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Samenvatting 

In dit proefschrift onderzoek ik de invloed van context op proactief gedrag van 

werknemers in organisaties. Ik richt me daarbij in het bijzonder op het ‘stemgeven en -nemen’ 

(voice) als meest controversieel onderdeel daarvan. In onze snel veranderende wereld waarin 

een steeds groter wordende behoefte bestaat aan innovatie, wordt er namelijk van uitgegaan dat 

werknemers een cruciale rol kunnen spelen bij het in gang zetten van veranderingen. 

Proactiviteit van werknemers wordt dan ook in personeelsadvertenties steeds vaker genoemd 

als een belangrijk vereiste. Onderzoek toont aan dat organisaties beter presteren en efficiënter 

zijn als de inbreng van werknemers serieus genomen wordt. Dit betekent dat suggesties van 

werknemers voor verbeteringen en tegenspraak als het mis dreigt te gaan, een rol zouden 

moeten spelen in de dagelijkse bedrijfsvoering. Leidinggevenden staan toch niet altijd open 

voor dergelijke gedrag van hun medewerkers. Voice daagt immers de ‘normale’ gang van zaken 

uit en kan door de leidinggevende als kritiek worden beschouwd. Voice kan in hun ogen leiden 

tot extra werk. Deze controverse maakt proactiviteit en voice een interessant 

onderzoeksonderwerp binnen de organisatiepsychologie. Uit onderzoek weten we dat de 

omgeving waar het betreffende gedrag plaatsvindt grote invloed heeft op de mate waarin het 

gedrag plaatsvindt. Dit proefschrift richt zich op de vraag wanneer dat zo is, waarom, hoe en 

welk gedrag dan zoal wordt getoond.   

Dit proefschrift bestaat uit drie empirische deelstudies, waarbij elke studie het 

onderwerp vanuit een andere invalshoek benadert. De eerste benadrukt de nationale context, ze 

diende als eerste oriëntatie en inspiratiebron voor de vervolgstudies. De tweede richt zich op de 

bereidheid om open te staan voor het onderwerp, en de derde deelstudie richt de aandacht op 

de reactie van de leidinggevende op de inspraak van werknemers tijdens het dagelijks werk. De 

thema’s die de drie studies verbinden zijn 1. proactiviteit en voice zijn een bedreiging voor de 

geadresseerde (leidinggevende); 2. dergelijk gedrag kan verstorend zijn; 3. dergelijk gedrag kan 



onwenselijk zijn, en tot extra werk leiden; 4. de angst van werknemers voor de negatieve 

gevolgen kan een drempel vormen voor proactiviteit en voice.  

Het doel van de eerste, meer exploratieve studie is het verkennen van de acceptatie van 

proactiviteit in Oost-Europese context (de Oekraïne). De leidende onderzoeksvraag luidt: Wat 

zijn de percepties van proactiviteit in de organisatie en in welke mate is er sprake van acceptatie 

van proactief gedrag in de Oekraïne als voorbeeld van een Oost-Europees postcommunistisch 

land. De ‘westerse‘ onderzoeksresultaten over het onderwerp worden vergeleken met de 

Russische literatuur. De onderzoeksvraag wordt verder beantwoord aan de hand van een 

kwalitatieve studie onder twintig werknemers en managers. De resultaten laten zien dat enkele 

onderdelen van proactief gedrag zowel in het ‘Westen’ als in het ‘Oosten’ bestaan. In de 

Oekraïne wordt proactief gedrag sociaal geaccepteerd wanneer het gebeurt met het doel de 

eigen baan te behouden of het systeem te omzeilen. Meer uitdagende aspecten van proactief 

gedrag, waaronder het gesprek aangaan met de leidinggevende, komen echter veel minder voor. 

Dergelijk gedrag wordt gezien als ondermijnend, verstorend en leidend tot extra werk. 

Werknemers zijn bang voor de gevolgen van die mate van proactief gedrag.  

De tweede studie wil de invloed van de inhoud van de ‘ínspraak’ onderzoeken. 

Onderwerp van onderzoek is de vraag wanneer de werknemer besluit de leidinggevende en/of 

zijn of haar collega’s aan te spreken, de werknemer kan ook besluiten om niets te zeggen. Welke 

beslissing de werknemer in deze neemt is afhankelijke van de ervaren context waarbinnen 

wordt gewerkt: de ervaren openheid en psychologische veiligheid binnen het team 

bijvoorbeeld. De onderzoeksvraag luidde: Hoe wordt ’stem’ gegeven en gecommuniceerd met 

de leidinggevende en de collega’s, of wanneer wordt niet gecommuniceerd met het oog op de 

openheid en psychologische veiligheid in de omgeving? Hoewel ‘stem’ geven cruciaal is voor 

de prestaties en het functioneren van de organisatie, zijn werknemers vaak bang om de 

leidinggevende aan te spreken en houden hun mening daarom voor zich. Het besluit om wel of 



niet de mond open te doen wordt dus beïnvloed doordat de werknemer anticipeert op de 

mogelijke reacties van de teamleider en/of het team op zijn of haar suggesties. Die reacties 

hangen af van de inhoud van de boodschap (de aard van de uitdaging of de eventuele bedreiging 

ervan voor anderen) maar ook van de persoon van de leidinggevende en de mate waarin deze 

zich openstelt voor suggesties tot verandering. De onderzoeksvraag is onderzocht met een 

kwantitatieve vragenlijst die is beantwoord vanuit verschillende perspectieven van 

betrokkenen: werknemers, leidinggevende en collega perspectief. 157 drietallen (werknemer-

collega-leidinggevende) van een faculteit Business en Economie, afkomstig uit zowel de 

onderwijseenheden als uit de ondersteunende afdelingen werkten mee aan het onderzoek. De 

uitkomsten laten zien dat de inhoud van de boodschap minder van belang is wanneer de 

leidinggevende zich open opstelt naar de medewerker, dan wanneer hij/zij niet toegankelijk is. 

Openheid van de leidinggevende is cruciaal voor proactief werknemersgedrag. Als de 

leidinggevende minder toegankelijk is, zijn werknemers geneigd zich alleen tegen collega’s uit 

te spreken, of ideeën en suggesties voor zich te houden. Openheid van het team (psychologische 

veiligheid) laat daarentegen zien dat werknemers zich minder laten horen wanneer de 

boodschap minder uitdagend is, dan wanneer de boodschap van wezenlijke betekenis is. 

Vreemd genoeg gaat dit ook op als van openheid in het team nauwelijks sprake is. Deze 

uitkomst suggereert dat het belang van de boodschap het wint van de angst voor negatieve 

reacties van collega’s, of dat men zich minder aantrekt van negatieve reacties van collega’s, en 

dat bij echte belangrijke mededelingen de psychologische veiligheid minder ter zake doet.  

De derde studie, die vervolgens weer uit drie studies bestaat, wil de fit/congruentie 

toetsen van enerzijds het voice type (promotiegericht of preventiegericht) en de emotionele 

framing (enthousiasme of angst) daarvan door de leidinggevende: het gaat om de reactie van de 

supervisor op hetgeen de werknemer te berde brengt. De studie is op zoek naar potentiele 

mediërende factoren die bijdragen aan de reactie van de leidinggevende. Ook toetst de studie 



een congruentiemodel waarin deze mediërende factoren zijn opgenomen. De onderzoeksvragen 

luidden: Is er sprake van overeenkomstige fit tussen het voice type en de emotionele framing 

daarvan, en de reactie van de leidinggevende? En: Welke mediërende factoren dragen bij aan 

de reactie van de leidinggevende op de stem van de medewerker? De derde studie bestaat zoals 

gezegd uit meerdere onderdelen. Studie 3.1a is een scenario-experiment waarin de eerste 

onderzoeksvraag wordt getest bij 159 deeltijdstudenten die naast hun studie een vaste werkkring 

hebben. In studie 3.1b wordt 1a aangevuld met enkele kwalitatieve interviews met 

leidinggevenden, om de mechanismen te achterhalen die reacties van leidinggevenden 

beïnvloeden. Studie 3.2 is een tweede scenario-experiment met 117 respondenten. Het is een 

nabootsing van 3.1. waarbij tevens onderzocht wordt in hoeverre het door de medewerker 

ervaren vertrouwen alsmede de mogelijke bedreiging voor de besluitvorming, een rol spelen in 

de manier waarop de emotionele framing en voice type de reacties van leidinggevenden 

beïnvloedt. De resultaten suggereren dat een negatieve of afwijzende inhoud van de boodschap 

minder positieve reacties teweeg brengen bij de leidinggevende dan positieve 

verbetervoorstellen. Ik vond een interactie-effect tussen dit voice type en de emotionele 

framing, met dien verstande dat een positief verbetervoorstel met enthousiasme gebracht in 

plaats van met angst, resulteerde in meer positieve reacties van leidinggevenden. Hoewel we 

overeenkomsten zien bij de inhoud van de boodschap en de emotionele framing ervan, is dat 

eerder het geval bij meegaande boodschappen die positief gebracht worden. De resultaten 

bevestigen dat leiders gunstiger reageren op ‘inspraak’ wanneer ze de werknemer vertrouwen. 

Maar dat geldt ook andersom: positieve feedback en meegaand gedrag dat positief wordt 

gebracht leidt ook tot meer vertrouwen. Deze resultaten gelden niet voor negatieve emoties 

(angst). De emotie doet de boodschap te niet. Verder zien we dat de ervaren bedreiging voor de 

besluitvorming een negatieve impact heeft op de reacties van leidinggevenden, en dat 

boodschappen met een afwijzende inhoud het gevoel van bedreiging versterken. 



Emotionele framing op zich heeft geen invloed op het gevoel van bedreiging voor de 

besluitvorming. De inhoud van de boodschap (het voice type) heeft dus kennelijk een grotere 

invloed op dit gevoel van bedreiging van de besluitvorming. Het alarmeren van de leider over 

mogelijk negatieve uitkomsten van een beslissing zonder daarbij met een alternatieve oplossing 

te komen, doet geweld aan het vertrouwen dat de leidinggevende in de werknemer stelt en 

belemmert de besluitvorming. Idealiter kan de werknemer rekenen op positieve reacties van de 

leidinggevende als hij/zij zich niet alleen uitspreekt over mogelijke besluitvorming, maar ook 

met een oplossing komt. 

Tot slot, dit proefschrift wil, voor zowel medewerkers als leidinggevenden, meer inzicht 

bieden in proactief gedrag en voice en de daarop van invloed zijnde context 

(omgevingsfactoren). Hoewel het de medewerkers zijn die proactief gedrag en voice laten zien, 

spelen leidinggevenden een cruciale ontvangende rol in dit gedrag. Op basis van de resultaten 

van dit onderzoek, biedt dit proefschrift een aantal praktische aanbevelingen om effectiever om 

te gaan met proactief gedrag en voice. 

 

 

 

 

 


