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ABSTRACT 

Uit voorgaand onderzoek blijkt enerzijds dat bepaalde persoonlijkheidsfactoren 

een invloed hebben op zowel loopbaansucces als op gepercipieerde inzetbaarheid. 

Anderzijds worden in de literatuur ook enkele relaties beschreven tussen deze 

variabelen en jobmobiliteit. Huidig onderzoek gaat de onderlinge relaties tussen deze 

drie variabelen na en onderzoekt bovendien of er al dan niet een mediërende rol is van 

jobmobiliteit. Persoonlijkheid wordt hierbij gemeten aan de hand van de Big Five 

persoonlijkheidsfactoren en proactieve persoonlijkheid. Loopbaansucces wordt 

opgedeeld in objectief loopbaansucces, gemeten aan de hand van inkomen en 

leidinggevend niveau, en subjectief loopbaansucces, gemeten aan de hand van 

loopbaantevredenheid. Jobmobiliteit wordt gedefinieerd als aantal vrijwillige 

jobveranderingen. De data voor dit onderzoek werden verzameld aan de hand van een 

survey die ingevuld werd door 138 werkende participanten. Deze gegevens werden 

geanalyseerd aan de hand van hiërarchische regressieanalyses. Hoewel jobmobiliteit 

geen mediërende rol lijkt te hebben, worden toch enkele significante relaties 

gevonden. Uit de resultaten is namelijk af te leiden dat Neuroticisme negatief 

gerelateerd is aan loopbaantevredenheid. Daarnaast blijkt dat Consciëntieusheid een 

positieve relatie heeft met inzetbaarheid. Alsook is ontdekt dat proactieve 

persoonlijkheid positief gerelateerd is aan het aantal vrijwillige jobveranderingen. 

Verder worden ook enkele niet vooropgestelde relaties met de controlevariabelen 

gevonden. Zo blijkt dat er enerzijds een negatieve relatie is tussen vrouwen en 

objectief loopbaansucces en anderzijds dat er een positieve relatie is tussen 

anciënniteit en objectief loopbaansucces. Naast de beschrijving en interpretatie van de 

resultaten worden ten slotte enkele suggesties voor volgend onderzoek gegeven. 
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INLEIDING 

Persoonlijkheid, loopbaansucces en jobmobiliteit zijn drie concepten die een rol 

spelen in onze hedendaagse samenleving. Er wordt veel belang gehecht aan het 

ontdekken en ontwikkelen van de eigen persoonlijkheid. Ook in het professionele 

leven is persoonlijkheid een belangrijk element. Zo wordt onder andere tijdens 

selectieprocedures gebruikt gemaakt van persoonlijkheidstests. Eveneens wordt in de 

huidige maatschappij steeds meer gefocust op presteren, waardoor succes en 

inzetbaarheid tijdens onze professionele loopbaan alsmaar belangrijker blijkt te 

worden. Daarnaast wordt ook de vraag gesteld of werknemers verknocht zijn aan hun 

werkgever of zij eerder een dynamische loopbaan met verschillende jobs en 

werkgevers ambiëren? In de media zijn jobmobiliteit en –stabiliteit hot topics, maar 

het lijkt erop dat tegenstrijdige trends ontdekt worden. Wetenschappelijk onderzoek is 

dus noodzakelijk om hieromtrent een duidelijk beeld te scheppen. Hoewel al enig 

onderzoek is uitgevoerd, lijken ook onderzoekers niet tot een eenduidig antwoord te 

komen. Volgens Ng en collega’s neemt jobmobiliteit toe, vooral in de 

geïndustrialiseerde landen (Ng, Sorensen, Eby & Feldman, 2007). Diverse verklaringen 

voor dit fenomeen zijn mogelijk. Zo kan een economische crisis een rol spelen bij de 

keuzes die werknemers maken. 

Om in te spelen op de maatschappelijke trends en omdat op sommige 

terreinen onderzoek ontbreekt, wordt in huidig onderzoek gefocust op de link tussen 

mobiliteit in de job en persoonlijkheid enerzijds en mobiliteit en loopbaansucces en 

inzetbaarheid anderzijds. In deze masterproef wordt getracht een licht te werpen op 

deze drie termen en hun onderlinge relaties.  

Begrippen 

Persoonlijkheid 

Algemene persoonlijkheid 

Hoewel persoonlijkheid moeilijk te definiëren is en verscheidene definities 

kent, wordt hier de definitie van Larsen en Buss gebruikt. Zij definiëren persoonlijkheid 
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als volgt: ‘persoonlijkheid is de set van psychologische trekken en mechanismen 

binnen een individu die geordend en relatief blijvend zijn. Bovendien hebben die een 

invloed op de interacties van een persoon met zijn/haar intrapsychische, fysieke en 

sociale omgevingen en eveneens hebben zij een invloed op de aanpassingen aan deze 

omgevingen’ (Larsen & Buss, 2008, p. 4).  

Over de jaren heen hebben meerdere onderzoekers getracht een taxonomie 

van persoonlijkheidstrekken op te stellen die empirisch en theoretisch onderbouwd is. 

Uiteindelijk is men tot het Vijf Factoren Model gekomen (Larsen & Buss, 2008, 

hoofdstuk 3). Volgens McCrae en Costa (1989) kan dit model gebruikt worden als 

raamwerk om andere meetinstrumenten te interpreteren. Het model kent veel steun 

van onderzoekers over de jaren heen (Larsen & Buss, 2008, hoofdstuk 3). Zo is in 1997 

onder andere door McCrae en Costa aangetoond dat het model universeel is. In deze 

masterproef wordt persoonlijkheid besproken en gemeten aan de hand van de vijf 

factoren structuur, opgedeeld in de ‘Big Five’ factoren.  

Het Vijf Factoren Model (VFM) beschrijft vijf brede persoonlijkheidsdimensies. 

Deze zijn Extraversie, Altruïsme, Consciëntieusheid, Neuroticisme en Openheid voor 

ervaring. Deze dimensies worden eveneens opgedeeld in subtrekken of facetten, 

dewelke meer specifieke informatie geven. Neuroticisme kan omschreven worden als 

het ervaren van negatieve gevoelens en het zich moeilijk emotioneel kunnen 

aanpassen. Neuroticisme omvat de subdimensies angst, ergernis, depressie, schaamte, 

impulsiviteit en kwetsbaarheid. Extraverte personen zijn sociaal vaardig en hebben 

vaak impact op hun omgeving. Deze personen staan ook graag in de belangstelling en 

ze zijn dol op praten (Larsen & Buss, 2008, hoofdstuk 3). Extraversie is verder onder te 

verdeling in de trekken hartelijkheid, sociabiliteit, dominantie, energie, avonturisme en 

vrolijkheid. Personen die hoog scoren op Openheid voor ervaring zijn vaak creatief, 

nadenkend en opmerkzaam (Ng et al., 2007). Verder behoren openheid voor fantasie, 

esthetiek, gevoelens, verandering, en ideeën en waarden tot deze dimensie. Bij 

Altruïsme horen vertrouwen, oprechtheid, zorgzaamheid, inschikkelijkheid, 

bescheidenheid en medeleven. Altruïstische personen zijn dus vriendelijke mensen die 
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conflicten vermijden en belang hechten aan harmonie in het gezinsleven (Larsen & 

Buss, 2008, hoofdstuk 3). Consciëntieuze personen worden gekenmerkt door twee 

algemene eigenschappen, namelijk het streven naar succes en betrouwbaarheid (Ng et 

al, 2007). Consciëntieusheid wordt verder geassocieerd met doelmatigheid, 

ordelijkheid, betrouwbaarheid, ambitie, zelfdiscipline en bedachtzaamheid.  

De Big Five dimensies kunnen gemeten worden aan de hand van onder andere 

de NEO-PI-R vragenlijst (Costa & McCrae, 1992), die 240 items bevat. Dit is trouwens 

de meest gebruikte vragenlijst om de Big Five dimensies te meten. Naderhand is ook 

de NEO-FFI vragenlijst met 60 items ontwikkeld. Deze zal in dit onderzoek gebruikt 

worden aangezien het een verkorte en aldus gebruiksvriendelijkere versie is van de 

NEO-PI-R vragenlijst (McCrae & Costa, 2004). Hoewel de NEO-FFI niet ontwikkeld is 

geweest als definitief meetinstrument, beweren McCrae en Costa (2004) toch dat over 

de jaren heen de NEO-FFI zich bewezen heeft als een betrouwbaar, gegrond en 

bruikbaar instrument dat over verschillende culturen heen gebruikt kan worden.  

Proactieve persoonlijkheid 

In deze scriptie zal ook gefocust worden op proactieve persoonlijkheid. 

Proactiviteit kan enerzijds beschouwd worden als een onderdeel van persoonlijkheid, 

anderzijds kan het ook beschouwd worden als een gedrag dat gestuurd wordt door 

situaties (Crant, 2000). In dit onderzoek wordt proactiviteit aldus eerder beschouwd 

als een onderdeel van persoonlijkheid. 

Bateman en Crant omschrijven iemand met een proactieve persoonlijkheid als 

‘iemand die relatief ongedwongen is door situaties en die veranderingen in de 

omgeving teweegbrengt’(Bateman & Crant, 1993, p. 105). Volgens hen is dus iemand 

met een proactieve persoonlijkheid een persoon die kansen zoekt, initiatief neemt en 

in zijn/haar organisatie problemen zal vinden en oplossen.  

Onderzoek heeft verder aangetoond dat er een relatie is tussen proactieve 

persoonlijkheid en de vijf persoonlijkheidstrekken (Bateman & Crant, 1993). De 

proativiteitsschaal van Bateman en Crant (1993) had een significante positieve 

correlatie met zowel Consciëntieusheid als Extraversie. Major en Turner (2006) 
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rapporteerden bovendien een significante positieve correlatie tussen proactieve 

persoonlijkheid en Openheid voor ervaringen. Daarnaast werd ook een significante 

negatieve correlatie gevonden tussen Neuroticisme en proactieve persoonlijkheid. 

Hoewel Major en Turner (2006) dus significante relaties aantonen, verklaarden de Big 

Five dimensies slechts 26% van de variantie in proactieve persoonlijkheid. Dit 

suggereert dat proactieve persoonlijkheid uit meer bestaat dan enkel een combinatie 

van de Big Five trekken.  

Onderzoek heeft reeds uitgewezen dat proactieve persoonlijkheid een 

specifieke persoonlijkheidstrek is die steeds geassocieerd is met Extraversie en 

Consciëntieusheid. Er is eveneens aangetoond dat proactieve persoonlijkheid variantie 

verklaart in organisatiegerelateerde topics bovenop de variantie die verklaard wordt 

door de Big Five dimensies (Seibert et al., 2001). Enerzijds is proactieve persoonlijkheid 

dus gerelateerd aan de Big Five, anderzijds lijkt het een apart facet van persoonlijkheid 

dat niet omvat wordt door het VFM (Bateman & Crant, 1993).  

Loopbaansucces 

Loopbaansucces kan gedefinieerd worden in termen van de positief 

psychologische of werkgerelateerde prestaties die iemand verzamelt aan de hand van 

opgedane werkervaringen (Seibert & Kraimer, 1999). Volgens vele onderzoekers kan 

loopbaansucces opgedeeld worden in intrinsiek (subjectief) en extrinsiek (objectief) 

succes (Seibert & Kraimer, 1999; Ng, Eby, Sorensen & Feldman, 2005). Intrinsiek 

loopbaansucces kan bijvoorbeeld gemeten worden aan de hand van 

loopbaantevredenheid, wat eerder een subjectieve maat is. Extrinsiek loopbaansucces 

kan gemeten worden via onder andere inkomen, het aantal gemaakte promoties en de 

behaalde beroepsstatus. Extrinsiek loopbaansucces kan aldus beter beschouwd 

worden als een objectieve maat van loopbaansucces (Seibert & Kraimer, 1999).  

Inzetbaarheid 

Naast loopbaansucces wordt ook employability of gepercipieerde inzetbaarheid 

van mensen in dit onderzoek betrokken. Fugate, Kinicki en Blake (2004) definiëren 

inzetbaarheid als: ‘een verzameling van persoonsgerichte constructen die nodig zijn 
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om effectief met carrièregerelateerde veranderingen in de hedendaagse economie om 

te gaan’. Zij stellen overigens dat er drie dimensies van inzetbaarheid zijn, namelijk 

loopbaanidentiteit, persoonlijke adaptiviteit en sociaal en menselijk kapitaal. 

Inzetbaarheid vergemakkelijkt dus volgens deze onderzoekers het veranderen van job, 

zowel intern als extern. 

Inzetbaarheid wordt op verschillende manieren geïnterpreteerd in de 

onderzoekswereld. Zo definiëren Boudreau, Boswell en Judge (2001) inzetbaarheid als 

de mate waarin werknemers ‘aantrekkelijk’ zijn voor andere werkgevers. In dit 

onderzoek wordt de eerste definitie van inzetbaarheid gehanteerd. 

In een onderzoek van De Vos en Soens (2008) wordt loopbaansucces samen 

met gepercipieerde inzetbaarheid gemeten. Zij stellen dat inzetbaarheid een deel is 

van subjectief loopbaansucces. De auteurs ontwierpen daartoe een gepercipieerde 

inzetbaarheidschaal dewelke gebruikt zal worden in dit onderzoek.  

 Jobmobiliteit 

Een mobiele werknemer is iemand die belang hecht aan zijn bereikte posities 

en vaardigheden in de alsmaar veranderende werkomgeving. Dit is in contrast met het 

verleden waar men eerder belang hechtte aan de band met de organisatie 

(Rosenbaum & Miller, 1996). Tegenwoordig beseffen werknemers meer en meer dat 

levenslange jobzekerheid geen realistisch doel meer is, waardoor men steeds meer 

bereid is om jobmobiel te zijn. Men is dus meer bereid om te veranderen van job of 

taakinhoud en men is niet meer afhankelijk van één bepaalde jobsetting (Arthur & 

Rousseau, 1996). 

Zoals loopbaansucces kan jobmobiliteit op verschillende manieren 

geconceptualiseerd worden. Zo kan jobmobiliteit zowel vrijwillig als onvrijwillig zijn. 

Vrijwillig veranderen van job kan volgens Van Vianen, Feij, Krausz en Taris (2003) het 

gevolg zijn van ontevredenheid met de huidige job en kans op een nieuwe alternatieve 

job. Vrijwillig veranderen kan ook te maken hebben met de aanwezigheid van betere 

jobmogelijkheden bij andere werkwerkgevers. Onvrijwillige mobiliteit houdt 

daarentegen in dat men als het ware wordt verplicht om te veranderen van job zonder 
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dat men het zelf wil. Het is echter niet altijd even eenvoudig om te bepalen of een 

bepaalde jobverandering vrijwillig of onvrijwillig is. Een jobverandering is namelijk vaak 

een beslissing die gemaakt wordt in overeenkomst tussen werknemer en werkgever of 

tussen werknemer en zijn/haar partner (Wille, De Fruyt & Feys, 2010). 

Mobiliteit kan ook opgedeeld worden in enerzijds interne mobiliteit, waarbij 

werknemers veranderen van verantwoordelijkheden, van niveau of van titel binnen 

hun huidige organisatie. Anderzijds is er externe jobmobiliteit, waarbij men verandert 

van job naar een andere organisatie.  

Ten slotte kan een onderscheid gemaakt worden tussen opwaartse, 

neerwaartse en zijwaartse of laterale mobiliteit. Zo onderscheiden Ng, Sorensen, Eby 

en Feldman (2007) zes specifieke types van jobmobiliteit: intern-opwaartse, extern-

opwaartse, intern-laterale, extern-laterale, intern-neerwaartse en extern-neerwaartse 

mobiliteit. Bij intern-opwaartse mobiliteit refereren deze auteurs naar 

jobveranderingen door promotie binnen dezelfde organisatie. Extern-opwaartse 

mobiliteit zijn dan jobveranderingen door promoties maar bij een andere werkgever. 

Intern-laterale mobiliteit is een jobrotatie op hetzelfde hiërarchisch niveau en binnen 

dezelfde organisatie. Dit wordt ook jobrotatie genoemd (Van Vianen, Feij, Krausz & 

Taris, 2003). Extern-laterale mobiliteit is dan een verandering op hetzelfde hiërarchisch 

niveau, maar in een andere organisatie. Intern-neerwaartse mobiliteit zijn degradaties 

binnen de organisatie terwijl extern-neerwaartse mobiliteit een job aanduidt bij een 

andere organisatie en op een lager hiërarchisch niveau (Ng, Sorensen, Eby & Feldman, 

2007).  

Relaties 

Persoonlijkheid en loopbaansucces 

Persoonlijkheid werd gedurende de laatste decennia al verscheidene keren in 

verband gebracht met jobgerelateerde uitkomsten zoals jobprestaties (Barrick, Mount 

& Judge, 2001) en loopbaansucces (Seibert & Kraimer, 2001; Sutin, Costa, Miech & 

Eaton, 2009). De belangstelling naar de relatie tussen persoonlijkheid en 
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loopbaansucces is vermoedelijk gegroeid uit het onderzoek naar de relatie tussen 

persoonlijkheid en jobprestaties (Seibert & Kramer, 2001). 

Het VFM - loopbaansucces  

Verschillende onderzoekers hebben reeds de relatie tussen de Big Five 

persoonlijkheidsdimensies en loopbaansucces onderzocht. Hieruit blijkt dat er zowel 

significant positieve als negatieve relaties aanwezig zijn tussen verscheidene 

persoonlijkheidsdimensies en loopbaansucces (Rode, Arthoud-Day, Mooney, Near & 

Baldwin, 2008). Sutin en collega’s (2009) beweren dat het huidig onderzoek vooral 

focust op de relatie tussen persoonlijkheid en drie facetten van loopbaansucces, 

namelijk beroepsstatus, inkomen en jobtevredenheid. Hieronder worden de 

belangrijkste resultaten van voorgaand onderzoek besproken. 

In 2001 werd in het onderzoek van Seibert en Kraimer een positieve correlatie 

gevonden tussen Extraversie en zowel intrinsiek (jobtevredenheid) als extrinsiek 

(inkomen en promoties) loopbaansucces. Zowel Neuroticisme als Consciëntieusheid 

hadden een negatieve relatie met intrinsiek loopbaansucces terwijl voor Openheid 

voor ervaringen een negatieve correlatie met inkomen gevonden werd. Wanneer ze de 

vijf persoonlijkheidvariabelen als set analyseerden, vonden Seibert en Kraimer (2001) 

dat de stijging van de verklaarde variantie significant was voor inkomen met 2% 

verklaarde variantie en jobtevredenheid met 8% verklaarde variantie.  

Judge, Heller en Mount (2002) onderzochten de relatie tussen het VFM en 

intrinsiek loopbaansucces aan de hand van een meta-analyse van voorgaand 

onderzoek. Zij vonden -over verschillende onderzoeken en analysemethodes heen- dat 

er een significante en negatieve correlatie is tussen Neuroticisme en jobtevredenheid. 

Deze relatie wordt volgens hen tevens het meest onderzocht. Ook voor 

Consciëntieusheid en Extraversie vonden zij een significante positieve correlatie met 

jobtevredenheid over onderzoeken en methodes heen. Wat Altruïsme en Openheid 

voor ervaringen betreft was er slechts een zwakke, niet significante correlatie met 

jobtevredenheid.  



Persoonlijkheid en loopbaansucces: de rol van jobmobiliteit                              14 
  

Wu, Foo en Turban (2008) onderzochten de relatie tussen persoonlijkheid en 

loopbaansucces met relationship closeness en developer assistance als mediatoren. Zij 

vonden zowel een indirecte als een directe relatie tussen persoonlijkheid en 

loopbaansucces. Wat betreft de directe relaties bleek dat Extraversie positief 

gecorreleerd was met tevredenheid. Neuroticisme bleek negatief gerelateerd met 

tevredenheid en het verkrijgen van promoties. Ten slotte vonden ze ook dat 

Consciëntieusheid negatief gecorreleerd is met het verkrijgen van promoties.  

In het onderzoek van Sutin, Costa, Miech en Eaton (2009) werd gevonden dat 

Neuroticisme significant negatief gecorreleerd was met inkomen en jobtevredenheid. 

Consciëntieusheid was significant positief gecorreleerd met deze twee variabelen. 

Bovendien kwamen deze onderzoekers tot het besluit dat persoonlijkheid en 

loopbaansucces elkaar wederzijds beïnvloeden gedurende de levensloop. Eveneens 

blijkt dat deze wederzijdse beïnvloeding enkel een invloed zou hebben op inkomen en 

bovendien enkel zou voorkomen vroeg in de loopbaan, wanneer persoonlijkheid en 

carrière nog veranderlijk zijn.  

In een meta-analyse van Ng en collega’s (2005) werd onder andere de relatie 

tussen de Big Five dimensies en zowel objectief als subjectief loopbaansucces 

onderzocht. Consciëntieusheid en Extraversie waren positief gecorreleerd met zowel 

intrinsiek als extrinsiek loopbaansucces, terwijl Neuroticisme negatief gecorreleerd 

was met loopbaansucces in het algemeen. Altruïsme had een negatieve relatie met 

zowel inkomen als promoties, maar er was wel een matig positieve relatie met 

tevredenheid. Openheid voor ervaringen was ten slotte eveneens matig positief 

gecorreleerd met tevredenheid en was zwak positief gerelateerd aan inkomen (Ng et 

al., 2005). 

Er kan geen overkoepelend besluit genomen worden met betrekking tot deze 

onderzoeken. Hoewel men in verschillende onderzoeken tot dezelfde conclusies komt, 

zijn er ook veel tegenstrijdige resultaten. Voor Neuroticisme vindt men over alle 

onderzoeken heen een negatieve correlatie met intrinsiek loopbaansucces. De relatie 

tussen Neuroticisme en extrinsiek loopbaansucces is minder duidelijk omdat er vaak 
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slechts significante negatieve correlaties gevonden worden met enkele onderdelen van 

extrinsiek loopbaansucces. In de meeste onderzoeken wordt gevonden dat Extraversie 

positief gecorreleerd is met zowel intrinsiek loopbaansucces als extrinsiek 

loopbaansucces. Bij de relaties tussen Openheid voor ervaringen en loopbaansucces 

zijn er echter tegenstrijdige resultaten. Er worden namelijk zowel positieve als 

negatieve correlaties gevonden tussen extrinsiek loopbaansucces en Openheid voor 

ervaringen. In de meta-analyse van Ng et al. (2005) wordt eveneens een matige 

positieve correlatie gevonden met intrinsiek loopbaansucces. Ook voor 

Consciëntieusheid worden tegengestelde relaties gevonden. Zo wordt er bij de meeste 

studies een positief verband gevonden tussen Consciëntieusheid en intrinsiek 

loopbaansucces, maar vinden Seibert en Kraimer (2001) daarentegen een negatieve 

correlatie tussen deze twee variabelen.   

Proactieve persoonlijkheid – loopbaansucces 

 Hoewel in veel onderzoek enkel aandacht wordt besteed aan de relatie tussen 

het VFM en loopbaansucces, is het tevens belangrijk om de relatie tussen een 

proactieve persoonlijkheid en loopbaansucces na te gaan. Dergelijk onderzoek kan 

immers bijkomende inzichten verschaffen bovenop de inzichten die verkregen worden 

via de globale Big Five dimensies (Seibert & Kraimer, 2001). 

Seibert en Kraimer (1999) veronderstellen dat proactieve personen hun 

werksituatie op een zodanige manier selecteren, creëren en beïnvloeden dat dit hun 

kans op loopbaansucces vergroot. Hun onderzoek toont tevens aan dat mensen met 

een proactieve persoonlijkheid zowel meer objectief als subjectief loopbaansucces 

kennen. 

In een longitudinaal onderzoek werd er een model ontwikkeld waarin 

significante indirecte correlaties werden aangetoond tussen proactieve persoonlijkheid 

en loopbaansucces (Seibert, Kraimer & Crant, 2001). Seibert et al. (2001) vonden 

namelijk dat proactieve persoonlijkheid indirect en positief gerelateerd is aan 

carrièrevooruitgang. Carrièrevooruitgang werd gedefinieerd als een stijging van het 

inkomen, het aantal gekregen promoties in de voorbije twee jaar en de tevredenheid 
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via specifieke proactieve gedragingen en cognitieve processen. Dit wil zeggen dat 

proactieve personen meer specifiek proactief gedrag (bvb. het geven van voice, 

innovatief zijn, politieke kennis hebben en initiatief tonen met betrekking tot de 

loopbaan) zullen vertonen en daardoor meer vooruitgang zullen boeken in hun 

carrière. Bovendien zullen zij ook meer tevreden zijn met hun loopbaan. Proactieve 

persoonlijkheid heeft dus via mediërende proactieve gedragingen een invloed op 

zowel extrinsiek als intrinsiek loopbaansucces.  

In een meta-analyse van Ng, Eby, Sorensen en Feldman (2005) werd gevonden 

dat proactiviteit sterk positief gerelateerd is aan loopbaantevredenheid (intrinsiek 

loopbaansucces). Er werd eveneens een positieve correlatie gevonden tussen enerzijds 

proactiviteit en anderzijds inkomen en promoties (extrinsiek loopbaansucces). Dit was 

echter een zwakke correlatie. 

Hoewel er reeds veel onderzoek is verricht naar de relatie tussen 

persoonlijkheid en loopbaansucces, kan er over de verschillende onderzoeken heen 

nog geen geheel overeenstemmend besluit genomen worden in verband met de 

onderliggende relaties van het VFM en proactieve persoonlijkheid met 

loopbaansucces. Toch worden in onderstaande tabel de meest frequente correlaties 

samengevat, waarbij de relaties van de meta-analyses van Judge et al. (2002) en Ng et 

al. (2005) het meeste gewicht krijgen. De hypotheses zullen tevens op deze 

samenvattende tabel gebaseerd worden. 

Tabel 1  

Meest voorkomende relaties tussen persoonlijkheid en loopbaansucces 

 

Objectief loopbaansucces 
Inkomen/promoties 

Subjectief loopbaansucces 
loopbaantevredenheid 

Neuroticisme - - 

Extraversie + + 

Consciëntieusheid + + 

Altruïsme - + 

Proactieve persoonlijkheid + + 
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Het VFM en proactieve persoonlijkheid - inzetbaarheid  

In voorgaand onderzoek omtrent de relatie tussen persoonlijkheid en 

inzetbaarheid, wordt eerder gefocust op inzetbaarheid van werkzoekenden (De Fruyt 

& Mervielde, 1999). Hierbij wordt gevonden dat de Big Five persoonlijkheidsfactoren 

een voorspellende waarde hebben voor inzetbaarheid van werkzoekenden. 

Fugate et al. (2004) stellen in hun onderzoek dat proactieve gedragingen 

verschijnselen zijn van inzetbaarheid. Personen die zich proactief gedragen zullen 

namelijk meer op zoek gaan naar informatie en zich meer proactief inzetten en zullen 

hierdoor dus ook meer inzetbaar zijn. Deze onderzoekers gaan ervan uit dat 

inzetbaarheid een multidimensioneel construct is van proactief aanpasbaar gedrag. 

Inzetbaarheid is volgens hen van nature proactief. Deze studie geeft dus een relatie 

aan tussen inzetbaarheid en professioneel proactief gedrag, maar onderzoekt niet wat 

de relatie is tussen inzetbaarheid en een proactieve persoonlijkheid. 

In onderzoek van De Vos en Soens (2008) wordt gepercipieerde inzetbaarheid 

samen gemeten met loopbaansucces. Aangezien in huidig onderzoek tevens een 

meting gedaan wordt naar loopbaansucces en er slechts beperkt onderzoek gedaan is 

naar de relatie tussen persoonlijkheid en inzetbaarheid op de werkvloer, wordt 

inzetbaarheid opgenomen in dit onderzoek. 

Persoonlijkheid en jobmobiliteit 

 Omdat in deze studie ook de relatie tussen persoonlijkheid en jobmobiliteit zal 

onderzocht worden, wordt het onderzoek hieromtrent onder de loep genomen. 

Volgens Ng en collega’s (2007) kunnen jobmobiliteit en de keuzes daaromtrent 

beïnvloed worden door ten minste vier bronnen van individuele verschillen. Deze vier 

bronnen waarin personen onderling kunnen verschillen zijn persoonlijkheidstrekken, 

loopbaaninteresses, waarden en hechtingsstijlen. Onder persoonlijkheidstrekken 

wordt meer specifiek de Big Five dimensies verstaan. 

In een longitudinale studie door Van Vianen et al. (2003) werd onder andere de 

relatie nagegaan tussen enkele van de Big Five dimensies en vrijwillige jobmobiliteit. Ze 

testten namelijk de relatie van Neuroticisme, Consciëntieusheid en Openheid voor 
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ervaringen met jobveranderingen. In hun resultaten vonden ze echter dat er geen 

significante relaties waren tussen het Vijf Factoren Model en jobmobiliteit. 

Ng en collega’s (2007) beschreven in hun integratie van de bestaande literatuur 

dat het voor personen die hoog scoren op Neuroticisme moeilijker kan zijn om intern-

opwaarts en extern-opwaarts mobiel te zijn, aangezien zij zenuwachtig en angstig zijn 

(Ng et al., 2005). Neurotische mensen zouden eveneens minder de neiging hebben om 

intern-lateraal mobiel te zijn omdat ze het minder goed doen in nieuwe omgevingen. 

Daarentegen zullen ze eerder extern-lateraal mobiel zijn en dus door hun laag 

zelfbeeld (Judge & Bono, 2001) constant op zoek gaan naar een omgeving waar ze 

positieve feedback krijgen. Extraverten zouden volgens Ng en collega’s (2007) meer 

lateraal mobiel zijn (zowel intern als extern) en bovendien ook meer opwaarts mobiel 

zijn (zowel intern als extern). Personen die een hoge score hebben op 

Consciëntieusheid staan volgens Tharenou (1997) meer open voor zowel interne als 

externe opwaartse mobiliteit. Altruïsme lijkt geen direct verband te hebben met 

jobmobiliteit. Openheid voor ervaringen is daarentegen meer positief gerelateerd aan 

laterale mobiliteit (intern en extern) (Ng et al., 2007). Volgens deze auteurs zijn er dus 

verbanden tussen vier van de Big Five persoonlijkheidsdimensies en jobmobiliteit. 

Wille, De Fruyt en Feys (2003) gaan in hun longitudinaal onderzoek onder 

andere na of de Big Five persoonlijkheidstrekken goede predictoren voor 

jobinstabiliteit/jobmobiliteit zijn. Ze focussen op jobinstabiliteit gedurende de eerste 

vijftien jaar van een professionele carrière, zonder een onderscheid te maken tussen 

vrijwillige en onvrijwillige jobveranderingen. In tegenstelling tot vele onderzoeken 

waar deze dimensie vaak ‘vergeten’ is, werd er in dit onderzoek, wat de Big Five 

dimensies betreft, een duidelijk negatief verband gevonden tussen Altruïsme en 

globale jobinstabiliteit. Tussen de overige Big Five dimensies en jobinstabiliteit werd 

geen significant verband gevonden. 

In onderstaande tabel worden de relaties weergegeven die het meest 

gevonden zijn in voorgaand onderzoek omtrent persoonlijkheid en jobmobiliteit. De 
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integratie van Ng en collega’s. (2007) kreeg hierbij meer gewicht. In deze tabel wordt 

geen onderscheid gemaakt tussen interne en externe jobmobiliteit.  

Tabel 1 

Meest voorkomende relaties tussen persoonlijkheid en jobmobiliteit 

 Opwaartse mobiliteit Laterale/zijwaartse mobiliteit 

Neuroticisme - -/+ 

Extraversie + + 

Consciëntieusheid +  

Altruïsme - - 

Openheid voor ervaringen  + 

Loopbaansucces en jobmobiliteit 

Ten slotte wordt in dit onderzoek ook de relatie tussen loopbaansucces en 

jobmobiliteit nagegaan. Hierbij wordt de vraag gesteld of personen die mobieler zijn, 

dit bijvoorbeeld ook merken aan hun inkomen. Daarnaast kan bijvoorbeeld ook de 

tevredenheid met de gemaakte loopbaanvorderingen beïnvloed worden door 

mobiliteit.  

De bevindingen van Murrell et al. (1996) geven aan dat het vaak intern-lateraal 

veranderen van job een positief effect had op het aantal promoties, maar tegelijk een 

negatief effect had op de inkomenswijzigingen. Deze bevindingen zijn gebaseerd op 

metingen gedurende zeven jaar. De auteurs geven aan dat deze resultaten zouden 

kunnen variëren over een langere tijdsperiode. 

Volgens Ng en collega’s (2005) is er een link tussen loopbaansucces en (vooral 

opwaartse) jobmobiliteit. Zij argumenteerden dat mensen die opwaarts mobiel zijn en 

dus opklimmen op de maatschappelijke of organisationele ladder, zowel door zichzelf 

als door anderen als meer succesvol beschouwd worden. 

Feldman en Ng (2007) vonden in hun onderzoek dat werknemers die niet veel 

succes kenden in het krijgen van promoties binnen hun eigen organisatie op zoek gaan 
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naar promotiekansen in andere organisaties. Dit wil dus zeggen dat mobiliteit tussen 

organisaties positief gerelateerd is met objectief loopbaansucces. Zoals interne 

mobiliteit verhoogt ook externe jobmobiliteit het objectief loopbaansucces. Dit komt 

volgens Feldman en Ng (2007) doordat personen bij deze jobveranderingen nieuwe of 

andere vaardigheden verwerven. Volgens deze onderzoekers kan jobmobiliteit leiden 

tot het sneller krijgen van promoties en het verwerven van een hoger inkomen.  

Over het algemeen werden dus naast de relaties persoonlijkheid-

loopbaansucces en persoonlijkheid-jobmobiliteit ook reeds relaties gevonden tussen 

loopbaansucces en jobmobiliteit. In onderstaande tabel staan de meest voorkomende 

relaties.  

Tabel 2 

Meest voorkomende relaties tussen jobmobiliteit en loopbaansucces 

 

 

Objectief 
loopbaansucces 

Inkomen/promoties 

Subjectief loopbaansucces 
loopbaantevredenheid 

Opwaartse 
mobiliteit  

+ + 

Laterale/zijwaartse 
mobiliteit 

-/+  

Hypothesen 

In de literatuur is et reeds onderzoek verricht naar de variabelen 

persoonlijkheid, loopbaansucces en jobmobiliteit op zich. Hiernaast werd ook reeds 

onderzoek uitgevoerd naar de onderlinge relaties persoonlijkheid-loopbaansucces, 

persoonlijkheid-jobmobiliteit en loopbaansucces-jobmobiliteit. Naar de onderlinge 

relatie van deze drie variabelen, is nog onvoldoende onderzoek uitgevoerd. In deze 

masterproef wordt nagegaan of er een relatie is tussen persoonlijkheid, 

loopbaansucces en jobmobiliteit. Indien er een significante relatie gevonden wordt, zal 

ook onderzocht worden welke rol jobmobiliteit hierin speelt, met andere woorden of 

jobmobiliteit een rol speelt als mediator. Deze relaties zullen getest worden aan de 
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hand van enkele hypothesen, die voornamelijk gebaseerd zijn op bovenstaande 

tabellen. 

Ten eerste zullen de relaties nagegaan worden tussen persoonlijkheid en 

loopbaansucces. Volgende hypothesen worden hierbij geformuleerd: 

H1a: Hoe hoger men scoort op Neuroticisme, hoe minder men zowel objectief als 

subjectief loopbaansucces zal ervaren. 

H1b: Extraverten zullen zowel meer objectief als subjectief loopbaansucces kennen. 

H1c: Hoe hoger men scoort op Consciëntieusheid, hoe meer men zowel objectief als 

subjectief loopbaansucces zal kennen. 

H1d: Hoe meer altruïstisch men is, hoe minder men objectief loopbaansucces ervaart 

enerzijds en hoe meer subjectief loopbaansucces men kent anderzijds. 

H1e: Personen met een proactieve persoonlijkheid ervaren meer subjectief 

loopbaansucces en zijn dus meer tevreden met hun loopbaan. 

 De tweede reeks hypothesen gaat over de relaties tussen persoonlijkheid en 

inzetbaarheid. 

H2: Hoe hoger men scoort op Neuroticisme, hoe minder inzetbaar men zal zijn. 

H2b: Extraverten zullen meer inzetbaar zijn. 

H2c: Hoe hoger men scoort op Consciëntieusheid, hoe meer inzetbaar men is. 

H2d: Hoe meer altruïstisch men is, hoe lager iemands inzetbaarheid. 

H2e: Personen met een proactieve persoonlijkheid, zullen beter inzetbaar zijn. 

 Ten derde zullen ook de relaties tussen persoonlijkheid en jobmobiliteit 

nagegaan worden. Hierbij worden vier hypothesen geformuleerd. 

H3a: Hoe hoger men scoort op Neuroticisme, hoe minder vrijwillige jobveranderingen 

men zal hebben. 
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H3b: Hoe hoger men scoort op Extraversie, hoe mobieler men zal zijn en hoe sneller 

men dus vrijwillig zal veranderen van job. 

H3c: Hoe hoger iemand scoort op Consciëntieusheid, hoe meer die persoon vrijwillig 

mobiel zal zijn. 

H3d: Hoe lager men op Altruïsme scoort, hoe mobieler men zal zijn. 

H3e: Hoe hoger men op Openheid voor ervaringen scoort, hoe men mobieler zal zijn. 

H3f: Hoe meer altruïstisch men is, hoe meer men vrijwillig van job zal veranderen 

 Een vierde groep hypothesen heeft te maken met de relaties tussen 

jobmobiliteit en loopbaansucces.  

H4: Personen die meer vrijwillig veranderen van job, zullen zowel meer objectief als 

subjectief loopbaansucces hebben. 

 Ten slotte wordt ook nagegaan of er een relatie is tussen persoonlijkheid, 

loopbaansucces en jobmobiliteit. Dit wordt gedaan aan de hand van volgende 

onderzoeksvraag: Is er een mediërende invloed van jobmobiliteit op de relatie tussen 

persoonlijkheid en loopbaansucces? 

METHODE 

Participanten 

In totaal werden 138 personen bevraagd met behulp van diverse vragenlijsten. 

De gemiddelde leeftijd van de ondervraagden was 39.78 jaar (SD = 11.51)en het 

gemiddeld aantal jaren anciënniteit is 12.72 jaar (SD = 11.76). Het verschil tussen het 

aantal participerende mannen en vrouwen is eerder klein. Het aandeel vrouwen is 

56.5% (78 van de 138) tegenover 43.5% (60 van de 138) mannen. Van het totaal aantal 

participanten is 77.5% gehuwd (55%) of samenwonend (22.5%) en 21.7% 

alleenwonend (alleenstaand, gescheiden of weduwe(naar)). Hierbij heeft 66% kinderen 

en is 34% van de participanten dus kinderloos.  
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Het opleidingsniveau in de steekproef is divers, maar eerder evenredig 

verdeeld. Bij 29% van de participanten is het hoogste diploma behaald bij het 

afstuderen in het secundair onderwijs. 35% heeft een diploma hoger onderwijs van het 

korte type en 36% bezit een diploma hoger onderwijs van het lange type.  

Het aantal bedienden die de vragenlijst invulden is beduidend groter dan het 

aantal arbeiders en directieleden. 81.6% heeft namelijk het bediendestatuut, 

tegenover 6.9% arbeiders en 11.5% directieleden. 

Opzet 

 In deze masterproef wordt de rol nagegaan van jobmobiliteit op de relatie 

tussen persoonlijkheid en loopbaansucces. Persoonlijkheid werd gemeten door 

enerzijds de Big Five persoonlijkheidsfactoren die bestaan uit Neuroticisme, 

Extraversie, Openheid, Altruïsme en Consciëntieusheid en anderzijds door proactieve 

persoonlijkheid. Loopbaansucces werd onderzocht door middel van enerzijds 

subjectief loopbaansucces dat bestaat uit loopbaantevredenheid en inzetbaarheid en 

anderzijds door objectief loopbaansucces dat bestaat uit inkomen en leidinggevend 

niveau. Jobmobiliteit ten slotte wordt nagegaan door het aantal vrijwillige 

jobveranderingen gedurende zijn/haar professionele loopbaan te bevragen. De 

gegevens werden verzameld aan de hand van een survey die de participanten anoniem 

moesten invullen en werden verwerkt in een kwantitatief onderzoek. 

Meetinstrumenten 

De data voor dit onderzoek werden verzameld aan de hand van één survey die 

samengesteld is uit diverse vragenlijsten. De bevraging bestond uit zowel bestaande 

vragenlijsten als een aantal zelfgeoperationaliseerde items. Hieronder wordt elke 

variabele met de daarbij horende vragenlijst verder uitgewerkt. Tevens wordt ook de 

betrouwbaarheid per variabele gerapporteerd. 

Persoonlijkheid Zoals eerder aangehaald, werd de NEO-FFI vragenlijst gebruikt 

voor het meten van de Big Five persoonlijkheidsdimensies (Costa & McCrae, 1992). 

Deze vragenlijst bevat 60 items (12 items per persoonlijkheidstrek) en McCrae en 
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Costa (2004) toonden aan dat de NEO-FFI zich bewezen heeft als een betrouwbaar, 

gegrond en bruikbaar instrument dat over verschillende culturen heen gebruikt kan 

worden.  

In het huidig onderzoek waren de betrouwbaarheden (Cronbach α) voor de 

persoonlijkheidsitems matig tot goed. De betrouwbaarheidscoëfficiënten bedroegen 

.82, .78, .67, .80 en.79 voor respectievelijk Neuroticisme, Extraversie, Openheid, 

Altruïsme en Consciëntieusheid. 

Proactieve persoonlijkheid Voor het meten van proactieve persoonlijkheid 

werd de verkorte versie van de Proactiviteits Persoonlijkheid Schaal (PPS) van Bateman 

en Crant (1993) gebruikt. Deze verkorte vragenlijst werd ontwikkeld door Seibert, 

Crant en Kraimer (1999). Zij selecteerden 10 van de 17 items, die over het onderzoek 

van Bateman en Crant heen de hoogste factorladingen hadden. Zij vonden een 

correlatie van .96 tussen de 10-itemschaal en de 17-itemschaal. Dit wijst er dus op dat 

beide schalen vergelijkbaar zijn. De Engelstalige verkorte versie van Seibert et al. 

(1999) werd voor dit onderzoek vertaald naar het Nederlands. De betrouwbaarheid 

van de PPS in dit onderzoek bedraagt .85. 

Loopbaansucces Voor de meting van loopbaansucces werd net als in vorig 

onderzoek een onderscheid gemaakt tussen extrinsiek en intrinsiek loopbaansucces. 

Intrinsiek loopbaansucces, gedefinieerd als loopbaantevredenheid, werd bevraagd aan 

de hand van de vijf-item loopbaantevredenheidsschaal van Greenhaus, Parasuraman 

en Wormley (1990). Aangezien dit oorspronkelijk een Engelstalige schaal is, werd deze 

vertaald naar het Nederlands. Deze Nederlandstalige schaal leverde een Cronbach α 

op van .86. Extrinsiek loopbaansucces, bestaande uit inkomen en het leidinggevend 

niveau, worden bevraagd via zelfrapportage. Hierbij wordt gevraagd naar het 

persoonlijk bruto maandinkomen en aantal personen waaraan leiding gegeven wordt.  

Inzetbaarheid De Vos en Soens (2008) ontwierpen voor gepercipieerde 

inzetbaarheid een schaal die uit drie items bestaat. Participanten dienen aan de hand 

van een vijfpuntige Likertschaal aan te duiden in welke mate ze inzetbaar zijn. De 

betrouwbaarheid van deze schaal in dit onderzoek bedraagt .78. 
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Jobmobiliteit Er werd gebruik gemaakt van een zelf geoperationaliseerde 

vragenlijst (zie bijlage 1E) die deels gebaseerd is op de vragenlijst van Van Vianen et al. 

(2003). In deze vragenlijst wordt jobmobiliteit gemeten door na te gaan hoeveel en 

welke jobveranderingen personen ondernemen. Participanten moeten aangeven hoe 

het verloop van hun professionele loopbaan er tot nu toe uitziet. Dit doen ze enerzijds 

door elke beoefende job te omschrijven. Anderzijds moeten zij de richting van hun 

jobveranderingen aangeven door aan te duiden of elke jobverandering vrijwillig of 

onvrijwillig was, intern of extern was en of die gepaard ging met een loonsverhoging of 

loonsvermindering. Om verwarring te vermijden wordt een jobverandering in de 

vragenlijst gedefinieerd door volgende criteria: substantiële verandering van 

takenpakket, van functie, van inkomen..., verandering van afdeling bij dezelfde 

werkgever, verandering van arbeidsregime (deeltijds/voltijds...), verandering van 

werkgever, doorstroom naar een zelfstandige activiteit. Deze schaal levert een 

betrouwbaarheid op van .73.  

Hoewel zowel in de literatuurstudie als in de survey jobmobiliteit gedefinieerd 

wordt door meerdere factoren, wordt er in de analyse enkel gefocust op het aantal 

vrijwillige jobveranderingen. De reden hiervoor is dat betrouwbaarheid zou dalen 

wegens enerzijds de hoeveelheid aan variabelen en anderzijds de relatief kleine 

steekproef. 

Demografische gegevens Er werden tevens enkele demografische gegevens 

bevraagd die in de analyses gebruikt werden als controlevariabelen en/of die tot doel 

hebben een beeld te krijgen van de samenstelling van de steekproef.. Deze variabelen 

zijn geslacht (0= man, 1 = vrouw), leeftijd, hoogst behaalde diploma (0 = lager 

onderwijs, 1 = secundair onderwijs ASO, 2 = secundair onderwijs TSO, 3 = secundair 

onderwijs KSO, 4 = secundair onderwijs BSO, 5 = hoger onderwijs korte type, 6 = hoger 

onderwijs lange type), burgerlijke staat (0 = alleenstaand, 1 = gehuwd, 2 = gescheiden, 

3 = samenwonend, 4 = weduwe(naar)), hebben van kinderen (0 = nee, 1 = ja), functie 

(1 = arbeider, 2 = bediende, 3 = directie) en werkervaring in huidig bedrijf (in jaren en 

maanden).  
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Controlevariabelen Hoewel meerdere demografische gegevens bevraagd zijn 

tijdens de data-inzameling, worden de controlevariabelen die in het onderzoek 

opgenomen worden beperkt. Er wordt slechts gecontroleerd voor geslacht (0 = man, 1 

= vrouw) en voor jaren werkervaring, namelijk anciënniteit (in jaren).  

Procedure 

De gegevens zijn verzameld aan de hand van een pen-en-papier vragenlijst. 

Deze vragenlijst werd zowel uitgedeeld in bedrijven, als aan individuele werknemers 

alsook aan zelfstandigen. De periode waarin alle gegevens werden verzameld loopt 

van midden november 2010 tot midden maart 2011. De ingevulde vragenlijsten 

werden allemaal verzameld in een gesloten omslag zodat volledige anonimiteit 

verzekerd werd. 

Statistische analyses 

De correlaties tussen de variabelen werden berekend door middel van bivariate 

Pearson correlaties. Om de verbanden tussen de controlevariabelen en de 

onafhankelijke variabelen met de afhankelijke variabelen na te gaan, werd een 

hiërarchische regressieanalyse toegepast. Per afhankelijke variabele werden overige 

variabelen in vier stappen toegevoegd. Voor het meten van het mediatie-effect, werd 

eveneens gebruikt gemaakt van een hiërarchische regressieanalyse. Deze analyse 

bestaat uit twee delen, waarbij in het eerste deel vrijwillige jobmobiliteit als 

afhankelijke variabele beschouwd werd en de persoonlijkheidsfactoren als 

onafhankelijke variabelen. In het tweede deel van de analyse werden 

loopbaantevredenheid, inzetbaarheid, inkomen en leiding geven als afhankelijke 

variabelen beschouwd. Hierbij werden in een eerste stap de persoonlijkheidsfactoren 

toegevoegd in de analyse en in de tweede stap vrijwillige jobmobiliteit. Alle analyses 

gebeurden met SPSS, versie 17. 
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RESULTATEN 

Correlaties 

Tabel 4 geeft de gemiddelden, standaarddeviaties en correlaties weer voor de 

verschillende variabelen in dit onderzoek. Geslacht correleert positief met 

Neuroticisme (r = .23, p < 0.01) en Altruïsme (r = .2 9, p < 0.01), dit wijst erop dat 

vrouwen eerder deze karaktertrekken vertonen. Vrouwen zijn dus meer neurotisch en 

altruïst dan mannen. Een negatieve correlatie wordt gevonden tussen geslacht en 

proactiviteit (r = -.22, p = 0.01 ), leidinggevende job (r = -.26, p < 0.01) en inkomen (r =-

.32, p < 0.01). Mannen zijn dus eerder proactief dan vrouwen en hebben eveneens 

meer een leidinggevende functie en een hoger inkomen dan vrouwen. Bij jaren 

anciënniteit is er een positief verband met het leidinggevend niveau (r = .20, p = .02 ) 

en inkomen (r = .25, p < 0.01 ). Er is dus een duidelijk verband tussen het aantal jaren 

anciënniteit en objectief loopbaansucces. 

De Big Five persoonlijkheidstrekken correleren deels met proactieve 

persoonlijkheid. Neuroticisme correleert negatief met Proactiviteit (r = -.25 , p < 0.01), 

loopbaantevredenheid (r = -.42, p < 0.00 ) en inkomen (r = -.22 , p = 0.01). Wat 

Extraversie betreft is er een positief verband met Proactiviteit (r = .30, p < 0.00), 

loopbaantevredenheid (r = .21, p = 0.01) en inzetbaarheid (r = .21, p = 0.01). Openheid 

heeft een positieve correlatie met Proactiviteit (r = .20, p = 0.02) en jobmobiliteit (r = 

.21, p = .03). Dit komt erop neer dat mensen die openstaan voor nieuwe zaken, ook 

meer altruïstisch en eerder proactief zullen zijn. Altruïsme heeft een negatieve 

correlatie met inkomen (r = -.22, p = 0.01). Ten slotte is Consciëntieusheid positief 

gecorreleerd met zowel Proactiviteit (r = .49, p < 0.01), loopbaantevredenheid (r = .21, 

p = 0.01), inzetbaarheid (r = .32, p < 0.01 ) als inkomen (r = .18, p = 0.05). 

Proactiviteit is met meerdere variabelen gecorreleerd en de verbanden zijn 

enkel positief. Zo is er een positief verband met inzetbaarheid (r = .30, p < 0.01), een 

leidinggevende job (r = .25, p < 0.01 ), inkomen (r = .24, p < 0.01) en mobiliteit (r = .23 , 

p = 0.02). Dit kan erop wijzen dat personen die eerder proactief zijn ook meer 

inzetbaar zijn en een meer objectief loopbaansucces kennen.  
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Tabel 4 

Gemiddelden, standaarddeviaties en correlaties 

Variabele M SD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  

1. Geslachta .57 .50 1              

2. Jaren 

anciënniteit 

12.72 11.76 .02 1             

3. Neuroticisme 2.52 .56 .23** .05 1            

4. Extraversie 3.64 .49 -.08 -.15 -.38** 1           

5. Openheid 3.09 .46 .15 -.01 -.04 .15 1          

6. Altruïsme 3.70 .47 .29** .09 -.15 .38** .27** 1         

7. Consciëntieus-

heid 

3.98 .41 .02 .14 -.37** .37** .09 .32** 1        

8. Proactiviteit 4.75 .69 -.22* -.00 -.25** .30** .20* -.11 .49** 1       

9. Loopbaan-

tevredenheid 

3.58 .73 -.03 .04 -.42** .21* -.07 .08 .21* .15 1      

10. Inzetbaarheid 3.84 .71 .01 -.04 -.08 .21* .16 .10 .32** .30** -.03 1     

11. Leidinggeven .73 1.28 -.26** .20* -.10 .07 .07 -.04 .09 .25** .13 .07 1    

12. Inkomen 6.81 3.71 -.32** .25** -.22* -.02 -.11 -.22* .18* .24** .35** .05 .40** 1   

13. Vrijwillige 

jobmobiliteit 

1.78 1.46 .18 -.16 .05 -.04 .21* .05 .08 .23* .14 .10 -.09 .04 1  

N varieert van 111 tot 138.     a: 0 = man, 1 = vrouw.   * p < .05, ** p < .01. 
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De correlaties tonen verder een positief verband tussen loopbaantevredenheid 

en inkomen (r = .35, p < 0.01). Ten slotte correleert inkomen positief met het niveau 

van leidinggeven (r = .40, p < 0.01).   

Hiërarchische regressies 

De relaties tussen de onafhankelijke variabelen (persoonlijkheid en vrijwillige 

jobmobiliteit) en de afhankelijke variabelen (loopbaansucces en inzetbaarheid) werden 

verder onderzocht aan de hand van hiërarchische regressieanalyses. In de eerste stap 

van elke analyse werden de controlevariabelen (geslacht en anciënniteit) opgenomen. 

In een tweede stap werden de Big Five persoonlijkheidstrekken hieraan toegevoegd. 

Vervolgens werd in de derde stap proactiviteit toegevoegd. Ten slotte bestond de 

vierde stap uit het toevoegen van vrijwillige jobmobiliteit aan de analyse. De resultaten 

van deze analyses worden gerapporteerd in tabel 5. 

In de eerste analyse van tabel 5 wordt het effect van persoonlijkheid, 

proactiviteit en jobmobiliteit op loopbaantevredenheid weergegeven. De resultaten 

tonen aan dat in totaal 20.8% van de variantie in loopbaantevredenheid verklaard 

wordt door deze variabelen. Enkel de Big Five persoonlijkheidsfactoren verklaren een 

significant deel van deze variantie, namelijk 17.4% (F(5,95) = 4.04, p < 0.01). De overige 

variabelen verklaren geen significant deel van de variantie. Bij de controlevariabelen 

wordt er 0.8% (F(2,100) = 0.39, p = .68) gerapporteerd. Proactiviteit had eveneens 

geen invloed op loopbaansatisfactie (F(1,194) = 0.05, p = 0.82). Het effect van 

mobiliteit bovenop de persoonlijkheidsvariabelen ten slotte is ook niet significant 

(F(1,93) = 3.1, p > 0.05).   

Uit de tabel kunnen we verder afleiden dat Neuroticisme een negatief effect 

heeft op loopbaantevredenheid, hierdoor is hypothese 1a deels bevestigd (β = -.37, p < 

0.01).  
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Tabel 5 

Hiërarchische regressieanalyses van loopbaansucces (loopbaantevredenheid en inkomen), inzetbaarheid en leidinggeven op 

controlevariabelen, Big Five persoonlijkheidsfactoren, proactiviteit en aantal jobveranderingen. 

  Loopbaantevredenheid Inzetbaarheid Inkomen Leiding 

 Stap 
1 

Stap 
2 

Stap  
3 

Stap 
4 

Stap 
1 

Stap 
2 

Stap 
3 

Stap 
4 

Stap 
1 

Stap 
2 

Stap 
3 

Stap 
4 

Stap 
1 

Stap 
2 

Stap 
3 

Stap 
4 

Geslachta -.01    .06    -.27*    -.29**    

Anciënniteit .04    .02    .22*    .25*    

Neuroticisme  -.37**    -.09    -.13    -.03   

Extraversie  .11    -.04    .06    .03   

Openheid  -.16    .03    -.12    .03   

Altruïsme  -.03    .00    -.19    .08   

Consciëntieusheid  .03    .26*    .09    -.07   

Proactiviteit   -.03    .24    .01    .20  

Vrijwillige 

jobmobiliteit 

   .18    .02    .15    -.03 

F .40 4.04** .05 3.11 .00 4.12 3.65 .03 7.12** 1.20 .22 1.85 8.79** 0.34 1.98 0.11 

R²  .01 .18** .18* .21* .00 .18** .21** .21** .13** .19** .19* .21* .15** .16* .18* .18* 

∆R² .01 .17** .00 .03 .00 .18** .03 .00 .13** .06 .00 .02 .15** .02 .02 .00 

a: 0 = man, 1 = vrouw.    * p < .05, ** p < .01.    De gestandaardiseerde regressiegewichten zijn gerapporteerd uit het model met alle predictoren. 
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Wat inkomen betreft verklaren enkel de controlevariabelen, leeftijd en jaren 

anciënniteit 13.4% (F(2,92) = 7.12, p < 0.00) van de variantie in inkomen. In de tabel kan 

afgelezen worden dat geslacht negatief gerelateerd is aan inkomen (β = -.27, p = 0.02). Dit 

wil zeggen dat mannen meer verdienen dan vrouwen. Jaren anciënniteit is daarentegen 

positief gerelateerd aan inkomen (β = .22, p = 0.04) hoe meer jaren anciënniteit men 

heeft, hoe meer men verdient. De overige variabelen verklaren geen significant deel van 

de variantie. Bij persoonlijkheid wordt 5.6% (F(5,87) = 1.20, p = 0.31) gerapporteerd, 

proactiviteit verklaart 0.2% (F(1,86) = 0.22, p = 0.64) en mobiliteit verklaart ten slotte 1.7% 

(F(1,85) = 1.85, p = 0.18).  

Vervolgens werd ook de relatie met het niveau van leiding geven nagegaan. Bij de 

eerste stap wordt er 14.9% (F(2,100) = 8.79, p < 0.01) van de variantie in leidinggevend 

niveau verklaard. Uit tabel 5 kunnen we afleiden dat geslacht negatief gerelateerd is aan 

leidinggevend niveau (β = -.30, p < 0.01) en met anciënniteit daarentegen een positieve 

relatie heeft (β = .25, p = 0.01). In de tweede stap, waar de persoonlijkheidsfactoren 

toegevoegd worden, is er geen significante verklaring met 1.5% (F(5,95) = 0.34, p = 0.89). 

Ten slotte verklaren Proactiviteit, in stap 3, 1.7% (F(1,94) = 1.98, p = 0.16) en mobiliteit, in 

stap 4, 0.1% (F(1,93) = 0.11, p = 0.75) van de variantie in leidinggevend niveau.  

Inkomen en het niveau van leidinggeven worden samen gedefinieerd als objectief 

loopbaansucces. Uit de resultaten blijkt dat geen enkele van de vooropgestelde 

hypotheses rond objectief loopbaansucces bevestigd kan worden.  

Mediatie-analyse 

Ten slotte wordt ook nagegaan of de relatie tussen persoonlijkheid en 

loopbaansucces gemedieerd wordt door jobmobiliteit. Volgens Baron en Kenny (1986) 

moet er aan de volgende vier voorwaarden voldaan zijn om van een mediatie-effect te 

kunnen spreken: (a) de onafhankelijke en mediërende variabelen moeten significant 

gerelateerd zijn; (b) de onafhankelijke en afhankelijke variabelen moeten significant 

gerelateerd zijn; (c) de mediator en de afhankelijke variabele moeten significant 
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gerelateerd zijn en (d) de relatie tussen de onafhankelijke en de afhankelijke variabele zou 

niet-significant of zwakker moeten zijn wanneer de mediator toegevoegd wordt. In tabel 6 

zijn de regressies, die nodig zijn om de mediatie te testen, gerapporteerd. 

 

 

Tabel 6 

Resultaten van mediatie-analyse 

   

  Loopbaan-
tevredenheid 

Inzetbaarheid Inkomen Leiding 

Vrijwillige 
job-

mobiliteit 

Stap 
1 

Stap 
2 

Stap 
1 

Stap 
2 

Stap 
1 

Stap 
2 

Stap 
1 

Stap 
2 

Geslachta .20 .02 -.01 .06 .06 -.24* -.27* -.30** -.29** 

Anciënniteit -.17 .01 .04 .02 .02 .20 .22* .26* .25* 

Neuroticisme .04 -.36** -.37** -.09 -.09 -.13 -.13 .03 .03 

Extraversie -.23 .07 .11 -.05 -.04 .02 .06 .03 .03 

Openheid .11 -.14 -.16 .03 .03 -.10 -.12 .03 .03 

Altruïsme .14 .00 -.03 .01 .00 -.17 -.19 .08 .08 

Consciëntieusheid -.03 .02 .03 .26* .26* .08 .09 -.07 -.07 

Proactiviteit .34** .03 -.03 .24 .24 .07 .01 .18 .19 

Aantal vrijwillige 
jobveranderingen 

  .18  .02  .15  -.03 

F 2.76 2.62 3.11 3.10 .03 2.56 1.85 2.60 .11 

R²  .19** .18* .21** .21** .21** .19* .19* .18* .18* 

∆R² .19** .18* .03 .21** .00 .21* .02 .18* .00 

a: 0 = man, 1 = vrouw.     * p < .05, ** p < .01.          
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In de eerste kolom van tabel 6 worden de relaties tussen de onafhankelijke en de 

mediërende variabele weergegeven. Hieruit kan afgeleid worden dat proactieve 

persoonlijkheid significant positief gerelateerd is aan het aantal vrijwillige 

jobveranderingen (β = .34, p < 0.01 ). Hypothese 3f is hierdoor bevestigd. Bovendien 

wordt 19% (F(1, 94) = 7.29, p < 0.01) van de variantie in jobmobiliteit verklaard door 

proactieve persoonlijkheid. 

Aan de tweede voorwaarde, namelijk dat er een significante relatie moet zijn 

tussen de onafhankelijke en de afhankelijke variabelen is eveneens voldaan. Uit tabel 6 

kan afgeleid worden dat enkele Big Five persoonlijkheidsfactoren een significante relatie 

hebben met de afhankelijke variabelen. Zo is er een significante negatieve relatie tussen 

Neuroticisme en loopbaantevredenheid (β = -.37, p < 0.01) en een significante positieve 

effect tussen Consciëntieusheid en inzetbaarheid (β = .26, p = 0.04).  

Aan de derde voorwaarde van Baron en Kenny (1984) die stelt dat er een 

significante relatie moet zijn tussen de mediator en de afhankelijke variabele, wordt in dit 

onderzoek niet voldaan.  

Ten slotte moet eveneens aan de laatste voorwaarde voldaan zijn, namelijk dat de beta’s 

horende bij een persoonlijkheidstrek in stap 1 insignificant worden door toevoeging van 

de mediator in stap 2. Uit de tabel kan afgeleid worden dat deze voorwaarde in dit 

onderzoek niet waar gemaakt wordt. Samenvattend kan uit deze resultaten besloten 

worden dat er geen mediatie-effect is van jobmobiliteit, aangezien er niet voldaan wordt 

aan de derde en vierde voorwaarde.        

DISCUSSIE 

Samenvatting resultaten  

Hoewel slechts enkele van de vooropgestelde hypothesen (deels) bevestigd zijn, 

kunnen er toch interessante besluiten getrokken worden. Bovendien worden sommige 
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van de gevonden relaties uit voorgaand onderzoek opnieuw bevestigd in huidig 

onderzoek. Hoewel sommige relaties terug gevonden worden, kunnen niet alle reeds 

bewezen relaties bevestigd worden.   

Wat de relaties tussen de Big Five persoonlijkheidsdimensies en Proactiviteit met 

loopbaansucces betreft, wordt zowel in voorgaand als in huidig onderzoek enkele 

significante relaties gevonden. Zo is hypothese 1a deels bevestigd en wordt dus 

aangetoond dat Neuroticisme negatief gerelateerd is aan subjectief loopbaansucces. Deze 

relatie wordt tevens bevestigd door elk vorig onderzoek dat als basis gebruikt werd voor 

deze studie (Seibert & Kraimer, 2001; Judge, Heller & Mount, 2002; Ng et al., 2005; Wu, 

Foo & Turban,2008; Sutin et al., 2009). Neurotische personen zullen dus minder tevreden 

zijn over hun loopbaan. Hoewel Ng et al. (2005) en Sutin et al. (2009) bovendien een 

negatieve relatie tussen Neuroticisme en inkomen vonden, blijkt deze relatie niet 

significant in huidig onderzoek. Wat objectief loopbaansucces betreft, is gevonden dat 

inkomen een negatieve relatie heeft met geslacht en een positieve relatie met 

anciënniteit. Vrouwen verdienen dus minder en bekleden nog steeds lagere 

leidinggevende functies in de organisatie in vergelijking met mannen. Hoewel deze relatie 

niet vooropgesteld was in de hypotheses, was dit een te verwachten resultaat. Vrouwen 

worden namelijk in de huidige samenleving nog steeds gediscrimineerd op vlak van 

inkomen. Hoe meer jaren anciënniteit men daarentegen heeft, hoe meer men 

logischerwijs verdient en hoe hoger men staat op de bedrijfsladder.  

In huidig onderzoek wordt maar liefst 17.4% van de variantie in 

loopbaantevredenheid verklaard door de Big Five persoonlijkheidsdimensies. In het 

onderzoek van Seibert en Kraimer (2001) daarentegen is de verklaarde variantie in 

jobtevredenheid 8% (∆R² 0.08, p < 0.01). De huidige verklaarde variantie is dus bijzonder 

hoog, wat er op wijst dat de Big Five persoonlijkheidsfactoren een grote impact hebben op 

loopbaantrevredenheid. 
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De tweede reeks hypothesen ging de relaties tussen de Big Five 

persoonlijkheidsfactoren en Proactiviteit met gepercipieerde inzetbaarheid bij 

werknemers na. Hierbij wordt aangetoond dat Consciëntieusheid een positief effect heeft 

op inzetbaarheid, waardoor hypothese 2d bevestigd wordt. Dit toont aan dat personen 

die streven naar succes en betrouwbaarheid beter kunnen omgaan met 

carrièregerelateerde veranderingen. Bovendien wordt 17.8% van variantie in 

inzetbaarheid verklaard door persoonlijkheid. Hoewel er een relatie verwacht werd tussen 

proactieve persoonlijkheid en gepercipieerde inzetbaarheid (Fugate et al., 2004; Ng et al., 

2005) kan dit niet bevestigd worden in huidig onderzoek. 

Ten derde wordt de relatie tussen persoonlijkheid en jobmobiliteit getoetst. Uit de 

resultaten blijkt dat er geen verband is tussen de Big Five persoonlijkheidsdimensies en 

vrijwillige jobmobiliteit, wat voorheen reeds werd bevestigd in het onderzoek van Van 

Vianen et al. (2003). In huidig onderzoek blijkt wel dat proactieve persoonlijkheid positief 

gerelateerd is aan jobmobiliteit. Dit wil zeggen dat werknemers die een proactieve 

persoonlijkheid hebben en dus heel ongedwongen omgaan met veranderende situaties, 

meer vrijwillig zullen veranderen van job.  

Ten slotte is er geen significante relatie gevonden tussen jobmobiliteit en 

loopbaansucces. Ondanks de gevonden relaties in eerder onderzoek (Ng et al., 2007; 

Feldman & Ng, 2007) worden in dit onderzoek geen noemenswaardige relaties gevonden 

tussen personen die vrijwillig van job veranderen en het inkomen dat ze verwerven of de 

tevredenheid die zij ervaren. Alsook is er geen relatie gevonden tussen jobmobiliteit en 

gepercipieerde inzetbaarheid. Bovendien werd aan de hand van de mediatie-analyse van 

Baron en Kenny (1984) geen mediërend effect gevonden van mobiliteit op de gemeten 

variabelen.  

Implicaties 

De resultaten van huidig onderzoek hebben enkele implicaties voor de 

bedrijfswereld. De resultaten wijzen er namelijk op dat het nuttig kan zijn voor werkgevers 
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om de persoonlijkheid van werknemers te meten. Op die manier kunnen zij personen die 

hoger scoren op Neuroticisme meer begeleiden en ondersteunen opdat zij meer 

tevredenheid zouden ervaren in hun job. HR officers zouden bovendien de gepercipieerde 

inzetbaarheid van kandidaten kunnen nagaan door rekening te houden met hun scores op 

Consciëntieusheid. Daartegenover kan men volgens dit onderzoek echter niet via de 

kennis van de persoonlijkheid van een werknemer nagaan of men al dan niet een 

leidinggevend type heeft aangeworven, aangezien tussen deze variabelen geen 

significante relaties gevonden worden. 

Tot voorheen is er geen onderzoek gedaan naar de rol van jobmobiliteit in de 

relatie tussen persoonlijkheid en loopbaansucces. Ondanks het feit dat jobmobiliteit en 

loopbaansucces twee hot topics zijn in de bedrijfswereld en er steeds meer focus gelegd 

wordt op persoonlijkheidskenmerken tijdens selectie en training in organisaties, is er nog 

geen eerder onderzoek gedaan naar de onderlinge relatie tussen deze drie variabelen. De 

resultaten in deze studie zijn op dat vlak dus uniek. Hoewel in dit onderzoek wordt 

gevonden dat het aantal vrijwillige jobveranderingen geen mediërende rol heeft in de 

relatie tussen persoonlijkheid en loopbaansucces, zijn er toch verwachtingen dat andere 

facetten van jobmobiliteit mogelijk wel een rol zullen spelen in deze relatie.   

Beperkingen en suggesties voor toekomstig onderzoek 

Een eerste beperking van deze masterproef is dat het een cross-sectioneel 

onderzoek is. Hierdoor kan de causaliteit van de relaties niet nagegaan worden. 

Bovendien kan niet nagegaan worden of sommige relaties enkel voorkomen in bepaalde 

stadia van de loopbaan of dat die gedurende de hele loopbaan gelden. Zo beweren Sutin, 

Costa, Miech en Eaton (2009) enerzijds dat persoonlijkheid en loopbaansucces elkaar 

wederzijds beïnvloeden gedurende de levensloop, anderzijds stellen zij dat deze 

beïnvloeding enkel zou voorkomen vroeg in de loopbaan, wanneer persoonlijkheid en 

carrière nog veranderlijk zijn. Een suggestie voor volgend onderzoek is dus om de 
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onderzochte relaties te toetsen in een longitudinaal onderzoek. Op die manier zal de 

causaliteit tussen de variabelen en de continuïteit bepaald kunnen worden.  

Een tweede beperking is dat in huidig onderzoek enkel gebruik gemaakt is van 

zelfrapportage. Alle gegevens werden namelijk verzameld aan de hand van een vragenlijst 

die de participanten zelf moesten invullen. Hoewel verzekerd werd dat de vragenlijst 

anoniem was, kan dit sociale wenselijkheid in de hand werken. Een aanbeveling naar 

volgend onderzoek toe is dat bij de gegevensverzameling niet louter gebruik gemaakt 

wordt van zelfrapportage. Zo kan er mogelijk een experimentele studie opgezet worden of 

kan men een 360° techniek toepassen en beroep doen op familie, collega’s en 

leidinggevenden.  

 Een derde beperking is de mogelijke ambiguïteit bij enkele onderdelen van de 

vragenlijst. Sommige zaken waren namelijk mogelijk gevoelig voor misinterpretatie. Zo 

wordt er bijvoorbeeld bij objectief loopbaansucces gepeild naar het leidinggevend niveau 

van de participanten door te vragen naar het aantal personen aan wie men leiding geeft. 

Hier beschouwden bijvoorbeeld sommige werknemers in het onderwijs hun leerlingen als 

personen aan wie ze leiding geven en andere dan weer niet.  

Ook sommige termen binnen huidig onderzoek kunnen voor verwarring zorgen. Zo 

circuleren binnen de onderzoekswereld verschillende definities van employability. Een 

mogelijk suggestie voor volgend onderzoek hieromtrent is om een overzicht te maken van 

de mogelijke interpretaties en een eenduidige definiëring op te stellen voor het concept 

employabilty. 

Een vierde beperking heeft betrekking op de variabele jobmobiliteit. Tijdens de 

analyse werd namelijk enkel het aantal vrijwillige jobveranderingen gedurende een 

professionele loopbaan in rekening gebracht. Het is mogelijk dat indien de andere 

facetten van jobmobiliteit, zoals de richting, in rekening worden gebracht, wel significante 

relaties gevonden worden. Aangezien de rol van jobmobiliteit nooit eerder getoetst is in 
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relatie met persoonlijkheid en loopbaansucces kan het aan te raden zijn om op 

grootschalig niveau hierop onderzoek te doen. In huidig onderzoek is enkel het aantal 

vrijwillige jobveranderingen opgenomen in de analyse. Bij verder onderzoek is het dus 

aangewezen om meerdere facetten van jobmobiliteit op te nemen in de analyse. Op die 

manier kan de rol van mobiliteit meer in detail getoetst worden. 

Ten slotte werd voor het meten van Proactiviteit de verkorte versie van de 

Proactiviteits Persoonlijkheidsschaal van Seibert et al. (1999) gebruikt. Deze Engelstalige 

schaal werd echter vertaald naar het Nederlands zodat er geen taalbarrières waren voor 

de deelnemende participanten. Alsook de vragenlijst voor loopbaantevredenheid is een 

Nederlandse vertaling van de Engelstalige versie van Greenhaus et al. (1990). Het gebruik 

van vertaalde vragenlijsten in huidig onderzoek kan tot gevolg gehad hebben dat de 

validiteit en betrouwbaarheid van deze schalen gedaald is. Een suggestie voor volgend 

onderzoek kan dus zijn om na te gaan hoeveel invloed het gebruik van een vertaalde 

versie heeft op de validiteit en betrouwbaarheid. Indien nodig kan het ook aangeraden 

zijn om voor zowel proactieve persoonlijkheid als voor loopbaantevredenheid een 

betrouwbaar en valide Nederlandstalig meetinstrument te ontwikkelen. 

Conclusie 

 Samenvattend kan gesteld worden dat het hoofddoel van dit onderzoek was om de 

rol van jobmobiliteit op de relatie tussen persoonlijkheid en loopbaansucces na te gaan. 

Hoewel gevonden werd dat er geen significante invloed is van jobmobiliteit op deze twee 

variabelen, konden enkele andere interessante relaties bevestigd worden.  

Zo werden er twee significante relaties gevonden tussen de Big Five 

persoonlijkheidsdimensies en subjectief loopbaansucces. Neuroticisme is namelijk 

negatief gerelateerd aan loopbaantevredenheid. Daarnaast werd vastgesteld dat 

Consciëntieusheid een positieve relatie heeft met inzetbaarheid. Ten slotte werd ook een 

significante relatie gevonden tussen Proactiviteit en jobmobiliteit. Er is namelijk ontdekt 

dat proactieve persoonlijkheid positief gerelateerd aan het aantal vrijwillige 
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jobveranderingen. Het is dus aangeraden voor organisaties om de persoonlijkheid van 

haar werknemers niet uit het oog te verliezen. 

Hoewel geen significante relaties gevonden werden tussen de Big Five 

persoonlijkheidsfactoren en proactieve persoonlijkheid met objectief loopbaansucces, zijn 

er toch enkele duidelijke relaties gevonden tussen de controlevariabelen en de 

afhankelijke variabelen. Zo werd gevonden dat er enerzijds een negatieve relatie is tussen 

geslacht en objectief loopbaansucces, waarbij vrouwen dus minder objectief 

loopbaansucces ervaringen in vergelijking met mannen. Anderzijds kan gesteld worden 

dat er een positieve relatie is tussen anciënniteit en objectief loopbaansucces. 

Volgens sommige trendwatchers en onderzoekers zit jobhoppen steeds meer in de 

lift, wat betekent dat werknemers mobieler worden gedurende hun professionele 

loopbaan. Het is dus belangrijk dat wetenschappelijk onderzoek niet achterblijft om het 

effect van deze variabele op begrippen zoals persoonlijkheid en loopbaansucces na te 

gaan.  
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Bijlage 1: 

Beste, 

Eerst en vooral: bedankt voor uw medewerking! 

Ik ben een studente Bedrijfspsychologie aan de Universiteit Gent en zoals vele laatstejaars 

studenten heb ik in het kader van mijn masterproef de hulp en het enthousiasme nodig 

van een heel aantal vrijwilligers.  

 

In het kader van mijn masterproef wil ik enerzijds het verband nagaan tussen iemands 

persoonlijkheid en diens loopbaan’succes’. Anderzijds wil ik de invloed van jobmobiliteit of 

jobveranderingen op de voorgaande relatie onderzoeken. Er wordt eigenlijk nagegaan of 

iemand met een bepaalde persoonlijkheid (bvb. een extravert persoon) specifieke stappen 

neemt tijdens zijn/haar loopbaan (bvb. een hogere functie krijgt) en daardoor meer succes 

kent in zijn/haar carrière (bvb. meer tevreden is of meer verdient).  

 

Aan de hand van deze vragenlijst kan ik voldoende gegevens verzamelen om deze nadien 

te verwerken en te analyseren. Natuurlijk wordt bij de verwerking van de resultaten 

volledige anonimiteit gegarandeerd. Alle gegevens worden enkel op groepsniveau 

geanalyseerd en gebruikt voor onderzoeksdoeleinden. 

 

Hoewel sommige zaken in de vragenlijst wat denkwerk zullen vergen, wil ik u toch vragen 

om alles zo eerlijk en volledig mogelijk in te vullen. Het is namelijk belangrijk dat alles 

ingevuld is opdat er een correcte analyse uitgevoerd kan worden. Vergeet ook de 

achterzijde van de vragenbundel niet! 

 

Veel succes met het invullen van de vragenlijst!  

 

Alvast bedankt! 

Fien Denijs 
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A. Demografische gegevens

Wat is uw geslacht? 
0 Man 
0 Vrouw 

 
 
Datum van vandaag? 

. .  /  . .  /  . . . . 
 
Wat is uw geboortedatum? 

. .  /  . .  /  . . . . 
 
 
Wat is uw hoogst behaalde diploma? 

0 Lager onderwijs 
0 Secundair onderwijs 
        0  ASO 

              0  TSO 
0  KSO 

        0  BSO 
0 Hoger onderwijs korte type 

      0 Hoger onderwijs lange type 
 
Wanneer hebt u uw laatste diploma behaald? 

   . .  /  . .  /  . . . . 
 
Wanneer was u voor het eerst tewerk gesteld? 

   . .  /  . .  /  . . . . 
 
 
Wat is uw burgerlijke staat? 

0 Alleenstaand 
0 Gehuwd 
0 Gescheiden 
0 Samenwonend 
0 Weduw(e)(naar) 

 
 
Hebt u kinderen? 

0 Ja  
0 Nee 
 
 

Wat is uw beroep? 
 ................................................................. 
..................................... ............................ 

In welke sector bent tewerk gesteld? 
      0 Commerciële dienstverlening 
      0 Cultuursector 
      0 Economische sector 
      0 Industrie 
      0 IT-sector 
      0 Niet-commerciële dienstverlening 
      0 Privé sector 
      0 Onderwijs 
      0 Overheid 
      0 Zorgsector 
      0 Andere: 
……………………………………………………. 
 
 
Wat is uw functie? 
      0 Arbeider 
      0 Bediende 
      0 Directie 
 
 
Wat is uw huidig arbeidsregime? 
      0 Deeltijds in dienstverband 
      0 Voltijds in dienstverband 
      0 Deeltijds zelfstandig 
      0 Voltijds zelfstandig 
 
 
Wat is uw werkervaring in het bedrijf waar u nu 
tewerk gesteld bent? 
      …… jaar …… maanden 
 
 
Zijn er tewerkstellingsgaten tijdens uw 
loopbaan (vb. loopbaanonderbreking, 
langdurige werkloosheid, verder studeren...) 

 0 Ja  
   0 Nee 

 
      Zo ja: aantal onderbrekingen en duur van 
elke onderbreking 
  ......................................................................... 
  ……………………………………………………………………… 
  ……………………………………………………………………… 
  …………………………………………………………………….. 
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B. Deze vragenlijst bevat uitspraken omtrent persoonlijkheid.  

Lees elke uitspraak zorgvuldig. Kruis naast elke uitspraak aan welk antwoord uw 

mening het beste weergeeft, waarbij: 

HO: Helemaal oneens  O: Oneens  N: Neutraal   

E: Eens  HE: Helemaal eens 

Let er op dat u geen regels overslaat en dat er gevraagd wordt om uzelf te beschrijven. 

1 Ik ben geen tobber HO O N E HE 
2 Ik houd er van veel mensen om me heen te hebben  HO O N E HE 
3 Ik hou er niet van mijn tijd te verdoen met dagdromen HO O N E HE 
4 Ik probeer hoffelijk te zijn tegen iedereen die ik ontmoet  HO O N E HE 
5 Ik houd mijn spullen netjes en schoon.  HO O N E HE 
6 Ik voel me vaak de mindere van anderen  HO O N E HE 
7 Ik lach gemakkelijk  HO O N E HE 
8 Als ik eenmaal de goede manier om iets te doen gevonden heb, 

dan blijf ik daar bij  HO O N E HE 
9 Ik verzeil vaak in meningsverschillen met mijn familie en collega's HO O N E HE 
10 Ik kan mijzelf vrij goed oppeppen om dingen op tijd af te krijgen HO O N E HE 
11 Wanneer ik onder grote spanning sta, heb ik soms het gevoel dat 

ik er onderdoor ga  HO O N E HE 
12 Ik zie mezelf niet echt als een vrolijk en opgewekt persoon  HO O N E HE 
13 Ik ben geïntrigeerd door de patronen die ik vind in de kunst en de 

natuur HO O N E HE 
14 Sommige mensen vinden mij zelfzuchtig en egoïstisch HO O N E HE 
15 Ik ben niet erg systematisch  HO O N E HE 
16 Ik voel me zelden eenzaam of triest  HO O N E HE 
17 Ik vind het echt leuk om met mensen te praten HO O N E HE 
18 Ik vind dat leerlingen alleen maar in verwarring worden gebracht 

door ze te laten luisteren naar sprekers met afwijkende ideeën  HO O N E HE 
19 Ik werk liever met anderen samen dan met ze te wedijveren  HO O N E HE 
20 Ik probeer alle aan mij opgedragen taken gewetensvol uit te 

voeren HO O N E HE 
21 Ik voel me vaak gespannen en zenuwachtig  HO O N E HE 
22 Ik ben graag daar waar wat te beleven valt  HO O N E HE 
23 Poëzie doet mij weinig tot niets  HO O N E HE 
24 Ik ben vaak cynisch en sceptisch over de bedoelingen van anderen HO O N E HE 
25 Ik heb duidelijke doelen voor ogen en werk daar op een 

systematische manier naar toe  HO O N E HE 
26 Soms voel ik me volkomen waardeloos  HO O N E HE 
27 Ik geef er meestal de voorkeur aan om dingen alleen te doen  HO O N E HE 
28 Ik probeer vaak nieuwe en buitenlandse gerechten  HO O N E HE 
29 Ik denk dat de meeste mensen je zullen gebruiken als je ze de kans 

geeft HO O N E HE 
30 Ik verknoei veel tijd voordat ik echt aan het werk ga  HO O N E HE 
31 Ik voel me zelden angstig of zorgelijk  HO O N E HE 
32 Ik voel me vaak alsof ik barst van energie  HO O N E HE 
33 Ik merk zelden de stemmingen of gevoelens op, die verschillende HO O N E HE 
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omgevingen oproepen  
34 De meeste mensen die ik ken mogen mij graag  HO O N E HE 
35 Ik werk hard om mijn doelen te bereiken  HO O N E HE 
36 Ik word vaak kwaad om de manier waarop mensen me 

behandelen  HO O N E HE 
37 Ik ben een vrolijk en levendig iemand  HO O N E HE 
38 Ik vind dat we beslissingen in morele zaken van onze religieuze 

leiders mogen verwachten  
 
HO 

 
O 

 
N 

 
E 

 
HE 

39 Sommige mensen vinden mij koel en berekenend  HO O N E HE 
40 Als ik iets beloof, kan men er op rekenen dat ik die belofte ook 

nakom HO O N E HE 
41 Wanneer dingen mis gaan raak ik maar al te vaak ontmoedigd en 

heb ik zin om het op te geven  HO O N E HE 
42 Ik ben geen vrolijke optimist HO O N E HE 
43 Wanneer ik een gedicht lees of naar een kunstwerk kijk, voel ik 

soms een koude rilling of een golf van opwinding  HO O N E HE 
44 Ik ben zakelijk en onsentimenteel in mijn opvattingen  HO O N E HE 
45 Soms ben ik niet zo betrouwbaar als ik zou moeten zijn  HO O N E HE 
46 Ik ben zelden verdrietig of depressief HO O N E HE 
47 Ik heb een jachtig leven  HO O N E HE 
48 Ik ben niet erg geïnteresseerd in het speculeren over het wezen 

van het universum of van de mens  HO O N E HE 
49 Over het algemeen probeer ik attent en zorgzaam te zijn  HO O N E HE 
50 Ik ben een productief mens die een klus altijd voor elkaar krijgt  HO O N E HE 
51 Ik voel me vaak hulpeloos en wil dan graag dat iemand anders 

mijn problemen oplost HO O N E HE 
52 Ik ben een heel actief persoon HO O N E HE 
53 Ik heb een breed scala aan intellectuele interesses  HO O N E HE 
54 Als ik mensen niet mag, laat ik dat ook merken  HO O N E HE 
55 Het lijkt mij maar niet te lukken om de dingen goed op orde te 

hebben  HO O N E HE 
56 Soms schaam ik me zo dat ik wel door de grond wil zakken  HO O N E HE 
57 Ik ga liever mijn eigen gang dan dat ik leiding geef aan anderen  HO O N E HE 
58 Ik heb vaak plezier in het spelen met theorieën of abstracte ideeën HO O N E HE 
59 Als het nodig is ben ik bereid om mensen te manipuleren om te 

krijgen wat ik wil HO O N E HE 
60 Ik streef er naar uit te blinken in alles wat ik doe  HO O N E HE 
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C. Deze vragenlijst bevat eveneens uitspraken omtrent persoonlijkheid.  

Lees elke uitspraak zorgvuldig. Kruis naast elke uitspraak aan welk antwoord uw 

mening het beste weergeeft, waarbij: 

1 = helemaal oneens    2 = oneens    3 = eerder oneens    4 = noch eens, noch oneens    

5 = eerder eens    6 = eens    7 = helemaal eens 

1 Ik ben voortdurend op zoek naar nieuwe manieren om mijn 
leven te verbeteren  1 2 3 4 5 6 7 

2 Waar ik ook ben geweest, ik was er een sterke kracht tot 
constructieve veranderingen 1 2 3 4 5 6 7 

3 Niets is meer opwindend dan mijn ideeën werkelijkheid zien 
worden  1 2 3 4 5 6 7 

4 Als ik iets zie waar ik niet van hou, dan grijp ik in 1 2 3 4 5 6 7 
5 Ongeacht de kansen: als ik in iets geloof, maak ik het waar 1 2 3 4 5 6 7 
6 Ik hou er van voor mijn ideeën op te komen zelfs als anderen 

ertegen zijn  1 2 3 4 5 6 7 
7 Ik munt uit in het identificeren van kansen 1 2 3 4 5 6 7 
8 Ik ben altijd op zoek naar betere manieren om de dingen te 

doen  1 2 3 4 5 6 7 
9 Als ik in een idee geloof, zal geen hindernis me weerhouden het 

uit te voeren 1 2 3 4 5 6 7 
10 Ik merk een goede kans op, lang voor anderen dat doen 1 2 3 4 5 6 7 
 
 
  

De volgende vragen peilen naar uw tevredenheid omtrent uw job.  
Kruis naast elke uitspraak aan welk antwoord uw mening het beste weergeeft, waarbij: 
1 = helemaal oneens    2 = oneens    3 = neutraal    4 = eens    5 = helemaal eens 
 

1 Ik ben tevreden met het succes dat ik in mijn carrière bereikt heb 1 2 3 4 5 
2 Ik ben tevreden met de voortgang die ik gemaakt heb in het nastreven 

van mijn algemene carrièredoelstellingen 1 2 3 4 5 
3 Ik ben tevreden met de voortgang die ik gemaakt heb in het nastreven 

van mijn doelstellingen met betrekking tot inkomen 1 2 3 4 5 
4 Ik ben tevreden met de voortgang die ik gemaakt heb in het nastreven 

van mijn doelstellingen met betrekking tot promotie 1 2 3 4 5 
5 Ik ben tevreden met de voortgang die ik gemaakt heb in het nastreven 

van mijn doelstellingen met betrekking tot het verwerven van nieuwe 
vaardigheden 1 2 3 4 5 

6 Ik denk dat ik met gemak een vergelijkbare job zou kunnen uitvoeren bij 
een andere werkgever 1 2 3 4 5 

7 Ik denk dat ik met gemak een andere job zou kunnen uitvoeren die in lijn 
ligt met mijn opleidingsniveau en ervaring 1 2 3 4 5 

8 Ik denk dat ik met gemak een andere job zou kunnen uitvoeren die mij 
een hoog niveau van tevredenheid zou geven 1 2 3 4 5 
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D. De volgende vragen hebben betrekking op uw loopbaan.  

Gelieve zo waarheidsgetrouw mogelijk te antwoorden en telkens slechts één antwoord 

aan te kruisen.  

1. Over hoeveel personen geeft u dagdagelijks leiding? 

o Geen leidinggevende functie 

o 1 – 4 ondergeschikten 

o 5 – 9 ondergeschikten 

o 10 – 49 ondergeschikten 

o 50 – 99 ondergeschikten 

o 100 of meer ondergeschikten 

 

2. Wat is uw huidige managementniveau? 

o Geen managementsfunctie 

o Lower management 

o Middlemanagement 

o Topmanagement klein en middelgroot bedrijf 

o Topmanager groot bedrijf (+250 werknemers) 

 

3. Wat is uw persoonlijk bruto maandinkomen (vaste en eventuele variabele 

verloning samen)? 

o 0 - 500  

o 500 – 1000  

o 1000 – 1500 

o 1500- 2000 

o 2000 – 2500 

o 2500 - 3000 

o 3000 – 3500 

o 3500 - 4000 

o 4000 – 4500 

o 4500 – 5000  

o 5000 – 5500 

o 5500 – 6000 

o 6000 – 6500 

o 6500 – 7000 

o 7000 – 7500 

 

 

o 7500 – 8000 

o 8000 – 8500 

o 8500 – 9000 

o 9000 – 9500 

o 9500 – 10000 

o 10000 – 10500 

o 11000 – 11500 

o 12000 – 12500 

o 13000 – 13500 

o 14000 – 14500 

o 14500 - 150000 

o > 15000 
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E. In dit deel van de vragenlijst probeer ik zicht te krijgen op het verloop van uw professionele loopbaan tot nu toe. Denk na over de 
verschillende jobs die u in uw carrière reeds hebt beoefend. Geef in eerste instantie bij elke job een beknopte omschrijving en geef 
vervolgens voor elk van de jobveranderingen aan of deze vrijwillig/onvrijwillig was, intern/extern was, en gepaard ging met 
loonsverhoging of loonsvermindering.  
Hoe definieer je een jobverandering? Elk van de volgende criteria geven een jobverandering aan: 

o Substantiële verandering van takenpakket, van functie, van inkomen... 

o Verandering van afdeling bij dezelfde werkgever  

o Verandering van arbeidsregime (deeltijds/voltijds...) 

o Verandering van werkgever 

o Doorstroom naar een zelfstandige activiteit 

  

1. Jobomschrijving 

2. Deze verandering van job/ 
functie was: 

3. Bij deze verandering van job/ 
functie ben ik: 

4. Mijn loon: 

a. op eigen 
initiatief 

b. op initiatief 
van iemand 
anders 

a. bij dezelfde 
werkgever gebleven 

b. veranderd 
van werkgever 

a. was 
lager 

b. bleef 
gelijk 

c. was 
hoger 

Job 1         

Job 2  

 

O O O O O O O 

Job 3  

 

O O O O O O O 

Job 4  

  

O O O O O O O 

Job 5  

 

O O O O O O O 

Job 6  

 

O O O O O O O 

Job 7  

 

O O O O O O O 

Job 8  

 

O O O O O O O 

Job 9  

 

O O O O O O O 

Job 10  

 

O O O O O O O 

Job 11  

 

O O O O O O O 
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F. Dit laatste deel van de vragenlijst gaat specifiek over de eventuele promoties die u in uw afgelopen loopbaan reeds hebt gekregen. Er is 

sprake van een promotie wanneer 2 of meer van de volgende veranderingen van toepassing zijn:   

a. Een betekenisvolle loonsverhoging 

b. Een betekenisvolle toename in jobgerelateerde verantwoordelijkheden 

c. Een verandering van niveau of rang 

d. Een verhoging van bonussen, incentives of aandelenoptie 

e. Een verandering van bureau of bureaumateriaal 

Kruis (X) per promotie 2 of meer van de bovenstaande veranderingen aan: 

Heel erg bedankt voor het invullen van de vragenlijst ! 

Nog een fijne dag gewenst! 

Geassocieerde 
verandering 

1
e
 

promotie 
2

e
  

promotie 
3

e
 

prom. 
4

e
 

prom. 
5

e 

prom. 
6

e
 

prom. 
7

e
 

prom. 
8

e
 

prom. 
9

e
 

prom. 
10

e
 

prom. 
11

e
 

prom. 
12

e
 

prom. 
13

e
 

prom. 
14

e
 

prom. 
15

e
 

prom. 

a. Betekenisvolle 
loonsverhoging 

               

b. Betekenisvolle 
toename in 
jobgerelateerde 
verantwoordelijkheden 

               

c. Verandering van 
niveau of rang 

               

d. Verhoging van 
bonussen, incentives of 
aandelenoptie 

               

e. Verandering van 
bureau of 
bureaumateriaal 

               


