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Bij het kiezen van een financiële investering kan iemand letten op de kans dat een 

bedrijf succesvol zal zijn, groeit, en een geweldig rendement oplevert, of op het risico 

dat het bedrijf zal falen en de investering verloren gaat. Bij het kiezen van een studie na 

afronding van de middelbare school kan iemand overwegen hoe interessant het 

onderwerp van een specifieke studie is en hoe leuk de banen zijn waarvoor de studie 

opleidt, of hoe ingewikkeld de studie is en hoe onwaarschijnlijk het is om na afloop een 

baan te vinden. Bij het zoeken naar een romantische partner kan iemand zich richten 

op het vinden van personen met veel goede eigenschappen, of op het vermijden van 

personen met slechte eigenschappen. Deze voorbeelden laten zien hoe mensen soms 

succes en positieve uitkomsten nastreven, en soms het vermijden van falen of negatieve 

uitkomsten willen voorkomen. 

Maakt het uit welke doelen mensen nastreven? Leidt streven naar succes tot 

betere prestaties dan streven naar het voorkomen van falen? Leidt het streven naar 

positieve uitkomsten versus het vermijden van negatieve uitkomsten tot betere 

prestaties op verschillende soorten taken? Wat is de invloed van werken onder druk op 

mensen die deze verschillende soorten doelen nastreven? Is het moeilijker om doelen 

na te streven wanneer men gericht is op het voorkomen van negatieve uitkomsten dan 

wanneer men gericht is op het behalen van positieve uitkomsten? Dit proefschrift 

behandelt deze en gerelateerde vragen, en pleit voor een nieuw principe van behoud 

van energie om te verklaren wanneer het streven naar positieve uitkomsten 

(streefmotivatie) en het streven naar het vermijden van negatieve uikomsten 

(vermijdingsmotivatie) prestaties stimuleren. Dit principe is gebaseerd op het idee dat 

mensen liever geen energie investeren, tenzij de voordelen van deze investering 

opwegen tegen de kosten. Als mensen besluiten om energie te investeren en zich 

ergens voor in te spannen, dan leidt dit vervolgens tot uitputting. 

Gebaseerd op dit principe, voorspellen we dat prestatie onder 

vermijdingsmotivatie fragieler is en makkelijker wordt ondermijnd dan prestatie onder 

streefmotivatie, omdat prestatie onder vermijdingsmotivatie sterker afhangt van het 

mobiliseren van cognitieve bronnen en controle. Of, zoals Johan Cruijff, eens één van de 

grootste voetballers ter wereld en bekend om zijn filosofische en orakelachtige 

uitspraken, stelde: “Het is veel makkelijker om goed te spelen dan om te voorkomen dat 

je slecht speelt” (Winsemius, 2012).  
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Behoud van Energie 

Het principe van behoud van energie bouwt voort op onderzoek dat laat zien dat, 

vergeleken met streefmotivatie, vermijdingsmotivatie een systematische en 

volhardende cognitieve verwerkingsstijl teweegbrengt en leidt tot meer cognitieve 

controle (Friedman & Elliot, 2008; Friedman & Förster, 2002; Koch et al., 2008; Miron-

Spektor et al., 2011). Dit principe is gebaseerd op drie aannames: (1) prestatie onder 

vermijdingsmotivatie is sterker afhankelijk van de aanwezigheid en mobilisatie van 

cognitieve bronnen dan prestatie onder streefmotivatie, waardoor (2) prestatie onder 

vermijdingsmotivatie relatief belastend is, en (3) mensen terughoudend zijn om hun 

energie en moeite te investeren tenzij de voordelen van deze investeringen opwegen 

tegen de kosten. 

In Hoofdstuk 2 wordt het principe van behoud van energie uitgebreid besproken, 

en worden drie stellingen naar voren gebracht die uit dit principe voortvloeien. 

Specifiek wordt in Hoofdstuk 2 voorgesteld dat, vergeleken met streefgemotiveerde 

mensen, vermijdingsgemotiveerde mensen (1) zorgvuldig situaties selecteren waarin 

zij cognitieve inspanning uitoefenen, (2) goed presteren bij afwezigheid van afleidingen 

die cognitieve bronnen verbruiken, en (3) uitgeput raken na het uitoefenen van zulke 

cognitieve inspanningen. Hoewel het aannemelijk is dat deze stellingen van toepassing 

zijn op verschillende soorten taken, kan men verwachten dat de gevolgen zich vooral 

manifesteren op die taken die slecht aansluiten bij de denkstijl van 

vermijdingsgemotiveerde mensen. Een klasse van taken waar dit bij uitstek voor geldt, 

zijn taken die gerelateerd zijn aan creativiteit. 

Investeren in Creativiteit 

Hoofdstuk 3 verkent systematisch de effecten van streef- en 

vermijdingsmotivatie op creatieve prestatie, en de gevolgen van deze prestatie op 

uitputting. Dit hoofdstuk test het idee dat streefmotivatie een flexibele verwerkingsstijl 

teweegbrengt, dat vermijdingsmotivatie een systematische verwerkingsstijl 

teweegbrengt, en dat beide kunnen resulteren in een gelijke mate van creativiteit. Door 

het theoretisch raamwerk te volgen dat is voorgesteld in Hoofdstuk 2, verwachtten we 

dat vermijdingsgemotiveerde mensen in staat zijn om creatief te zijn, maar dat zij 

moeten compenseren voor hun inflexibele verwerkingsstijl met inspanning en 

volharding. 

Hoofdstuk drie omvat vijf experimenten waarin streef- en vermijdingsmotivatie 

teweeg worden gebracht door instructies te geven in termen van streef- of 
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motivatiedoelen (e.g., “Probeer zoveel mogelijk woorden te vinden” of “Probeer zo min 

mogelijk woorden te missen”) of door visuele stimuli (e.g., een muis die probeert om 

dichter bij een stukje kaas te komen, of een muis die probeert te vluchten voor een uil). 

In elk van deze experimenten hielp creativiteit de helft van de deelnemers om een doel 

te bereiken, en voor de andere helft van de deelnemers hielp creativiteit niet om een 

doel te bereiken. We voorspelden dat vooral vermijdingsgemotiveerde mensen 

gestimuleerd zouden worden om in creativiteit te investeren als dit nuttig was en hielp 

hun doelen te bereiken. We verwachtten dat streefgemotiveerde mensen altijd relatief 

creatief zouden zijn, ongeacht het nut ervan, omdat het voor hen relatief makkelijk is 

om creatief te zijn. 

De resultaten van de vijf experimenten lieten zien dat streefgemotiveerde 

mensen beter presteerden op creatieve taken dan vermijdingsgemotiveerde mensen als 

creativiteit niet bijdroeg aan het bereiken van doelen. Als creativiteit wel nuttig was en 

bijdroeg aan het bereiken van doelen, dan waren streef- en vermijdingsgemotiveerde 

mensen echter even creatief. Bijvoorbeeld, in Experiment 3.4 vroegen we deelnemers 

om creatieve inzichtproblemen op te lossen. Als het oplossen van deze problemen niet 

hielp om een muis dichter bij een stukje kaas te brengen (of een uil van de muis weg te 

houden) dan waren deelnemers in de streefconditie creatiever dan deelnemers in de 

vermijdingsconditie. Echter, als het oplossen van deze problemen de muis wel dichter 

bij de kaas bracht (of de uil weghield) dan losten deelnemers in de streef- en 

vermijdingscondities evenveel creatieve inzichtproblemen op. Het lijkt er dus op dat 

vermijdingsgemotiveerde mensen alleen energie en inspanning investeerden in 

creatieve prestatie als dit nuttig was bij het bereiken van hun (vermijdings-) doelen. 

Bovendien zouden mensen volgens het principe van behoud van energie sneller 

cognitief overbelast moeten raken door afleidingen die cognitieve bronnen verbruiken 

wanneer zij vermijdingsgemotiveerd zijn dan wanneer zij streefgemotiveerd zijn. De 

resultaten van Experiment 3.4 lieten inderdaad zien dat als mensen 

vermijdingsgemotiveerd waren, hun creatieve prestatie sterker werd ondermijnd 

wanneer hun werkgeheugen werd belast (door het onthouden van 5-cijferige nummers 

tijdens het oplossen van creatieve inzichtproblemen) dan als zij streefgemotiveerd 

waren. Ten slotte, als de prestatie van vermijdingsgemotiveerde mensen sterker 

afhangt van het mobiliseren van cognitieve bronnen en cognitieve controle, dan zou 

creatieve prestatie uitputtender moeten zijn voor vermijdingsgemotiveerde mensen 

dan voor streefgemotiveerde mensen. Zoals verwacht lieten Experimenten 3.2a, 3.2b, 

en 3.3 zien dat vermijdingsgemotiveerde deelnemers zich meer uitgeput voelden na 

creatieve prestaties dan streefgemotiveerde deelnemers.  
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Werken onder Tijdsdruk 

Uit het principe van behoud van energie vloeit voort dat als cognitieve bronnen 

worden belast of onbeschikbaar zijn, vermijdingsgemotiveerde mensen minder goed 

zouden moeten presteren dan streefgemotiveerde mensen. Hoofdstuk 4 testte deze 

verwachting door mensen onder een lage of een hoge tijdsdruk te laten werken. In vijf 

experimenten werden de effecten van werken onder tijdsdruk bestudeerd, op taken die 

goed aansloten en taken die slecht aansloten bij de cognitieve verwerkingsstijl van 

vermijdingsgemotiveerde mensen. Deze taken omvatten het oplossen van creatieve 

inzichtproblemen, het oplossen van wiskundige opgaven, en het identificeren van 

specifieke figuren die afgebeeld werden tussen visueel gelijkende afleidingsfiguren.  

Experiment 4.1 was gericht op individuele verschillen in de neiging om 

vermijdingsdoelen na te streven (i.e., vermijdingstemperament, Elliot & Thrash, 2002; 

2010). Hoe meer mensen aangaven over het algemeen vermijdingsdoelen na te streven, 

hoe sterker hun prestatie op een creatieve inzichttaak werd ondermijnd door werken 

onder een hoge tijdsdruk. In Experimenten 4.2 en 4.3 werden streef- en 

vermijdingsmotivatie binnen proefpersonen gemanipuleerd. De deelnemers deden een 

taak waarbij zij punten konden winnen door het geven van juiste  antwoorden op 

sommige items, en punten konden verliezen door het geven van onjuiste antwoorden 

op andere items. Deze experimenten lieten een sterker ondermijnend effect zien van 

werken onder een hoge tijdsdruk bij vermijdingsmotivatie dan bij streefmotivatie, op 

zowel creatieve als analytische prestatie (i.e., wiskundige opgaven). In Experimenten 

4.4 en 4.5 werden ten slotte streef- en vermijdingsmotivatie tussen proefpersonen 

gemanipuleerd. In Experiment 4.4 werden deelnemers gevraagd om een verhaal te 

schrijven uit het perspectief van een muis waarin de muis probeert een stuk kaas te 

bemachtigen, of waarin de muis probeert te vluchten voor een uil. Nadat zij het verhaal 

hadden geschreven deden de deelnemers een taak waarin aandacht voor details een 

grote rol speelt. Ze kregen de opdracht om specifieke figuren te vinden tussen visueel 

gelijkende afleidingsfiguren. Ook prestatie op deze detail gerichte taak leed meer onder 

tijdsdruk als mensen vermijdingsgemotiveerd waren dan als zij streefgemotiveerd 

waren.  

Dit hoofdstuk liet zien dat prestatie vooral wordt ondermijnd door tijdsdruk 

wanneer mensen vermijdingsgemotiveerd zijn. Prestatie onder vermijdingsmotivatie is 

sterker afhankelijk van cognitieve controle en de beschikbaarheid van cognitieve 

bronnen dan prestatie onder streefmotivatie. We vonden geen aanwijzingen dat 

stressgerelateerde emoties een rol speelden in het veroorzaken van dit ondermijnende 
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effect, maar vonden aanwijzingen dat het effect werd geproduceerd door een 

verminderde beschikbaarheid van cognitieve bronnen (Experiment 4.5). Deze 

resultaten suggereren dat vermijdingsmotivatie fragiel en kostbaar is, en het best zo 

min mogelijk kan worden gebruikt of aangemoedigd. 

Prestaties Beoordelen: Uitkomsten Versus Processen 

In de hoofdstukken van dit proefschrift die gewijd zijn aan het principe van 

behoud van energie (Hoofdstukken 2-4), vonden we aanwijzingen dat mensen dezelfde 

uitkomsten kunnen bereiken wanneer zij vermijdingsgemotiveerd zijn als wanneer zij 

streefgemotiveerd zijn, op taken die creativiteit, analytisch denken, en aandacht voor 

details vereisen. Echter, terwijl uitkomsten algemeen geaccepteerd worden als een 

goede indicator van prestatie op analytische en detail georiënteerde taken, is dit niet 

onomstotelijk het geval bij creatieve taken. Wanneer mensen creativiteit beoordelen, 

hebben zij de neiging om niet alleen de uitkomsten, maar ook de processen waaruit de 

uitkomsten voortkwamen mee te wegen. In Hoofdstuk 5 ontwikkelden we het idee dat 

hetzelfde creatieve product heel verschillend beoordeeld kan worden afhankelijk van of 

het tot stand kwam door volharding en systematisch denken (wat vaker voorkomt als 

mensen vermijdingsgemotiveerd zijn) of door flexibel en associatief denken (wat vaker 

voorkomt als mensen streefgemotiveerd zijn). We verwachtten dat als mensen achteraf 

kunnen begrijpen hoe een idee of product tot stand is gekomen, zij minder onder de 

indruk zullen zijn van het idee of product. 

 Het effect dat mensen achteraf gezien het gevoel hebben dat ze konden 

voorspellen wat er zou gebeuren (nadat zowel de gebeurtenissen in aanloop naar een 

specifieke uitkomst, en de uitkomst zelf bekend zijn), wordt treffend het “ik wist het al 

die tijd” effect genoemd (“I knew it all along”, Fischhoff, 1975; 1977; Hawkins & Hastie, 

1990). Hoofdstuk 5 stelt voor dat ideeën die gegenereerd zijn door een flexibele manier 

van denken of plotselinge inzichten verrassend zijn en ‘uit het niets’ lijken te komen. 

Wanneer precies dezelfde ideeën op een volhardende en systematische manier worden 

gegenereerd, is het makkelijker om de gedachtegang van de bedenker te volgen en te 

begrijpen hoe iemand op een specifiek idee kwam. Dit zorgt er vervolgens voor dat het 

idee voor de hand liggend, onverrassend, en daarom oncreatief lijkt. 

 De resultaten van drie experimenten ondersteunden dit “ik heb het altijd al 

geweten” effect in creativiteitsoordelen. We vroegen bijvoorbeeld deelnemers in 

Experiment 5.3 om een idee te beoordelen dat door een deelnemer aan een ander 

experiment was bedacht, tijdens een acht minuten durende individuele 
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brainstormsessie over het beschermen van het milieu  (Experiment 3.1). Voordat het te 

beoordelen idee werd getoond, werden de vijf ideeën die voorafgaand aan dit te 

beoordelen idee waren bedacht één voor één op het computerscherm getoond. Deze 

ideeën gaven ofwel een flexibele denkwijze weer (i.e., ideeën in veel categorieën, 

gericht op verschillende milieudoelen), of een systematische denkwijze (i.e., ideeën in 

weinig categorieën, gericht op dezelfde milieudoelen). De resultaten lieten zien dat 

mensen het proces waardoor uitkomsten tot stand kwamen meewogen in hun 

creativiteitsoordelen. Precies dezelfde ideeën werden minder creatief bevonden als 

deze voortkwamen uit een systematisch proces dan als deze voortkwamen uit een 

flexibel, associatief proces. 

Conclusie 

 Dit proefschrift ontwikkelde een nieuw principe van behoud van energie om te 

verklaren hoe streef- en vermijdingsmotivatie prestatie beïnvloeden. Aan de ene kant 

vonden we dat vermijdingsgemotiveerde mensen kunnen excelleren als zij voldoende 

worden gestimuleerd om energie en inspanning te investeren. Dit is bijvoorbeeld het 

geval wanneer het aannemelijk is dat deze investering tot het succesvol voorkomen van 

falen zal leiden. Zelfs wanneer creativiteit en inzicht vereist zijn, kan zulke stimulatie 

tot  goede prestatie leiden. Meestal worden creativiteit en inzicht geassocieerd met de 

flexibele en associatieve denkwijze die door streefmotivatie teweeg wordt gebracht. 

Door energie en cognitieve bronnen te investeren kunnen vermijdingsgemotiveerde 

mensen echter compenseren voor hun systematische en gecontroleerde denkwijze, en 

even creatief zijn als streefgemotiveerde mensen. 

Aan de andere kant lijkt het erop dat Johan Cruijff op het juiste spoor zat toen hij 

opmerkte dat het veel makkelijker is om goed te spelen dan om te voorkomen dat je 

slecht speelt. Hoewel vermijdingsmotivatie effectief kan zijn bij korte projecten doordat 

cognitieve bronnen en controle worden gemobiliseerd, kan het contraproductief zijn op 

de lange termijn wanneer energie uitgeput raakt en mensen mentaal vermoeid raken. 

Zelfs op de korte termijn kunnen negatieve effecten van het streven naar 

vermijdingsdoelen optreden, omdat het mensen kwetsbaar maakt voor cognitieve 

overbelasting door afleidingen en stressoren. Dit proefschrift laat zien dat prestatie 

onder vermijdingsmotivatie effectief kan zijn, maar het is moeilijk, vermoeiend, en 

wordt makkelijk ondermijnd. 


