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Nederlandse samenvatting 

Dit proefschrift gaat over proactiviteit op de werkvloer. Proactiviteit, het op eigen initiatief 

proberen de werksituatie te verbeteren, is een veelgevraagde kwaliteit in vacatures. Dat is niet gek, want 

proactieve werknemers helpen organisaties om te gaan met een omgeving die steeds sneller verandert. 

Tegelijkertijd heeft er een andere ontwikkeling plaatsgevonden: medewerkers werken steeds vaker nauw 

met elkaar samen. De afstand tussen manager en medewerker verkleint, veel werk is georganiseerd in 

(project)teams en de autonomie op de werkvloer neemt toe. Dit betekent ook dat wanneer werknemers 

proactief de werksituatie veranderen, zij daarmee ook de werksituatie van anderen waarmee zijn 

samenwerken beïnvloeden. In het onderzoek naar proactiviteit is tot dusver over deze sociale complexiteit 

weinig onderzoek te vinden. De hoofdvraag van dit proefschrift is daarom: Kunnen werknemers samen 

proactief zijn, en kunnen ze proactief samenwerken? 

Ik heb dit onderzocht door met vijf verschillende onderzoeksontwerpen en –analyses naar de 

proactieve interacties van werknemers te kijken. Allereerst heb ik met vragenlijsten in teams gekeken naar 

wat er besproken wordt, hoeveel teamleden discussiëren over hun perspectieven op taken en in hoeverre ze 

reflecteren op genomen beslissingen en werkmethodes. De managers van die teams hebben vervolgens 

beoordeeld hoe proactief zij het team vonden. In deze eerste studie vond ik dat teams die gebruik maken 

van de verschillende perspectieven die aanwezig zijn in het team meer structureel reflecteren en dat die 

reflectie specifiek gerelateerd is aan proactiviteit van het hele team. Werknemers kunnen dus samen 

proactief zijn.  

Het tweede onderzoek draaide om de interactie van werknemers in teams tijdens vergaderingen. 

Om meer te weten te komen over de reacties van teamgenoten op proactiviteit in het team, ben ik proactief 

gedrag gaan observeren in vergaderingen. De teams vulden ook vragenlijsten in, waarin zij voor- en achteraf 

aangaven hoe ze zich voelden. We weten uit voorgaand onderzoek dat dit soort gevoelens effect hebben op 

gedrag en attitudes van werknemers. Hier vond ik dat mensen die zelf proactief waren, zich beter voelden 

na de vergadering en dat teams zich gemiddeld ook beter voelden naarmate er meer proactiviteit in de 



vergadering was voorgekomen. Als proactiviteit direct gericht was op een specifiek persoon (een idee voor 

verbetering dat een specifiek persoon vraagt haar/zijn werk aan te passen), dan voelde deze persoon zich 

na afloop alleen beter als een positief klimaat in het team heerst. Verder vond ik dat als proactiviteit scheef 

verdeeld is in het team (een subgroep is relatief heel proactief of juist passief), het hele team gemiddeld een 

negatieve reactie heeft. Proactiviteit lokt dus emotionele reacties van anderen uit, welke overwegend 

positief zijn. 

In het derde onderzoek heb ik Nederlandse werknemers gevraagd zich in te leven in een werk 

situatie waarbij iemand proactief is, en vervolgens hun gevoelens te beschrijven in een vragenlijst. Hiermee 

wilde ik in kaart brengen of de emotionele reacties van teamgenoten afhankelijk zijn van de manier waarop 

collega’s proactiviteit formuleren. De deelnemers kregen een tekst te lezen waarin een collega proactief of 

niet proactief was, een proactief idee positief formuleerde of negatief formuleerde. Ik vond dat positief 

geformuleerde proactiviteit positieve gevoelens opriep en negatief geformuleerde proactiviteit geen effect 

had op gevoelens/emoties, vergeleken met de situatie waarin geen proactiviteit was. In het vierde onderzoek 

heb ik dit nogmaals getest, maar dan door werknemers een week lang iedere dag te vragen of hun collega’s 

proactief waren en hoe zij zich daarbij voelden. Daar vond ik dezelfde resultaten als in het vorige onderzoek, 

met de toevoeging dat zowel extraverte mensen als neurotische mensen meer positieve gevoelens/emoties 

ervoeren/rapporteerden dan mensen die laag scoren op deze persoonlijkheidskenmerken. Dit komt 

waarschijnlijk omdat extraverte werknemers van directe open communicatie houden en neurotische 

medewerkers graag richting krijgen van anderen. Werknemers kunnen dus proactief samenwerken, want 

hoewel sommige werknemers proactiviteit van collega’s prettiger vinden dan anderen, en het uitmaakt hoe 

proactieve boodschappen geformuleerd worden zijn de affectieve reacties op proactiviteit van collega’s in 

de meeste gevallen positief. 

Ten slotte heb ik in de laatste studie gekeken naar de interactie tussen manager en werknemer. 

Voorgaand onderzoek heeft al aangetoond dat zelfverzekerdheid van zowel de manager als de werknemer 

positief gerelateerd is aan proactiviteit van de werknemer. Ik heb specifiek gekeken hoe overeenstemming 



of verschil in zelfverzekerheid van manager en werknemer proactiviteit beïnvloedt. In dit onderzoek was 

ik geïnteresseerd naar wat er gebeurt als één van de twee meer zelfverzekerd (voor managers over hun rol 

als leider en voor medewerkers over de mate waarin zijn proactief kunnen zijn) is dan de ander. Door middel 

van vragenlijsten heb ik naar setjes van werknemers en managers gekeken, om te zien welke combinaties 

het meest succesvol zijn in het bevorderen van proactiviteit van de werknemer. De resultaten laten zien dat 

de meest proactieve medewerkers zelfverzekerd zijn en werken met een zelfverzekerde manager. De 

zelfverzekerdheid van de werknemer is echter wel het meest belangrijk: de zelfverzekerdheid van de 

manager kan hier slechts iets toe voegen. Ik vond ook dat deze resultaten vooral gelden als manager en 

werknemer een kwalitatief slechte relatie met elkaar hebben. Deze laatste resultaten bevestigen mijn eerdere 

antwoord op de vraag of werknemers samen proactief kunnen zijn: voor de proactiviteit van de werknemer 

is de interactie met de manager heel belangrijk. 

Dit proefschrift had als doel om de literatuur rond proactiviteit op de werkvloer aan te vullen door 

samenwerking tussen mensen beter op te nemen in het bestaande onderzoek. De resultaten zijn veelal 

positief: werknemers kunnen zeker samen proactief zijn en proactief samenwerken. Het is alleen niet 

voldoende om medewerkers simpelweg in team verband te laten werken en passief te gaan zitten wachten 

op proactiviteit. 


