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Samenvatting 

De flexibilisering van werk is de sinds een aantal decennia één van de belangrijkste 

ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. De hoeveelheid en verscheidenheid aan flexibele vormen 

van arbeid, zoals tijdelijk werk, zelfstandig ondernemerschap en uitzendwerk, nemen 

wereldwijd in snel tempo toe. Een van de voornaamste dilemma’s van deze toenemende 

flexibilisering van arbeidsrelaties is dat de verantwoordelijkheid voor het waarborgen van een 

gezonde en motiverende werkomgeving die bijdraagt aan betere prestaties en een grotere 

inzetbaarheid van werknemers is verschoven van organisaties naar individuele werknemers. 

Daarom is het van belang om meer inzicht te krijgen in de manier waarop werknemers met 

verschillende soorten aanstellingen (i.e., vaste en tijdelijke contracten) omgaan met de 

onzekerheden en uitdagingen die de huidige arbeidsmarkt met zich meeneemt. Het doel van dit 

proefschrift is om te onderzoeken hoe werknemers met verschillende arbeidscontracten door 

middel van job crafting hun werkomgeving zodanig kunnen vormgeven dat zij zelf hun welzijn, 

arbeidsprestaties, en loopbaanontwikkeling positief kunnen beïnvloeden. De studies in dit 

proefschrift dragen bij aan meer integratie van job re-design en loopbaantheorie en 

ondersteunen de aanname dat proactiviteit op het werk nauw samenhangt met belangrijke 

loopbaanprocessen en –uitkomsten. Daarnaast draagt dit proefschrift bij aan het vergroten van 

de al bestaande kennis over de rol en invloed van proactief werkgedrag en job crafting in de 

context van hedendaagse arbeidsrelaties. 

 

 

 


