zetten hen

kans kleiner is dat ze falen. Door een belemmerende

zelfs aan tot betere prestaties. Door hun lage faalangst

angst nemen ze vaak genoegen met een resultaat dat

ervaren ongeremde presteerders weinig remmingen.

ruim beneden hun vermogens ligt. In extreme gevallen is

In extreme gevallen zijn ze adrenaline-seekers, sterk

zich onttrekken aan verantwoordelijkheden kenmerkend

geneigd om onnodige risico’s te nemen.

voor de werkhouding van zelfbeschermers.
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