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Een emotioneel intelligente manager: wie zou daar niet voor 
opteren als hij of zij de kans kreeg? Liever dat dan werken 
voor een taakgericht ijskonijn of, erger nog, een lomperik 
die zijn of haar medewerkers naar believen schoffeert. Het 
ligt voor de hand dat een emotioneel intelligente manager 
de sfeer in een team ten goede komt. Maar wat is het 
effect op de verkoopcijfers, of breder, de prestaties van 
teams in het algemeen, bijvoorbeeld die van communicatie- 
of marketingafdelingen?

De emotioneel 
intelligente manager: 
succes verzekerd?

De afgelopen 15 jaar is heel wat onderzoek 

gedaan naar het fenomeen emotionele 

intelligentie in organisaties. Celeste Wilderom 

en collega’s voegden daar een interessant 

onderzoek aan toe, waarvan de resultaten in 

2015 werden gepubliceerd.1 Zij bogen zich over 

de vraag of emotionele intelligentie van 

managers ook een relatie heeft met hogere 

verkopen. Voor hun onderzoek hadden ze mooi 

materiaal ter beschikking, namelijk gegevens, 

waaronder verkoopcijfers, van een grote keten 

elektronicawinkels in Zuid-Korea. Zij vonden 

inderdaad samenhang tussen de emotionele 

intelligentie van managers en de verkoopresul-

taten. De invloed van de emotionele intelligentie 

van de managers op de verkoopresultaten liep 

via teamcohesie en salesgerichtheid van de 

medewerkers.

Een voor de praktijk belangrijke vraag is 

natuurlijk wat de implicaties van de uitkomsten 

zijn: moeten Nederlandse bedrijven op grond 

van de uitkomsten van dit onderzoek emo-

tionele intelligentie meteen in hun aannamebe-

leid voor leidinggevenden opnemen als 

knock-out factor? Ervan uitgaande dat het 

aannemen van emotioneel begaafde managers 

de verkoopcijfers omhoog doet schieten? Dat 

zou, om diverse redenen, vooralsnog wel heel 

ver gaan.2 Te ver.

Hinderlijk
Ten eerste is het niet zeker dat in andere 

winkels dan die in de elektronicabranche 

vergelijkbare resultaten worden geboekt. 

Misschien vinden klanten van een supermarkt 

het wel bijzonder hinderlijk als zij ook maar de 

geringste verkoopinspanning bij medewerkers 

bespeuren en zou dat de verkoopresultaten juist 

doen dalen.

Andere vormen
Ten tweede kunnen de bevindingen natuurlijk niet 

zomaar getransponeerd worden naar andere 

sectoren dan de retail. Wellicht is emotionele 

intelligentie niet overal de sleutel tot succes, of 

mogelijk zelfs een hinderpaal. Of moet emo-

tionele intelligentie in bijvoorbeeld de bouw wel 

heel andere vormen aannemen dan in de retail.

Cultuur
Ten derde is Zuid-Korea, de plaats van onder-

zoek, op veel punten niet vergelijkbaar met 

Nederland. De methode van onderzoek kan dan 

wel hetzelfde zijn, maar cultuur kan de uitkom-

sten wel degelijk beïnvloeden. De auteurs 

hebben gebruikgemaakt van surveys: vragen-

lijsten die voor een deel door leidinggevenden en 

voor een deel door salesmedewerkers werden 

ingevuld. Zo beoordeelden medewerkers, 

anoniem, de emotionele intelligentie van de 

manager. Maar een specifieke cultuur kan invloed 

hebben op de manier van antwoorden.

De kans is niet denkbeeldig dat in een meer 

collectivistische cultuur de manager per definitie 

al anders beoordeeld wordt dan in een meer 

individualistische. Mogelijk is de loyaliteit daar 

sterker en zal men zich niet snel minder positief 

uitlaten over elkaar, inclusief de manager. Zelfs 

als het invullen van de vragenlijsten en het 

verwerken van de data anoniem gebeurt.

Veldonderzoek
Ten vierde is er sprake van veldonderzoek. Dat 

biedt veel voordelen als het om doorvertaling 

naar de praktijk gaat. Het onderzoek heeft 

immers plaatsgevonden in een reële situatie, niet 

in het laboratorium wat toch altijd beperkingen 

met zich meebrengt op het punt van generaliseer-

baarheid naar situaties buiten het laboratorium.

Het nadeel van een veldonderzoek is dat je de 

omgevingsvariabelen nooit helemaal onder 

controle kan houden. Misschien was het in een 

deel van het land wel ander weer dan in een 

ander deel, misschien is het ene gebied koop-

krachtiger dan het andere. Nog los van factoren 

waarvan je zelfs niet weet dat ze invloed kunnen 
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hebben. Dat nadeel van veldonderzoek is in te 

dammen als controlegroepen mogelijk zijn. In 

dit geval: als er in dezelfde plaats in een 

vergelijkbare buurt met een vergelijkbare 

populatie steeds een winkel zou zijn waar op 

het punt van emotionele intelligentie een ander 

type manager de scepter zwaait. Dan is er meer 

zekerheid dat een verschil in teamspirit, 

salesgerichtheid en verkopen zeer waarschijn-

lijk te maken heeft met het verschil in emo-

tionele intelligentie tussen de managers.

Correlatie
Ten vijfde kunnen op basis van dit type 

onderzoek geen uitspraken over causale 

relaties getrokken worden: het een is niet 

noodzakelijkerwijs het gevolg van het ander. Er 

is een verband, een correlatie. Concreet: een 

hoge emotionele intelligentie van de manager 

gaat gepaard met een sterkere teamgeest, 

etcetera. Maar er mag op basis van de 

uitkomsten van dit type onderzoek niet gesteld 

worden dat een hogere emotionele intelligentie 

meer teamgeest veroorzaakt.

Daar is experimenteel onderzoek voor nodig, 

waarin na een nulmeting één variabele wordt 

gewijzigd terwijl de andere allemaal gelijk 

blijven. Is in de volgende meting dan een effect 

waarneembaar dat er vóór het veranderen van 

de experimentele variabele niet was, dan ligt 

het voor de hand dat de verandering van die 

ene variabele het effect heeft veroorzaakt. 

Zeker als er ook een controlegroep is – waarin 

ook een nul- en een éénmeting zijn gehouden, 

maar zonder dat één variabele is veranderd of 

toegevoegd – waar het effect uit de experimen-

tele groep niet optreedt.

Matig sterk
Tot slot moet ook in overweging worden 

genomen dat de verbanden wel significant 

waren (dus niet aan toeval kunnen worden 

toegeschreven), maar tegelijkertijd ook niet 

uitzonderlijk sterk zijn. Het zijn matig sterke 

verbanden, wat betekent dat er nog andere 
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factoren van invloed geweest moeten zijn op de 

verkoopcijfers dan emotionele intelligentie van 

managers, team spirit en verkoopgedrag van 

medewerkers. 

Besluit: relevant mensenwerk
Wat betekent dit nu? Dat we het belang van 

emotionele intelligentie van managers maar met 

een korreltje zout moeten nemen? Integendeel. 

Het onderzoek van Wilderom & al. (2015) laat 

zien dat het zeer waarschijnlijk is dat emo-

tionele intelligentie een belangrijke factor is voor 

de commerciële prestaties van bedrijven.

Maar onze verwachtingen moeten wel realis-

tisch blijven. Het zou onjuist zijn te denken dat 

emotionele intelligentie van managers dé sleutel 

tot succes is. Er zijn altijd meer factoren in het 

spel. Gematigde verwachtingen zijn overigens 

altijd op hun plaats ten aanzien van resultaten 

van sociaalwetenschappelijk onderzoek: 

onderzoekers vinden, in het beste geval, 

regelmatigheden in gedrag, geen wet-
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ZEVENTIG

Over de Kring van Persvoorlichters is weinig bekend, behalve dat het een 

van de vele samenwerkingsverbanden is waarin (toen nog) public-

relations professionals elkaar in de jaren na de Tweede Wereldoorlog 

vinden. PR neemt in die tijd een enorme vlucht als overheden en 

bedrijven als Philips, KLM en Albert Heijn er aparte afdelingen voor 

oprichten. In 1946 vestigt de eerste zelfstandige ‘adviseur in perszaken 

en public relations’ zich zelfs in Den Haag.

De heren 17

Het eerste samenwerkingsverband op communicatiegebied ziet al het 

levenslicht als de Duitsers nog maar net het land uit zijn: het Contact-

Centrum op Voorlichtingsgebied (CCV) is de beroepsvereniging voor 

public relations. Het Genootschap voor Openbaar Contact (GVOC uit 

1946) is beroepsvereniging voor en door zeventien PR-functionarissen. 

De leden zweren zich bij de oprichting te beperken tot die zeventien 

deelnemers en noemen zich in traditie van de Verenigde Oost-Indische 

Compagnie De heren 17. De term openbaar contact was trouwens 

verzonnen om het Engelstalige begrip public relations in de Nederlandse 

taal onder te brengen.

De VOC blijkt succesvoller dan de GVOC want op dezelfde dag dat de 

club van de zeventien heren wordt opgeheven - 8 juli 1954 - ziet het 

Nederlands Genootschap voor Public Relations (NGPR) het levenslicht. 

De NGPR gaat uiteindelijk in 1996 verder als Beroepsvereniging voor 

Communicatie (BVC) en daarin herkennen we de toevoeging die Logeion 

in verschillende vormen alweer enkele jaren in de naam draagt.

Aansluiting met actualiteit

De wijziging van NGPR naar BVC ging in de jaren ’90 over meer dan de 

naam alleen. Het bestuur wilde de aansluiting met de actualiteit van het 

vak niet verliezen en de rol als prominente beroepsorganisatie niet 

verspelen. Daarom werden er onder meer fusiepartners gezocht. Die 

kwamen er in de vorm van de Associatie voor Communicatie in 

Organisaties Nederland (ACON) en de VBN, Beroepsvereniging voor 

Bedrijfsjournalistiek en Interne Communicatie. Eind 1988 had de 

gezamenlijke vereniging 468 leden. De samenvoeging met de Vereniging 

voor Overheidscommunicatie (VVO, in de jaren ’60 opgericht als VVA - 

Vereniging van voorlichtingsambtenaren bij lagere publiekrechtelijke 

lichamen) was een brug te ver.

Maar in 2005 is het toch zover en ontstaat het naar het verhoogd 

spreekpodium in een theater uit de klassieke oudheid vernoemde 

Logeion, de beroepsorganisatie voor communicatieprofessionals. Met 

meer dan drieduizend leden een bloeiende vereniging met een rijke 

traditie van zeventig jaar. 

De in 1946 opgerichte Kring van Persvoorlichters is statutair de oudste voorloper van Logeion en 
in zeventig jaar hebben meerdere fusies van organisaties en verenigingen en bijbehorende 
wijzigingen van naam geleid tot de huidige beroepsvereniging. Een kleine duik in de geschiedenis.

matigheden. Dat wil zeggen dat het onder 

bepaalde omstandigheden waarschijnlijk is dat 

een aantal mensen bepaald gedrag vertoont. 

Niet dat het zeker is dat dit gebeurt. Daarvoor 

zijn in de dagelijkse realiteit te veel variabelen in 

het spel die we hoogstwaarschijnlijk nooit 

allemaal kennen en waarvan we de talloze 

onderlinge interacties vooraf ook nooit kunnen 

overzien. Het blijft, in dubbel opzicht, mensen-

werk. Maar wel relevant mensenwerk. 
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‘Het blijft, in dubbel opzicht, mensenwerk. 
Maar wel relevant mensenwerk.’
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