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Abstract 

De bedoeling van deze thesis is om het onderscheid tussen Ambitie en Careerism verder 

uit te diepen om zo te komen tot een duidelijker inzicht in hun gelijkenissen en 

verschillen. Vertrekkend vanuit duidelijke definities, worden vervolgens de 

gelijkenissen en verschillen nagegaan aan de hand van hun relaties met enerzijds 

algemene persoonlijkheidstrekken, geconceptualiseerd door de Big 5 en Core Self 

Evaluation, en anderzijds maladaptieve persoonlijkheidstrekken, geconceptualiseerd 

door de Dark Triad. Voor de Big 5 werden er hypothesen opgesteld: er wordt 

vooropgesteld dat Ambitie en Careerism beiden een negatieve relatie hebben met 

Neuroticisme en Altruïsme, en een positieve relatie met Extraversie en Openheid. Er 

wordt ook een positieve relatie verwacht tussen Ambitie en Consciëntieusheid, en een 

negatieve relatie tussen Careerism en Consciëntieusheid. Voor de overige 

persoonlijkheidstrekken werden er geen hypothesen opgesteld door gebrek aan 

literatuur hierover. Deze thesis maakte gebruik van data van MuGentA (Monitoring 

UGent Alumni): 1317 afstuderende studenten uit 11 faculteiten vulden een online 

enquête in. Er werden Pearson correlaties berekend en een meervoudige lineaire 

regressie uitgevoerd. Niet alle resultaten stemden overeen met de verwachtingen. Uit de 

resultaten bleek dat er enkele gelijkenissen waren: Ambitie en Careerism hebben beide 

een negatieve relatie met Altruïsme, en een positieve relatie met Machiavellisme. 

Daarnaast waren er ook verschillen: Ambitie heeft een positieve relatie met 

Neuroticisme, Extraversie, Consciëntieusheid en Narcisme; Careerism daarentegen 

heeft een negatieve relatie met Extraversie en Consciëntieusheid. Tot slot wordt erop 

gewezen dat werkgevers belang hebben om Careerism op te sporen bij (toekomstige) 

werknemers, aangezien dit niet gebaseerd is op performantie. 
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Ambitie is een algemeen gekend concept in onze maatschappij, maar de invulling die 

men hieraan geeft verschilt van persoon tot persoon. Soms wordt ambitie gepercipieerd 

als iets positiefs waar men naar opkijkt, en soms schuilt er een negatieve connotatie 

achter. Ambitieuze mensen kunnen bejubeld worden om hun hoge status en 

doorzettingsvermogen, maar ook veroordeeld worden omdat ze ten koste van anderen te 

ver gaan om hun doelen te bereiken. Tijdens de bankencrisis was er sprake van deze 

laatste perceptie: wanbeleid en de grote economische en sociale gevolgen hiervan 

worden verklaard door eigenbelang en het streven naar persoonlijke doelstellingen. 

Deze visie is ook terug te vinden in de economische "agency" theorie (Eisenhardt, 

1989): afgevaardigden moeten in toom worden gehouden omdat ze de neiging hebben 

om voor hun eigen welzijn en vooruitgang te kiezen, in plaats van het nastreven van 

organisatiedoelstellingen. Ook in psychologisch onderzoek krijgt dit fenomeen 

aandacht: naast Ambitie bestaat er ook het concept van Careerism of strebergedrag (in 

deze paper zal de gangbare Engelse term gebruikt worden), waarbij deze manier van 

streven naar doelstellingen kan samengaan met negatieve uitkomsten, zoals later 

besproken wordt.  De bedoeling van deze masterproef is om dieper in te gaan op het 

onderscheid tussen Ambitie en Careerism, en zo te komen tot een duidelijker inzicht in 

de gelijkenissen en verschillen tussen beide. Vanwege hun stabiele aard, rijst de 

opportuniteit om correlaties met persoonlijkheidsvariabelen te onderzoeken. Zijn 

bepaalde persoonlijkheidstrekken meer gerelateerd aan Ambitie of Careerism, of kan 

persoonlijkheid een onderliggende factor zijn? Dit kan belangrijk zijn bij het opsporen 

van Careerism. Om hier meer duidelijkheid over te krijgen, wordt er gekeken of de twee 

concepten op een andere manier correleren met een waaier van verschillende 

persoonlijkheidsvariabelen. Voor de invulling van deze persoonlijkheidsvariabelen 

werd gekozen voor schalen die reeds legitimiteit hebben opgebouwd in de literatuur, en 

zich specialiseren in verschillende aspecten van persoonlijkheid: de Big 5, Core Self 

Evaluation en de Dark Triad. Voordat deze variabelen aan bod komen, wordt eerst 

dieper ingegaan op Ambitie en Careerism. 
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Ambitie  

Wat kunnen we verstaan onder ambitie? Filosofen zijn het er niet over eens:  ambitie kan 

zowel een positieve (bijvoorbeeld Kaufmann) als een negatieve bijklank (bijvoorbeeld 

Locke) met zich meedragen. Ambitie als concept is niet uitgesproken positief of 

negatief. Ook op wetenschappelijk gebied zijn er tekortkomingen in het veld: er zijn 

duidelijkere definities nodig. Zo zijn psychologen en sociologen het niet met elkaar 

eens: psychologen beschouwen ambitie als een trek, terwijl sociologen ambitie eerder 

zien als een product. Hier is dus ruimte voor onderzoek. De goal setting theorie van 

Locke (1996) kan bijvoorbeeld gebruikt worden om een definitie te vormen: ambitie 

wordt volgens dit perspectief gezien als individuele verschillen in doelen. In deze 

masterproef wordt verder gebouwd op het artikel van arbeids- en 

organisatiepsychologen Judge en Kammeyer-Mueller (2012), die de volgende definitie 

gebruiken: "ambitie is het persistent en gegeneraliseerd streven naar succes, het 

bereiken, en voldoening." [p759] Hierbij wordt verondersteld dat ambitie niet ineens 

stopt wanneer een bepaald niveau bereikt is. Bovendien wordt ambitie als een trek 

beschouwd, wat betekent dat het stabiel en consistent over de tijd en situaties is. Wat 

wordt dan niet onder ambitie verstaan? Omwille van de aard van het construct, namelijk 

een trek, vallen specifieke doelen en aspiraties niet onder deze definitie. Ambitie is 

eerder een habitueel streven naar voldoening in situaties geassocieerd met succes.  

Verder staat ambitie ook niet gelijk aan Need for Achievement (McClelland, 1961) 

omdat dit eerder gaat over intrinsieke motivatie, over hoe goed je een taak doet. Ambitie 

daarentegen focust meer op uitkomsten en extrinsieke doelen. Tenslotte is ambitie ook 

niet gelijk aan Need for Power (McClelland, 1975), waarbij er een nood is aan controle 

(van zichzelf of anderen). Bij ambitie kan deze nood aanwezig zijn, maar is dit niet 

noodzakelijk. 

Careerism 

Voor Careerism wordt de definitie van Feldman en Weitz (1991) gebruikt, namelijk "de 

neiging om vooruitgang in zijn/haar carrière na te streven, op een manier die niet 

gebaseerd is op performantie". [p237] Hierbij wordt verondersteld dat Careerism geen 

set van gedragingen is, maar eerder gaat over overtuigingen en attitudes die een 

incongruentie aantonen tussen de lange termijn doelen van de werknemer en de 
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organisatie (Feldman, 1985). Volgens Feldman heeft een Careerist zeven overtuigingen 

over carrièrevooruitgang:  

 1. Het is moeilijk om vooruit te komen in een organisatie enkel door middel 

van verdienste. Competentie is niet overbodig voor vooruitgang, maar is absoluut niet 

genoeg.  Volgens Careerists zijn er ook nog andere manieren nodig die niet gebaseerd 

zijn op competentie, zoals ook in de definitie van Careerism weergegeven wordt. 

 2. Het is vaak nodig om sociale relaties met leidinggevenden, collega's en 

vrienden te gebruiken om vooruitgang te maken. Collega's kunnen instrumenteel 

gebruikt worden als contactpersonen of als bron van informele informatie, met oog op 

carrièrevooruitgang. Christopher Lasch beschrijft in "The Culture of Narcissism" (1979) 

de toename van een antagonistische coöperatie: individuen streven eigenbelang na op 

het werk, terwijl ze op het eerste zicht coöperatief en hulpvaardig overkomen.  

 3. Het is belangrijk om zich te profileren als succesvol. Indien iemand 

succesvol overkomt, kan dit instrumenteel gebruikt worden als vooruitgang op 

vlak van competentie. Image management is hierbij een goede tactiek. Careerists 

kunnen er gebruik maken dat activiteiten van bijvoorbeeld managers moeilijk te 

observeren zijn, en dat de resultaten waarop men afgerekend wordt niet tastbaar zijn. 

Het beeld van hoe succesvol iemand is, kan zo een maatstaf worden voor meetbare 

bekwaamheid (Berger & Luckman, 1966) 

 4. Soms is misleidend gedrag nodig om promoties waarvan men het gevoel 

heeft recht op te hebben, te krijgen. Tegenover non-Careerists zullen Careerist 

managers gevoeliger zijn voor rechtvaardigheidskwesties, en zullen ze meer geneigd 

zijn om werknemers in een andere organisatie als referentiepunt te nemen in plaats van 

hun huidige collega's. Ze zijn ook eerder geneigd om zichzelf te zien als onrechtvaardig 

beloond. Om deze ongelijkheid te verminderen, zal de Careerist meer geneigd zijn om 

het beeld te creëren van toegenomen bijdrage, in plaats van hun substantiële bijdrage 

effectief te verhogen. 
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 5. Op lange termijn zullen de carrièredoelen van het individu inconsistent 

zijn met de belangen van de organisatie, daarom is het ieder voor zich. Careerists 

zijn vooral gefocust op korte termijn, zijn sceptisch over offers brengen voor de 

organisatie, en hun hoofddoel is persoonlijke vooruitgang in plaats van succes van de 

organisatie. 

 6. Om vooruit te komen, is het soms nodig om acties te ondernemen die 

eerder persoonlijke vooruitgang  dan het belang van de organisatie bevorderen. 

Indien een bepaalde handeling of beslissing bepaalde schade berokkent aan de 

organisatie, maar de Careerist dit ziet als een mogelijkheid om op die manier vooruit te 

komen, zal hij/zij toch voor die handeling of beslissing kiezen. 

 7. Loyaliteit ten opzichte van een werkgever heeft weinig kans om beloond 

te worden. Omdat ze niet verwachten dat loyaliteit persoonlijke voordelen voortbrengt, 

kiezen Careerists voor andere strategieën die zij als effectiever beschouwen. 

 Naast deze zeven principes van Careerism, worden hieronder de verschillende 

voorspellers van Careerism besproken. Ten eerste zijn er bepaalde groepsverschillen in 

Careerist gedrag tussen individuen met verschillende carrièreankers (Schein, 1978). 

Schein verstaat onder een carrièreanker het zelfbeeld van een persoon, bestaande uit 

subjectief ervaren talenten en vaardigheden, basiswaarden, en de geëvolueerde 

motieven en behoeften met betrekking tot de carrière. De carrière ankers worden 

opgedeeld in 7 verschillende categorieën, waarbij individuen met een managerial 

competence carrièreanker, waarbij de nadruk ligt op algemeen management en 

leiderschap,  meer kans hebben om een Careerist te zijn dan andere groepen 

werknemers. Desondanks kan een Careerist oriëntatie aanwezig zijn doorheen veel 

types van carrièreankers. Ten tweede onderzochten Bratton en Kacmar (2004) drie 

andere aspecten die de verspreiding van Careerism doorheen een organisatie kunnen 

verklaren: 1) Ambiguïteit en onzekerheid: wanneer de evaluatie criteria onduidelijk zijn, 

is er meer kans dat niet-werkgerelateerde gedragingen de jobperformantie-evaluaties 

zullen beïnvloeden; 2) Toerekenbaarheid: werknemers kunnen vermijden om 

aansprakelijk gesteld te worden; 3) Aard van de uitkomst: anderen worden beschuldigd 

bij een negatieve uitkomst (of succes wordt aan zichzelf toegeëigend bij een positieve 

uitkomst).  
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Tenslotte leidt volgens Feldman (1985, 1988) sterkere competitie voor goede jobs 

eerder tot meer Careerism gedragingen (zoals image management, instrumentele 

relaties en persoonlijke relaties) dan tot meer effectieve performantie. Carrièreankers, 

ambiguïteit en onzekerheid, toerekenbaarheid, aard van de uitkomst en competitiviteit 

worden dus aangehaald in de literatuur als verschillende voorspellers van Careerism. 

De rol die persoonlijkheid hierin speelt is nog onduidelijk, en wordt later in deze 

masterproef onderzocht en besproken.  

 Vervolgens worden ook de voor- en nadelen besproken die samenhangen met 

Careerism. Volgens Brehm (1966) kan Careerism enerzijds slagen door sneller 

vooruitgang te boeken, of kan het anderzijds resistentie creëren bij collega's en 

leidinggevenden. Feldman en Weitz (1991) stelden vast dat Careerism matig 

gerelateerd is aan frequentie van promoties.  Het is ook nadelig voor de effectiviteit van 

de organisatie: wanneer Careerism attitudes voorkomen, is het meer waarschijnlijk dat 

lange termijn doelen en dagelijkse nauwgezetheid meer genegeerd en ondergewaardeerd 

worden. Sommigen beweren echter dat niet alle Careerist activiteiten afwijkend zijn 

(Liden & Mitchell, 1988; Schlenker, 1985): sommigen gebruiken deze tactieken om 

leuk gevonden te worden, anderen gebruiken dit onbewust. Hoewel Careerists niet 

intrinsiek gemotiveerd zijn om te helpen en initiatief te nemen, kunnen ze zich wel 

verplicht voelen om zich zo voor te doen en deze gedragingen uit te voeren. Dit kan 

bijvoorbeeld door de politieke omgeving van de organisatie die bepaalde politieke acties 

aanmoedigt, zoals de overtuiging dat Careerist acties noodzakelijk zijn voor carrière 

vooruitgang (Hsiung, Lin & Lin, 2012).  

Persoonlijkheid 

Vervolgens wordt er besproken welke verschillende persoonlijkheidsvariabelen gebruikt 

worden, waarvan de correlaties met Ambitie en Careerism zullen onderzocht worden. 

Er wordt het Vijf Factoren Model gebruikt voor de link met een algemene 

persoonlijkheidsmaat, Core Self Evaluation voor de link met een evaluatief aspect van 

persoonlijkheid, en de Dark Triad voor de "dark side" van persoonlijkheid. 
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Vijf Factoren Model. 

Om algemene persoonlijkheid te beschrijven, wordt het Vijf Factoren Model gebruikt 

(McCrae en Costa, 1987). Dit model vindt zijn oorsprong in onderzoek van Galton 

(1884) en Cattell (1943): zij kwamen aan de hand van de woordenboekmethode en 

factoranalyse tot een taxonomie van persoonlijkheidstrekken. Dit wordt door 

verschillende onderzoekers ondersteund, waarbij het model soms ook "de Big Five" 

wordt genoemd. (Goldberg, 1990). Later werd er tevens evidentie gevonden voor de 

universaliteit ervan (McCrae & Costa, 1997). De vijf factoren zijn Neuroticisme, 

Extraversie, Openheid, Altruïsme en Consciëntieusheid, en worden hieronder 

geconceptualiseerd zoals beschreven door McCrae en Costa. Over de conceptualisatie 

van de factor Neuroticisme bestaat het minste onderlinge discussie. Het  wordt 

gedefinieerd door termen zoals onzeker, zich zorgen maken, zelfbewust en 

temperamentvol. Kenmerkend voor personen die hoog scoren op Neuroticisme is het 

ervaren van negatieve gevoelens (negatief affect), verstoorde gedachten en gedragingen, 

en de emotionele stress die hiermee gepaard gaat. Als tweede factor wordt Extraversie 

beschreven door termen zoals sociabiliteit, vriendelijk en spraakzaam. Sociabiliteit lijkt 

hierbij de kern te zijn van extraversie: personen die hoog scoren, genieten van 

andermans gezelschap. De derde factor, Openheid, wordt gelinkt aan fantasierijke 

personen, originaliteit, brede interesses en durf. Een hoge score op Openheid kan in 

bepaalde gevallen gerelateerd zijn aan intelligentie, maar moet hier wel van 

onderscheiden worden. Personen die laag scoren op de vierde factor, Altruïsme, worden 

beschouwd als wantrouwig, sceptisch en onsympathiek. Hoge scores gaan dan weer 

gepaard met coöperatie en empathie. De vijfde en laatste factor, Consciëntieusheid, 

omvat georganiseerde, gedisciplineerde en nauwkeurige individuen. Volgens Digman 

en Takemoto-Chock (1981) is hier ook een proactief element, en ze benoemen dit als 

"the will to achieve". Dit gaat gepaard met adjectieven als ambitieus, hardwerkend, 

volhardend. 

Core Self Evaluation. 

Core Self Evaluation (CSE) wordt gezien als een brede, integratieve 

persoonlijkheidstrek. Judge, Locke en Durham (1997) definieerde dit als een hogere 

orde variabele met specifieke trekken die aan 3 criteria moeten voldoen: zelf-evaluatief 
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(in plaats van descriptief), fundamenteel (in plaats van een oppervlakkige 

persoonlijkheidstrek) en breedte (concept moet breed genoeg zijn). Hieraan voldoen 4 

specifieke, vaak bestudeerde trekken: self-esteem, generalized self-efficacy, emotionele 

stabiliteit en locus of control. Zij gebruikten hiervoor de definities zoals bekend in de 

persoonlijkheidspsychologie. Self-esteem wordt beschreven als de algemene evaluatieve 

waarde die men zichzelf toekent (Harter, 1990). Judge en Bono (2001) vonden een 

significante correlatie met 2 factoren uit het Vijf Factoren Model, namelijk Extraversie 

en Consciëntieusheid. Generalized self-efficacy wordt gedefinieerd als hoe goed men 

zichzelf vindt presteren over situaties heen (Locke, McClear & Knight, 1996). 

Emotionele Stabiliteit, soms ook benoemd als (Laag) Neuroticisme, definieert 

Neuroticisme als een  negatieve cognitieve stijl, en focus op negatieve aspecten van 

zichzelf. (Watson, 2000) In het Vijf Factoren Model ligt bij de definitie van 

Neuroticisme de nadruk vooral op angst, en is er geen plaats voor zelfevaluatie zoals in 

deze definitie. Judge en Bono (2001) vonden een significante correlatie van 

Neuroticisme (of lage Emotionele Stabiliteit) met Extraversie en Consciëntieusheid. 

Locus of control wordt gezien als het gevoel van controle dat men heeft over 

gebeurtenissen in het eigen leven, of gedrag dat hier de oorzaak van is (Rotter, 1966). 

De vier specifieke trekken zijn onderling met elkaar gecorreleerd: Judge, Erez, Bono en 

Thoresen (2002) vonden een algemene gemiddelde correlatie van r = .60. 

Dark Triad. 

Naast de algemene, bestaan er ook maladaptieve persoonlijkheidstrekken. Paulhus en 

Williams (2002) verstaan onder de "Dark Triad" van persoonlijkheid drie constructen, 

namelijk Machiavellisme, Psychopathie en Narcisme.  

Machiavellisme. 

Christie en Geis (1970) introduceerden het begrip Machiavellisme in de psychologie, 

gebaseerd op de  politieke strateeg Niccolo Machiavelli. Kenmerkend voor 

Machiavellisme is een cynisch wereldbeeld, manipulatie en een gebrek aan moraal 

(Fehr, Samsom, & Paulhus, 1992). In 2009 voegden Jones en Paulhus daar nog 

planning, coalitievorming en reputatie aan toe om Machiavellisme van Psychopathie te 

onderscheiden. In 2014 besloten ze dat de kernelementen van Machiavellisme 

manipulatie, hardvochtig affect en strategische oriëntatie zijn.  
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 Psychopathie. 

Hare (1991) definieert Psychopathie als een patroon van hardvochtige, meedogenloze 

manipulatie en uitbuiting van anderen. Lykken (1995) deelt Psychopathie op in 2 

kernelementen: een tekort aan affect (hardvochtig zijn) en een tekort aan zelfcontrole 

(impulsief zijn). Het korte termijn denken is hierbij kenmerkend, en onderscheidt 

Psychopathie van Machiavellisme, waar juist strategische oriëntatie (planning) een 

kernelement is. (Jones & Paulhus, 2011a; Visser, Bay, Cook, & Myburgh, 2012) 

Narcisme. 

Ook hier gebruiken Jones en Paulhus (2011b) manipulatie en hardvochtigheid, net zoals 

bij Machiavellisme en Psychopathie. Bij Narcisme is er echter sprake van een clash 

tussen grandioze identiteit en een onderliggende onzekerheid. Ze besloten dat 

narcistisch gedrag gedreven wordt door doelen in verband met ego-identiteit, waar 

Machiavellistisch en psychopathisch gedrag gedreven wordt door instrumentele doelen. 

 De drie constructen van de Dark Triad hebben dus bepaalde kenmerken 

gemeenschappelijk (zoals hardvochtigheid en manipulatie), maar bezitten ook elk hun 

eigen kenmerken. Ook met de Big 5 zijn er enige correlaties terug te vinden.  Lee en 

Ashton (2005) toonden aan dat Psychopathie en Machiavellisme matig negatief 

correleren met Altruïsme, maar Narcisme niet. Wel correleert Narcisme positief met 

Extraversie. Paulhus en Williams (2002) toonden aan dat Altruïsme als enige factor van 

het Vijf Factoren Model consistent correleert met de Dark Triad kenmerken. De 

correlaties waren matig.   

Relatie Persoonlijkheidsvariabelen met Ambitie en Careerism 

In het volgende deel wordt een overzicht gegeven van (mogelijke) verbanden die terug 

te vinden zijn in de literatuur tussen persoonlijkheidsvariabelen enerzijds, en Ambitie en 

Careerism anderzijds. 
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VFM. 

 

 Neuroticisme. 

Uit onderzoek van Judge en Kammeyer-Mueller (2012) blijkt dat ambitie negatief wordt 

voorspeld door Neuroticisme. Er is ook een negatief verband gevonden tussen 

Neuroticisme en extrinsiek succes (Judge, Higgins, Thoresen, & Barrick, 1999). Verder 

verwachten we dat Neuroticisme, door de eigenschappen van emotionele stress, 

onzekerheid en hoog zelfbewustzijn, tegenstrijdig zal zijn met Careerism. We 

verwachten dus een negatief verband met ambitie en Careerism. 

 Hypothese 1a: Er is een negatieve relatie tussen Neuroticisme en Ambitie  

 Hypothese 1b: Er is een negatieve relatie tussen Neuroticisme en Careerism 

  

 Extraversie. 

Ook Extraversie voorspelt ambitie volgens Judge en Kammeyer-Mueller (2012). 

Ambitie wordt soms gezien als deel van Extraversie (DeYoung, Quilty, & Peterson, 

2007) en wordt geassocieerd met need for power, terwijl het andere deel van 

Extraversie, sociabiliteit, de nood aan sociale interactie weergeeft (Hogan, 1982; 

Hough, 1992). Hier is mogelijks een verband met Careerism: extraverten kunnen hun 

sociabiliteit instrumenteel gebruiken om vooruitgang te maken. Huang, Ryan, Zabel en 

Palmer (2014) vonden dat het ambitie gedeelte van Extraversie adaptieve performantie 

voorspelt, maar bij het sociabiliteit gedeelte is dit niet het geval. Dit komt overeen met 

het gegeven dat Careerism niet per se een verband moet hebben met performantie, 

aangezien men streeft vooruitgang te maken op een manier die niet te maken heeft met 

performantie.  We onderzoeken dus of Extraversie, dankzij sociale skills die gebruikt 

worden om vooruit te komen, sterker gerelateerd is aan Careerism dan aan ambitie. 

 Hypothese 2a: Er is een positieve relatie tussen Extraversie en Ambitie. 

 Hypothese 2b: Er is een positieve relatie tussen Extraversie en Careerism.  
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 Openheid. 

In de literatuur zijn er enkele aanwijzingen die kunnen wijzen op een positief verband 

tussen Openheid en ambitie. Camperio Ciani, Capiluppi, Veronese en Sartori (2007) 

vonden dat Openheid gerelateerd is aan het opzoeken van nieuwe, veranderde 

omgevingen. Kurtz, Puher en Cross (2012) stelden vast dat mensen die hoog scoren op 

Openheid zich beter aanpassen aan een nieuwe omgeving. Dit proactief en reactief 

aanpassingsvermogen doet vermoeden dat Openheid gerelateerd zal zijn aan ambitie. 

Nochtans werd er in een meta-analyse van Huang et al. (2014) beperkte steun gevonden 

voor de hypothese dat openheid positief gecorreleerd is met algemene adaptieve 

performantie. Hier is dus nog meer onderzoek nodig. Dit aanpassingsvermogen zou 

bijvoorbeeld handig kunnen zijn bij Careerism gedragingen, zoals bijvoorbeeld het 

steeds zoeken naar nieuwe manieren om succesvol te zijn, zonder dit effectief te hoeven 

linken aan performantie. 

 Hypothese 3a: Er is een positieve relatie tussen Openheid en Ambitie. 

 Hypothese 3b: Er is een positieve relatie tussen Openheid en Careerism. 

Altruïsme. 

Individuen met een hoge mate van Altruïsme kunnen een voordeel zien in het aangaan 

van coöperatieve relaties. Zij zullen persoonlijke relaties niet op het spel willen zetten 

om vooruit te geraken. Dit kan hen mogelijks beperken, aangezien onderzoek van Judge 

et al. (1999) stelt dat Altruïsme een negatieve voorspeller is van extrinsiek 

loopbaansucces, zoals bijvoorbeeld inkomen en beroepsstatus. Individuen die hoog 

scoren op Altruïsme zullen het moeilijk vinden om vooruit te komen ten koste van 

anderen.  We verwachten dus dat Altruïsme negatief correleert met ambitie en 

Careerism.  

 Hypothese 4a: Er is een negatieve relatie tussen Altruïsme en Ambitie. 

 Hypothese 4b: Er is een negatieve relatie tussen Altruïsme en Careerism. 
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 Consciëntieusheid. 

Voor Consciëntieusheid verwacht men een positief verband met ambitie. Volgens 

Huang et al. (2014) is Consciëntieusheid gerelateerd aan langetermijnplanning en het 

nastreven van doelen. Zoals eerder besproken, kan de goal setting theory van Locke 

(1996) gebruikt worden als definitie van ambitie, maar daar is er een sterke overlap met 

Consciëntieusheid (Schwyhart & Smith, 1972). Hogan (1998) vond een verband tussen 

Consciëntieusheid en Work Dedication en Interpersonal Facilitation, facetten van 

contextuele performantie, die gerelateerd worden aan ambitie maar die in tegenstelling 

lijken te staan met Careerism. Pulakos et al. (2002) stelden vast dat prestatieoriëntatie, 

als deel van consciëntieusheid, werknemers vatbaar maakt om veranderingen te 

gebruiken als middel om positieve werkuitkomsten te bekomen. De link met 

prestatiegedrevenheid wordt verschillende keren in de literatuur aangehaald (Barrick, 

Mount & Li, 2013; Barrick, Stewart & Piotrowski, 2002) en zou erop kunnen wijzen dat 

er een positief verband is met ambitie. Aangezien er nog geen expliciet onderscheid 

gemaakt werd tussen prestatieoriëntatie op niveau van persoonlijke vooruitgang, wat 

een link zou kunnen zijn met Careerism, of prestatieoriëntatie op niveau van de 

organisatie, is ook hier verder onderzoek nodig.  Algemeen verwachten we dus een 

positieve correlatie met ambitie en een negatieve relatie met Careerism. 

 Hypothese 5a: Er is een positieve relatie tussen Consciëntieusheid en Ambitie 

 Hypothese 5b: Er is een negatieve relatie tussen Consciëntieusheid en   

   Careerism. 

 CSE en Dark Triad. 

Verbanden tussen ambitie en Careerism met CSE en de Dark Triad zijn minder terug te 

vinden in de literatuur. Voor deze variabelen worden daarom geen hypothesen 

opgesteld, maar bekijken we exploratief de verbanden met ambitie en Careerism. 
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Methode 
 

Participanten en procedure  

Deze thesis maakt gebruik van data van MuGentA (Monitoring UGent Alumni), een 

samenwerking tussen de Directie Onderwijsaangelegenheden (DOWA) en onderzoekers 

van de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen (FPPW) en de Faculteit 

Economie en Bedrijfskunde (FEB). Voor dit project werd in 2014 via mail een 

uitnodiging gestuurd naar alle afstuderende studenten van alle faculteiten, waarbij ze 

door middel van een persoonlijke login-code een online enquête konden invullen. Het 

onderzoek werd voor hen gekaderd als een kans om te vertellen waar hun professionele 

ambities liggen en wat ze in de nabije toekomst willen bereiken. Er werden 7 thema's 

opgelijst: Professionele attitudes,  Beroepsinteresses, Gezondheid en 

Levenstevredenheid, Persoonlijkheid, Voorbereiding op de arbeidsmarkt, 

Studentenwerk en Evaluatie studierichting. 

Alle 11 faculteiten van UGent deden mee aan het project. Van alle studenten (6217) 

begonnen 1513 personen aan de enquête (24,34%) en rondden 1295 personen (20,83%) 

het volledig af. Voor deze masterproef zijn er 1317 participanten waarbij de 

vragenlijsten van de benodigde variabelen volledig ingevuld zijn, wat neerkomt op 

21,18% van alle studenten. Hiervan waren er 458 mannen (34,8%) en 859 vrouwen  

(65,2%).  De gemiddelde leeftijd was 22,82 jaar (met een standaardafwijking van 1,45, 

een minimum van 20 en een maximum van 31). 

Meetinstrumenten 

Ambitie. 

Voor het concept van ambitie werd de ambitie-schaal uit de masterproef van Roudenko 

(2015) gebruikt. Hier werd vertrokken vanuit de ambitie-schaal van Rothwell, Herbert 

en Rothwell (2008) die 6 items bevat: 1) Ik wil in staat zijn om overwegend werk te 

doen dat ik echt graag doe; 2) Ik ben tevreden met de vooruitgang die ik heb gemaakt 

om nieuwe vaardigheden te ontwikkelen, overeenkomstig met mijn doelen; 3) Ik heb 

duidelijke doelstellingen voor ogen met betrekking tot het succes in mijn loopbaan dat 

ik wil bereiken; 4) Ik beschouw mezelf als heel ambitieus op professioneel gebied; 5) Ik 

ervaar een sterke behoefte om professioneel hogerop te raken; en 6) Ik hecht weinig 
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belang aan wat mijn professionele toekomst nog zal brengen (omgekeerd gescoord). 

Van die zes punten werden enkel de laatste 4 items gebruikt, aangezien de eerste 2 items 

eerder horen bij subjectief loopbaansucces. Vervolgens werden er ook 2 nieuwe items 

toegevoegd, gebaseerd op het artikel van Judge en Kammeyer-Mueller (2012). Het 

eerste item “Ik ben gemotiveerd om hard te werken en zo professioneel succesvol te 

worden" werd uit het artikel overgenomen, het tweede item "Het is belangrijk voor mij 

om promotie te maken zodat ik vooruit kan geraken in mijn (toekomstige) loopbaan" 

werd zelf geformuleerd, op basis van de definitie die in het artikel gebruikt werd. Voor 

de 6 items werd telkens een vijfpuntenschaal (1 = helemaal niet van toepassing; 2 = 

eerder niet van toepassing; 3 = neutraal; 4 = eerder wel van toepassing; 5 = helemaal 

van toepassing) gebruikt. De Cronbach's alpha voor de uiteindelijke ambitie-schaal in 

deze masterproef bedraagt .84. 

Careerism. 

Careerism werd gemeten aan de hand van een schaal van 23 items, ontwikkeld door 

Feldman en Weitz (1991). Participanten scoorden hier elk item op basis van een 

vijfpuntenschaal (1 = helemaal oneens; 2 = oneens; 3 = neutraal; 4 = eens; 5 = helemaal 

eens). Een voorbeeld van zo'n item is "Met het oog op een promotie in een organisatie 

is het belangrijker om je als een 'winner' te gedragen dan om eenvoudigweg competent 

te zijn". De Cronbach's alpha van deze schaal bedraagt .81.  

Big 5. 

Om de persoonlijkheid van de respondenten na te gaan, werd de NEO-FFI-3 gebruikt 

(Hoekstra, Ormel en De Fruyt, 1996). Deze persoonlijkheidsvragenlijst bestaat uit 60 

items en is  gebaseerd op het werk van Costa en McCrae.  Er werden 5 aspecten van 

persoonlijkheid gemeten, elk bestaande uit 12 items die gescoord werden op een 

vijfpuntenschaal (1 = helemaal oneens; 2 = oneens; 3 = neutraal; 4 = eens; 5 = helemaal 

eens). De 5 aspecten zijn: Neuroticisme (met een Cronbach's alpha van .86, een 

voorbeelditem is "Ik voel me vaak gespannen en zenuwachtig"), Extraversie (met een 

Cronbach's alpha van .82, een voorbeelditem is "Ik houd er van veel mensen om me 

heen te hebben" ), Openheid (met een Cronbach's alpha van 0.75, een voorbeelditem is 

"Ik heb vaak plezier in het spelen met theorieën of abstracte ideeën"), Altruïsme (met 
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een Cronbach's alpha van 0.70, een voorbeelditem is "Ik denk meestal het beste van 

mensen") en Consciëntieusheid (met een Cronbach's alpha van 0.80, een voorbeelditem 

is "Ik streef er naar uit te blinken in alles wat ik doe"). 

Core Self Evaluation. 

De Pater, Schinkel en Nijstad (2007) ontwikkelden de Nederlandstalige Core Self-

Evaluations Vragenlijst. Deze vragenlijst bestaat uit 12 items die gescoord worden op 

een vijfpuntenschaal (1 = helemaal oneens; 2 = oneens; 3 = neutraal; 4 = eens; 5 = 

helemaal eens). Vier aspecten van Core Self Evaluation worden telkens met 3 items 

gemeten: Zelfvertrouwen (een voorbeelditem hiervan is "Ik heb er vertrouwen in dat ik 

in mijn leven het succes zal behalen dat ik verdien"), Emotionele Stabiliteit (een 

voorbeelditem hiervan is "Soms voel ik me waardeloos als iets mislukt"), Waargenomen 

Competentie (een voorbeelditem hiervan is "Als ik mijn best doe, lukken de dingen die 

ik probeer te doen meestal") en Beheersoriëntatie (een voorbeelditem hiervan is "Ik 

bepaal wat er gebeurt in mijn leven"). De Cronbach's alpha van de totale vragenlijst die 

Core Self Evaluation meet bedraagt .87. 

Dark Triad. 

Om de Dark Triad te meten werd gebruik gemaakt van de Short Dark Triad (Jones en 

Paulhus, 2014). Deze vragenlijst bestaat uit 3 aspecten met elk 9 items, namelijk 

Machiavellisme (een voorbeelditem is "Ik maak gebruik van doordachte manipulatie 

om mijn zin te krijgen"), Narcisme (een voorbeelditem is "Ik weet dat ik uitzonderlijk 

ben want iedereen blijft me dit vertellen") en Psychopathie (een voorbeelditem is "Ik 

zou alles zeggen om te krijgen wat ik wil"). Uit de oorspronkelijke vragenlijst werd 1 

item verwijderd, namelijk "Ik geniet van seks met mensen die ik nauwelijks ken" 

omwille van de delicaatheid van dit item en de vertrouwelijkheid van het project. 

Hierdoor telt de uiteindelijke vragenlijst 26 items, en wordt Psychopathie gemeten door 

8 items in plaats van 9 items. De Cronbach's alpha van Machiavellisme, Narcisme en 

Psychopathie bedraagt respectievelijk .80, .67 en .68. Hoewel de interne consistentie 

boven de kritische grens van .60 blijft, is deze toch iets lager dan bij de andere 

onderzochte variabelen. Dit valt te verklaren door de delicatere aard van de items.  
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 Analyse 

Eerst werden Pearson correlaties tussen de verschillende variabelen berekend, de 

resultaten hiervan worden weergegeven in Tabel 1. Deze descriptieve analyse werd 

uitgevoerd om na te gaan of er mogelijke verbanden zijn tussen de verschillende 

variabelen. Vervolgens werd er via SPSS een meervoudige lineaire regressie uitgevoerd 

om meer in detail te gaan kijken in welke mate de waarde van een afhankelijke 

variabele gemiddeld zal veranderen wanneer de waarde van de onafhankelijke variabele 

verandert. De onafhankelijke variabelen waren de Big 5 (bestaande uit Neuroticisme, 

Extraversie, Openheid, Altruïsme en Consciëntieusheid), CSE en de Dark Triad 

(bestaande uit Psychopathie, Narcisme en Machiavellisme). De afhankelijke variabelen 

waren Ambitie en Careerism. De coëfficiënten als resultaat van de regressie worden 

weergegeven in Tabel 2.  
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Tabel 1 

Gemiddelden, standaardafwijkingen en Pearson correlaties tussen de variabelen 

Variabelen M SD 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

1. Ambitie 3.80 .68 -          

2. Careerism 2.74 .37 -.07** -         

3. Neuroticisme 2.85 .65 -.21** .22** -        

4. Extraversie 3.54 .53 .31** -.20** -.37** -       

5. Openheid 3.53 .53 -.03 -.01 .14** .04 -      

6. Altruïsme 3.63 .44 -.21** -.34** -.02 .11** .18** -     

7. Consciëntieusheid  3.66 .48 .41** -.22** -.35** .26** -.07* .08** -    

8. CSE 3.51 .58 .31** -.31** -.77** .40** -.08** -.01 .45** -   

9. Psychopathie 1.97 .47 .10** .30** .08** .02 -.04 -.59** -.17** -.06* -  

10. Narcisme 2.82 .51 .36** .07** -.30** .44** .10** -.33** .19** .33** .34** - 

11. Machiavellisme 2.85 .59 .21** .48** .05 -.08** -.11** -.54** -.06* -.06* .45** .27** 
* = p < .05, ** = p < .01 
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Tabel 2 

Coëfficiënten: Meervoudige lineaire regressie met als afhankelijke variabelen Ambitie en Careerism 

 Ambitie Careerism 

Variabelen B SE B t B SE B T 

Intercept .57 .38 1.50 3.15** .21 15.34 

Neuroticisme .10** .04 2.67 -.03 .02 -1.46 

Extraversie .23** .04 6.47 -.05* .02 -2.41 

Openheid .020 .03 .61 .02 .02 1.29 

Altruïsme -.26** .05 -5.35 -.07** .03 -2.38 

Consciëntieusheid  .47** .04 12.40 -.05* .02 -2.34 

CSE .15** .05 3.28 -.18** .02 -7.21 

Psychopathie -.09* .04 -1.97 .04 .02 1.61 

Narcisme .17** .04 4.08 .03 .02 1.27 

Machiavellisme .17** .03 5.25 .24** .02 13.65 
B = gestandaardiseerde regressiecoëfficiënt 

* = p < .05, ** = p < .01 
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Resultaten 
 

Correlaties 

 

De gemiddelden, standaarddeviaties en correlaties van de variabelen worden 

weergegeven in Tabel 1. Eerst worden de correlaties met Ambitie besproken, daarna de 

correlaties met Careerism. Uit Tabel 1 blijkt dat Ambitie significante relaties heeft met 

alle andere variabelen behalve Openheid. Als eerste worden de relaties met de Big 5 

besproken. Neuroticisme correleert negatief met Ambitie (r = .-21, p < .01), wat 

betekent dat personen die hoger scoren op Neuroticisme lager scoren op Ambitie. Er 

werd een positieve correlatie gevonden tussen Extraversie en Ambitie (r = .31, p < .01): 

personen die hoger scoren op Extraversie, scoren ook hoger op Ambitie. Er werd geen 

significante relatie met Openheid teruggevonden. Altruïsme correleert dan weer negatief 

met Ambitie (r = .-21, p < .01), waaruit blijkt dat personen die hoger scoren op 

Altruïsme, lager scoren op Ambitie. Tenslotte correleert Consciëntieusheid positief met 

Ambitie (r = .41, p < .01), wat er op wijst dat personen die hoger scoren op 

Consciëntieusheid ook hoger scoren op Ambitie. Als tweede wordt er gekeken naar de 

correlatie van Ambitie met de tweede persoonlijkheidsmaat, CSE: dit blijkt een 

positieve correlatie te zijn (r = .31, p < .01). Dit betekent dat personen die hoger scoren 

op CSE, ook hoger scoren op Ambitie. Ten derde komen de correlaties van Ambitie met 

de Dark Triad aan bod. Met al de drie variabelen van de Dark Triad is er een positieve 

correlatie: wie hoger scoort op Psychopathie (r = .10, p < .01), Narcisme (r = .36, p < 

.01) of Machiavellisme (r = .21, p < .01), scoort ook hoger op Ambitie. Tenslotte is er 

ook een zeer kleine, maar significante negatieve correlatie met Careerism: wie hoger 

scoort op Ambitie, scoort iets lager op Careerism. 

 Ook Careerism heeft voor elke variabele significante correlaties, met 

uitzondering van Openheid. Als eerste worden opnieuw de correlaties met de Big 5 

besproken. Er is een zwak positieve, maar significante correlatie van Neuroticisme met 

Careerism (r = .22, p < .01): personen die hoger scoren op Neuroticisme, scoren ook 

hoger op Careerism. Er is een negatief verband terug te vinden tussen Extraversie en 

Careerism (r = -.20, p < .01), wat betekent dat wie hoger scoort op Extraversie, lager 
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scoort op Careerism. Verder is er geen verband tussen Openheid en Careerism terug te 

vinden. Altruïsme correleert negatief met Careerism (r = -.34, p < .01), wat betekent dat 

een hogere score op Altruïsme samengaat met een lagere score op Careerism. Tenslotte 

correleert Consciëntieusheid negatief met Careerism (r = -.22, p < .01): personen die 

hoog scoren op Consciëntieusheid, scoren dus lager op Careerism. Vervolgens 

correleert de tweede persoonlijkheidsmaat, CSE, negatief met Careerism (r = -.31, p < 

.01). Wie hoger scoort op CSE, scoort dus lager op Careerism. Als laatste wordt de 

Dark Triad besproken: de variabelen correleren alle drie positief met Careerism. Hogere 

scores op Psychopathie (r = .30, p < .01), Narcisme (r = .07, p < .01) of Machiavellisme 

(r = .48, p < .01) gaan dus samen met een hogere score op Careerism.  

Meervoudige lineaire regressie 

 

Uit de multivariate test blijkt dat er een significant effect is van Neuroticisme (F (2, 

1306) = 4.27, p < .05) en Extraversie (F (2,1306) = 22.47, p < .001) op Ambitie en 

Careerism. Openheid daarentegen heeft geen significant effect (F (2,1306) = 1.10, p = 

.33). Hypothesen 3a en 3b worden dus niet ondersteund. De voorspellende waarde van 

Altruïsme (F (2,1306) = 19.64, p < .001) en Consciëntieusheid (F (2,1306) = 77.48, p < 

.001) op Ambitie en Careerism is dan wel weer significant. Naast de Big 5, wordt er 

ook een significant effect gevonden van CSE (F (2,1306) = 29.31, p < .001). Bij de 

Dark Triad is de invloed van Psychopathie net niet significant (F (2,1306) = 2.94, p = 

.05). Er zijn wel significante effecten van Narcisme (F (2,1306) = 9.72, p < .001) en 

Machiavellisme (F (2,1306) = 114.92, p < .001). Alle F-toetsen zijn gebaseerd op 

Wilk's Lambda.  

Vervolgens werden de resultaten van de univariate toetsen bekeken. Het model verklaart 

in totaal 31,2% van de variantie voor Ambitie (R² = .31, p ≤ .001) en 32,6% van de 

variantie voor Careerism (R² = .33, p ≤ .001). Als eerste wordt de Big 5 besproken. 

Neuroticisme is een significante voorspeller van Ambitie (F (1,1307) = 7.11, p < .01), 

maar niet van Careerism (F (1,1307) = 2.12, p = .15). Hypothese 1a wordt niet 

ondersteund: er is namelijk een positief effect van Neuroticisme op Ambitie (b = .10, p 

< .01) in plaats van het vooropgestelde negatieve effect. Het blijkt dus dat hoe hoger de 

score op Ambitie is, hoe hoger de score op Neuroticisme is. Hypothese 1b wordt ook 

niet ondersteund: er is geen effect op Careerism. Extraversie voorspelt zowel Ambitie 
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(F (1,1307) = 41.79, p < .001) als Careerism (F (1,1307) = 5.79, p < .05). Er is een 

positief effect van Extraversie op Ambitie (b = .23, p < .001), overeenkomstig met 

Hypothese 2a, maar in tegenstelling tot Hypothese 2b is er geen positief maar wel een 

negatief effect van Extraversie op Careerism (b = -.05, p < .05). Wie hoger scoort op 

Extraversie, scoort dus hoger op Ambitie maar lager op Careerism. Ook Altruïsme 

blijkt een significante voorspeller te zijn van Ambitie (F (1,1307) = 28.59, p < .001) en 

Careerism (F (1,1307) = 7.49, p < .01).  Er wordt een negatief effect teruggevonden op 

Ambitie (b = -.26, p < .001) en op Careerism (b = -.07, p < .01): een hogere score op 

Altruïsme gaat dus samen met een lagere score op Ambitie en Careerism. Dit is in 

overeenstemming met Hypothese 4a en 4b.  Tenslotte heeft ook Consciëntieusheid een 

significant effect op Ambitie (F (1,1307) = 153.79, p < .001) en Careerism (F (1,1307) 

= 5.50, p < .05), namelijk een positief effect op Ambitie (b = .47, p < .001) en een 

negatief effect op Careerism (b = -.05, p < .05). Dit is in overeenstemming met 

Hypothese 5a en 5b. 

 Ook bij de andere onderzochte persoonlijkheidsvariabelen zijn er significante 

effecten terug te vinden. CSE heeft een significant effect op zowel Ambitie (F (1,1307) 

= 10.76, p < .001) als Careerism (F (1,1307) = 51.97, p < .001): een positief effect op 

Ambitie (b = .15, p < .001) en een negatief effect op Careerism (b = -.18, p < .001). 

Personen met een hogere score op CSE, scoren dus hoger op Ambitie en lager op 

Careerism. Narcisme heeft, als onderdeel van de Dark Triad, een significant effect op 

Ambitie (F (1,1307) = 16.64, p < .001) maar niet op Careerism (F (1,1307) = 1.61, p = 

.21). Het effect op Ambitie is positief (b = .17, p < .001): een hogere score op Narcisme 

hangt samen met een hogere score op Ambitie. Tenslotte heeft Machiavellisme een 

significant effect op zowel Ambitie (F (1,1307) = 27.59, p < .001) als op Careerism (F 

(1,1307) = 186.21, p < .001). Er wordt een positief effect gevonden op Ambitie (b = .17, 

p < .001) en op Careerism (b = .24, p < .001): personen die hoog scoren op 

Machiavellisme, scoren ook hoger op Ambitie en Careerism.  
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Discussie 
 

Samenvatting Resultaten 

 

De bedoeling van deze masterproef is om de gelijkenissen en verschillen tussen Ambitie 

en Careerism na te gaan aan de hand van hun relaties met verschillende 

persoonlijkheidsvariabelen: de Big 5, Core Self Evaluation en de Dark Triad. Voor de 

Big 5 werden er hypothesen opgesteld over hun relaties met Ambitie en Careerism. Er 

wordt een negatieve relatie verwacht tussen enerzijds Neuroticisme en anderzijds 

Ambitie (H1a) en Careerism (H1b), een positieve relatie tussen enerzijds Extraversie en 

anderzijds Ambitie (H2a) en Careerism (H2b), een positieve relatie tussen enerzijds 

Openheid en anderzijds Ambitie (H3a) en Careerism (H3b), een negatieve relatie tussen 

enerzijds Altruïsme en anderzijds Ambitie (H4a) en Careerism (H4b), een positieve 

relatie tussen Consciëntieusheid en Ambitie (H5a) en tenslotte een negatieve relatie 

tussen Consciëntieusheid en Careerism (H5b). Wegens de beperkte literatuur, werden er 

geen hypothesen opgesteld voor Core Self Evaluation en de Dark Triad, en worden hun 

relaties met Ambitie en Careerism exploratief bekeken. 

 De resultaten van de lineaire regressie geven ten eerste de relaties weer van 

Ambitie met de verschillende persoonlijkheidsvariabelen. Uit de resultaten blijkt dat er 

geen ondersteuning is voor Hypothese 1a: er wordt namelijk een positieve relatie tussen 

Neuroticisme en Ambitie teruggevonden, terwijl in vorig onderzoek een negatieve 

relatie gevonden werd (Judge en Kammeyer-Mueller, 2012). Op het eerste zicht is het 

moeilijk om hiervoor een verklaring te vinden aangezien Ambitie, waarbij men streeft 

naar succes, moeilijk lijkt te passen bij de verlammende angstigheid van Neuroticisme. 

Mogelijks heeft de persoonlijkheidstrek geen negatieve invloed op Ambitie, maar kan 

het streven naar succes an sich negatief affect zoals stress of angst nog versterken. Hier 

is nood aan verder onderzoek. Vervolgens blijkt Extraversie een positieve relatie te 

hebben met Ambitie: dit is in overeenstemming met Hypothese 2a en in lijn met vorig 

onderzoek (Judge en Kammeyer-Mueller, 2012). Openheid heeft geen significant 

verband met Ambitie, in tegenstelling tot Hypothese 3a, en illustreert opnieuw dat 

Openheid typisch de zwakste correlaties heeft met andere uitkomsten. Altruïsme heeft 
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een negatieve relatie met Ambitie, zoals geopperd in Hypothese 4a. Dit sluit aan bij het 

onderzoek van Judge et al. (1999) die reeds een negatief verband met extrinsiek 

loopbaansucces vond. Mogelijks leidt Altruïsme tot een lagere Ambitie, wat op zijn 

beurt dan weer leidt tot minder extrinsiek loopbaansucces. De richting van de verbanden 

kunnen in toekomstig onderzoek verder bestudeerd worden. Tenslotte werd er een 

positieve relatie teruggevonden tussen Ambitie en Consciëntieusheid en wordt 

Hypothese 5a ook bevestigd. Ook dit is in lijn met vorig onderzoek waar de link met 

prestatiegedrevenheid verschillende keren werd teruggevonden (Barrick, Mount & Li, 

2013; Barrick, Stewart & Piotrowski, 2002). Vervolgens werd er gekeken naar de 

relaties met de andere persoonlijkheidsvariabelen. Uit de resultaten van de lineaire 

regressie blijkt dat Ambitie een positieve relatie heeft met CSE. Een mogelijke 

verklaring hiervoor kan zijn dat personen met een hogere CSE zich door hun hogere 

self-esteem, hogere generalized self-efficacy, hogere emotionele stabiliteit en hogere 

locus of control meer in staat voelen om een ambitieuze carrière na te streven. Dit kan 

hen stimuleren om ambitieuzer te zijn. Ook blijkt uit de lineaire regressie dat Ambitie 

relaties heeft met 2 onderdelen van de Dark Triad, namelijk Narcisme en 

Machiavellisme. Met Psychopathie werd er geen relatie teruggevonden.  Narcisme en 

Machiavellisme hebben een positieve relatie heeft met Ambitie. Dit kan gekaderd 

worden door het onderzoek van Jones en Paulhus (2011b), waarbij Narcisme gelinkt 

wordt aan doelen in verband met ego-identiteit, en Machiavellisme aan instrumentele 

doelen. Mogelijks kunnen deze karaktereigenschappen dus Ambitie stimuleren.  

 Ten tweede worden de relaties met Careerism besproken die werden 

teruggevonden in de resultaten van de lineaire regressie. Neuroticisme blijkt geen 

significante relatie te hebben met Careerism, in tegenstelling tot Hypothese 1b. Hieruit 

kunnen we afleiden dat Careerism niet per se tegenstrijdig hoeft te zijn met 

Neuroticisme, en dat angstige gevoelens niet per se ervoor zullen zorgen dat men 

Careerism zal ontwijken, zoals besproken bij de hypothesen. Er is wel een significante 

relatie van Careerism met Extraversie, maar in tegenstelling tot wat er voorspeld werd 

in Hypothese 2b gaat dit niet om een positieve, maar om een negatieve relatie. Een 

mogelijke verklaring hiervoor is dat personen met de persoonlijkheidstrek Extraversie 

hun sociale skills niet gebruiken om vooruit te komen omdat ze genieten van andermans 

gezelschap en veel belang hechten aan sociabiliteit (McCrae en Costa, 1987), waardoor 
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ze minder geneigd zijn om hen te manipuleren. Verder onderzoek naar dit onverwacht 

resultaat is aangewezen. In tegenstelling tot Hypothese 3b, werd er geen relatie met 

Openheid teruggevonden. Zoals hierboven reeds besproken bij de relatie met Ambitie, 

is Openheid typisch de trek uit de Big 5 met de zwakste correlaties met andere 

uitkomsten. In overeenstemming met Hypothese 4b, werd er een negatieve relatie 

gevonden tussen Altruïsme en Careerism. Mogelijks is het dus zo dat personen die 

hoger scoren op Altruïsme, hun sociale relaties niet op het spel willen zetten om vooruit 

te komen, en dit kan hen beperken in hun loopbaan. Dit sluit aan bij het onderzoek van 

Judge et al. (1999); zij vonden dat Altruïsme een negatieve voorspeller is van extrinsiek 

loopbaansucces. Tenslotte werd er ook een negatieve relatie gevonden tussen 

Consciëntieusheid en Careerism, in overeenstemming met Hypothese 5b. Hieruit 

kunnen we mogelijks afleiden dat prestatieoriëntatie (Pulakos et al., 2002) dus minder 

gericht is op enkel persoonlijke vooruitgang, wat eerder typerend is voor Careerism, 

maar meer vooruitgang op het niveau van de organisatie, zoals bij Ambitie. Vervolgens 

worden relaties met de andere persoonlijkheidsvariabelen bekeken. Er blijkt een 

negatieve relatie te zijn met CSE: mogelijks maakt een lagere mate van zelfevaluatie het 

mogelijk om Careerist gedragingen te vertonen, en proberen personen met lage self-

esteem, lage generalized self-efficacy, lage emotionele stabiliteit en lage locus of 

control op een andere manier om hun doelen te bereiken, ter compensatie voor hun 

(gepercipieerd lage) competentie. Tenslotte werd de Dark Triad bekeken: er was geen 

relatie terug te vinden van Careerism met Narcisme en Psychopathie, maar wel een 

positieve relatie met Machiavellisme. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat personen 

met een hoge mate van Machiavellisme op lange termijn plannen maken en manipulatie 

hierbij als tool gebruiken, ook op werkgebied, en daardoor op een manier vooruit 

proberen te geraken die niet gerelateerd is aan performantie. 

Gelijkenissen en Verschillen tussen Ambitie en Careerism 

 

In het volgende deel worden de gelijkenissen en de verschillen in de relaties met de 

verschillende persoonlijkheidsvariabelen van Ambitie en Careerism besproken. 

 Ambitie en Careerism hebben allebei een negatieve relatie met Altruïsme, en 

een positieve relatie met Machiavellisme. Mogelijks is er dus een gemeenschappelijke 



24 

 

component die impliceert dat hogere Ambitie of Careerism samengaat met lagere 

Altruïsme, en hogere Machiavellisme. 

Daarnaast zijn er ook enkele opvallende verschillen. Ten eerste heeft Neuroticisme een 

positieve relatie met Ambitie, maar niet met Careerism. Een hogere mate van 

Neuroticisme is dus gerelateerd aan een hogere mate van Ambitie, maar niet aan een 

hogere mate van Careerism. Dit was een onverwacht resultaat, en heeft nog verder 

onderzoek nodig. Ten tweede heeft Extraversie een positieve relatie met Ambitie en een 

negatieve relatie met Careerism. Een hoge mate van Extraversie is dus eerder 

gerelateerd aan Ambitie, en een lage mate van Extraversie is gerelateerd aan Careerism. 

Ten derde heeft Consciëntieusheid een positieve relatie met Ambitie, maar een 

negatieve relatie met Careerism. Een hoge mate van Consciëntieusheid is dus eerder 

gerelateerd aan Ambitie, en een lage mate van Consciëntieusheid aan Careerism. 

Tenslotte heeft Ambitie een positieve relatie met Narcisme, maar geen relatie met 

Careerism. Mogelijks duidt dit op de lange termijn aanpak van Careerism, aangezien er 

wel een verband is met Machiavellisme, wat gelijkaardig is aan Narcisme, maar waar 

een belangrijk onderscheid ligt in de lange termijn aanpak in tegenstelling tot de korte 

termijn aanpak van Narcisme. 

Een hogere mate van Ambitie en Careerism gaat dus samen met een lagere mate van 

Altruïsme en een hogere mate van Machiavellisme. Ambitie is eerder gerelateerd aan 

een hogere mate van Neuroticisme, Extraversie, Consciëntieusheid en Narcisme, terwijl 

Careerism eerder gerelateerd is aan een lagere mate van Extraversie en 

Consciëntieusheid. 

Beperkingen, Toekomstig Onderzoek en Implicaties 

 

Het belang van deze Masterproef was om een onderscheid te maken tussen Ambitie en 

Careerism op basis van persoonlijkheidsvariabelen. Toch zijn er ook enkele 

beperkingen die hier besproken worden.  

 Ten eerste werd in deze Masterproef gebruik gemaakt van secundaire data, 

namelijk de MuGentA dataset. Hierdoor was er niet de mogelijkheid om zelf een keuze 

te maken over de meting van de variabelen, en was het aantal variabelen beperkt tot wat 

aanwezig was in de dataset. Ten tweede gebeurde het onderzoek cross-sectioneel: 
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hoewel de MuGentA dataset een longitudinaal project is, werd slechts beschikbare data 

van 1 meetmoment gebruikt. Hierdoor is er onduidelijkheid over de richting en de 

causaliteit van de relaties: beïnvloedt persoonlijkheid Ambitie en Careerism, of is het 

net andersom? Aangezien het gaat om relatief stabiele trekken, is causaliteit van de 

relaties of de richting ervan moeilijk te voorspellen. Bovendien zou het nuttig zijn om te 

testen of Ambitie en Careerism inderdaad stabiele trekken zijn, zoals hier werd 

aangenomen. Toekomstig longitudinaal of experimenteel onderzoek kan hier meer 

duidelijkheid brengen. Ook de tegenstrijdigheid in verband met de relatie tussen 

Ambitie en Neuroticisme, of de onverwachte negatieve relatie tussen Extraversie en 

Careerism zouden interessant zijn om verder te onderzoeken. Als derde beperking werd 

er enkel gebruikt gemaakt van zelfrapportage, waarbij de participanten een vragenlijst 

moesten invullen: mogelijks wordt deze methode beïnvloed door sociale wenselijkheid, 

of door personen die zichzelf niet goed kunnen inschatten. Uit een meta-analyse van 

Oh, Wang en Mount (2011) blijkt dat de operationele validiteit van persoonlijkheid 

gemeten aan de hand van de Big 5 hoger ligt wanneer anderen beoordelaar zijn, in 

plaats van zelfrapportage. Hier zou toekomstig onderzoek met beoordelaars in plaats 

van enkel zelfrapportage meer duidelijkheid kunnen bieden. Als laatste beperking is 

tenslotte de gebruikte sample zeer homogeen: de participanten waren allemaal alumni 

van de UGent, dus hoog opgeleid, en hadden een gelijkaardige leeftijd. Indien er 

eventueel invloed is van opleidingsniveau of leeftijd, kon dit niet worden gedetecteerd 

in deze Masterproef. 

 Deze thesis brengt enkele theoretische en praktische implicaties met zich mee. 

De theoretische implicatie hiervan is het belang van het onderscheid tussen Ambitie en 

Careerism dat hier onderstreept wordt. Ondanks hun gemeenschappelijke component en 

enkele gemeenschappelijke relaties, zijn er toch overwegend tegengestelde relaties met 

persoonlijkheid. Dit ondersteunt de veronderstelling dat Ambitie en Careerism twee 

aparte constructen zijn. Daarnaast zijn er ook praktische implicaties. Bedrijven hebben 

er baat bij om zich bewust te zijn van het verschil tussen Ambitie en Careerism. 

Careeristen vinden persoonlijke vooruitgang namelijk veel belangrijker dan 

vooruitgang van het bedrijf, en proberen vooruit te komen op manieren die niet te 

maken hebben met performantie, en eventueel zelfs in tegenstelling kunnen zijn met 

bedrijfsdoelen. Aangezien ambitie vaak aangemoedigd wordt in het kader van 
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promoties in bedrijven, kan het dus nuttig zijn om hier voorzichtig mee te zijn. Degene 

die het meeste initiatief neemt of het meeste gedreven lijkt, is niet noodzakelijk de 

meest geschikte persoon om omhoog te klimmen, en kan ook gedreven zijn door 

Careerist motieven. Door de link te leggen met persoonlijkheid in deze studie, wordt er 

een manier aangeboden om indicaties te zoeken voor Careerism. Bij de selectie van 

kandidaten, bij overweging van promoties en dergelijke kan een 

persoonlijkheidsvragenlijst onder andere inzicht geven in het mogelijke verband met 

Careerism: iemand die persoonlijkheidstrekken bezit gerelateerd aan Careerism, is 

meer waarschijnlijk om ook effectief Careerism trekken te bezitten. Een andere 

mogelijkheid is om de Careerism vragenlijst, aanvullend bij een 

persoonlijkheidsvragenlijst, te laten invullen door werknemers en zo hun Careerism 

trekken in te schatten. Een nadeel hierbij kan zijn dat deze directe methode doorzien 

wordt door de persoon in kwestie, en dat deze op een sociaal wenselijke wijze wordt 

ingevuld. Een persoonlijkheidsvragenlijst is dan een minder directe, maar subtielere 

manier om Careerism te detecteren. 

Conclusie 

 

Ambitie is een begrip dat verschillende connotaties kent: sommigen zien dit als iets 

positief, sommigen zien dit als iets negatief. Om dit begrip duidelijker af te lijnen, werd  

Ambitie afgewogen tegen Careerism in deze thesis. Wat zijn hun gelijkenissen en 

verschillen; zijn ze op een andere manier gerelateerd aan persoonlijkheidsvariabelen? Er 

werden enkele gelijkenissen teruggevonden, namelijk dat Ambitie en Careerism beide 

een negatieve relatie hebben met Altruïsme, en een positieve relatie met 

Machiavellisme. Verschillen tussen de twee worden geïllustreerd door hun 

verschillende relaties met persoonlijkheid: Ambitie heeft een positieve relatie met 

Neuroticisme, Extraversie, Consciëntieusheid en Narcisme; Careerism daarentegen 

heeft een negatieve relatie met Extraversie en Consciëntieusheid. Niet alle resultaten 

stemden overeen met de verwachtingen: vooral de positieve relatie tussen Neuroticisme 

en Ambitie (in plaats van met Careerism) en de negatieve relatie tussen Extraversie en 

Careerism (in plaats van een positieve relatie) waren onverwacht en kunnen interessant 

zijn voor toekomstig onderzoek. De resultaten kunnen gebruikt worden door bedrijven 

die bij hun werknemers Careerism willen opsporen: dit kan bijvoorbeeld op een 
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indirecte manier via een persoonlijkheidsvragenlijst. Werkgevers hebben hier baat bij 

aangezien Careerism niet gebaseerd is op performantie en dus nadelig kan zijn voor het 

bedrijf.  
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