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Onderzoekers die zich bezighouden met het bestuderen van proactief gedrag, erkennen dat 

individuen proactief zijn op werk om tegemoet te komen aan hun eigen persoonlijke carrière 

behoeftes alsook de behoeftes van hun werkgever. Hoewel dit proactieve gedrag ten eerste 

bedoeld is om een positieve impact te hebben op de individuen en hun werkgevers, is het tevens 

mogelijk dat het een averechts effect kan hebben als werkgevers niet het gedrag aanmoedigen en 

steunen. Dit proefschrift suggereert dat vooral de ambitieuze werknemers de behoefte hebben om 

proactief te zijn op werk en hiermee een positieve bijdrage leveren aan hun werkgevers en/of 

organisaties.           

 Om bewijs te leveren voor het bovengenoemde, legt dit proefschrift de focus op twee 

soorten proactieve gedragingen, namelijk 1) proactief gedrag dat gericht is op het vorm geven 

van carrières en 2) proactief gedrag dat gericht is op het vormgeven van werk-gerelateerde 

zaken. Er wordt bestudeerd hoe deze twee soorten gedragingen een invloed hebben op 

individuen en organisaties. Naast ambitie, is de variabele leeftijd ook gebruikt als een 

hoofdconcept in een van de onderzoek studies. In totaal zijn er vier empirische onderzoeken 

uitgevoerd die gebruik maken van verschillende onderzoeksmethoden, zoals systematische 

literatuur reviews, longitudinaal kwantitatieve onderzoeken en kwalitatieve onderzoeken. Om te 

beginnen met hoofdstuk 2 van dit proefschrift; dit hoofdstuk tracht meer inzicht te geven op hoe 

het complex proces van proactief gedrag plaatsvindt in verschillende organisatieniveaus (d.w.z. 

individueel, team en organisatieniveau). Dit wordt gedaan door te onderzoeken wat voor effect 

de interacties en samenhang tussen verscheidene individuele en contextuele factoren hebben op 

proactief gedrag. De resultaten tonen aan dat proactief gedrag het resultaat is van een complex 

proces, dat bepaald wordt door de interactie en samenhang tussen individuele en contextuele 

variabelen. Dit vindt vooral plaats op individueel niveau. De resultaten erkennen tevens het 



belang van het plaatsen van proactieve werknemers in een werkomgeving die proactief gedrag 

ondersteunt en aanmoedigt.         

 Hoofdstuk 3 beantwoordt een van de onderzoek aanbevelingen van hoofdstuk 2. In dit 

hoofdstuk wordt onderzocht hoe de contextuele variabele “vergoeding” proactief gedrag 

beïnvloedt en hoe dit vervolgens carrière tevredenheid beïnvloedt. Mijn resultaten tonen aan dat 

ambitieuze werknemers meer leiding geven op werk (d.w.z. een vorm van proactief gedrag) en 

daardoor meer tevreden zijn met hun carrière, als zij een hogere werkvergoeding. Daarentegen, 

hebben lagere werkvergoedingen niet ditzelfde effect op het gedrag van ambitieuze werknemers 

en hun carrière tevredenheid. Wat betreft de werknemers die minder ambitieus zijn; geen van de 

werkvergoedingen (laag of hoog) stimuleren hen om meer leiding te geven op werk.  

 Hoofdstuk 4 bouwt voort op hoofdstuk 3  en onderzoekt de consequenties die de 

proactieve gedraging “leiding geven” en “netwerken”  hebben op organisaties. In dit hoofdstuk 

stel ik voor dat de variabele ambitie direct gerelateerd is aan de organisatie’s kern competenties; 

bekwaamheden en connecties. Ik stel tevens voor dat de proactieve gedragingen “leiding geven” 

en “netwerken” een mediërend effect hebben op de directe relaties. De resultaten tonen aan dat 

ambitieuze werknemers een bijdrage leveren aan a) de bekwaamheden van organisaties omdat zij 

leiding geven op werk en b) de connecties van organisaties omdat zij actief zijn in netwerken. 

Dit hoofdstuk levert bewijs dat werknemers proactief zijn in carrière en werk gerelateerde zaken 

om vorm te geven aan hun carrière, maar ook om een positieve bijdrage te leveren aan hun 

werkgevers.           

 Ten slotte onderzoekt hoofdstuk 5 het job crafting gedrag en de job crafting motivaties 

van oudere en jongere werknemers in een non-for-profit organisatie in Nederland. De resultaten 

onthullen dat er verschillen en overeenkomsten zijn in de job crafting motivaties van oudere en 



jongere werknemers en in hoe beide groepen werknemers deelnemen aan het gedrag. Ik 

veronderstel dat de overeenkomsten tussen de job crafting gedragingen en motivaties van oudere 

en jongere werknemers toegeschreven kunnen worden aan het doel of visie van de non-for-profit 

organisatie. Ik neem aan dat beide groepen werknemers de keuze gemaakt hebben om voor die 

organisatie te werken, omdat hun eigen werk waarden overeenkomen met de organisatiewaarden. 

Mede hierom kan het zijn dat zij deel nemen aan job crafting om de organisatie doelen en missie 

te steunen         

 Samenvattend, de resultaten weergegeven in dit proefschrift tonen aan dat individuen 

proactief kunnen zijn, als zij beschikken over de juiste eigenschappen (d.w.z. ambitieus zijn), als 

zij gemotiveerd zijn om deel te nemen aan het gedrag en als zij in een organisatie werken die 

proactief gedrag ondersteunt en aanmoedigt. Wanneer is voldaan aan deze voorwaarden, zal het 

gedrag ten goede komen aan zowel de individuen als aan hun werkgevers  Dit proefschrift erkent 

het belang van de resultaten voor zowel onderzoekers als practitioners en dus worden er 

interessante theoretische en praktische uitdagingen besproken in detail in de hoofdstukken 2, 3, 

4, 5 en 6.  

 


