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Voorwoord 
 

Bijna vijf maanden geleden begon mijn onderzoeksstage voor de organisatie TNT Express Road 

Network b.v.. Het werd een heel avontuur, maar zie hier het resultaat. Het doel van deze 

onderzoeksstage; afstuderen voor mijn Master Arbeid, Zorg en Welzijn; beleid en interventie. 

Gedurende vijf maanden zou ik mij bezig gaan houden met factoren die volgens oudere 

werknemers bijdragen aan hun motivatie en tevredenheid, met als einddoel vast te stellen op 

welke wijze organisaties oudere werknemers aan zich kunnen blijven binden. Met mijn 

achtergrond in kwantitatief onderzoek was deze onderzoeksstage, waarbij ik voor het eerst een 

kwalitatief onderzoek uit ging voeren, een heuse uitdaging. Mijn, misschien, enige voordeel was 

dat voor aanvang van mijn onderzoeksstage ik al werkzaam was voor de organisatie TNT 

Express Road Network b.v. waardoor ik de organisatie al goed kende. Dit kon ook weer een 

nadeel zijn want een onderzoeker moet natuurlijk te allen tijde onafhankelijk van de organisatie 

zijn, wat naar mijn inziens gelukt is. Ik, als jonge onderzoeker, heb het geluk gehad oudere 

werknemers die al (heel) lang voor deze organisatie werken te mogen interviewen. Hetgeen 

wat mij geboeid heeft tijdens het afnemen van de interviews is de passie van de werknemers 

voor het werk en de organisatie, het enthousiasme waarmee zij vertelden over alle processen 

van de organisatie en de interesse die zij hadden voor mijn onderzoek. Daarom mijn dank aan 

alle participanten. Natuurlijk zijn er ook andere mensen die mij geholpen en ondersteund 

hebben tijdens mijn onderzoeksstage. Mijn dank gaat uit naar TNT Express Road Network b.v., 

in het bijzonder Leontine Westerbroek, die mij de kans geboden hebben om deze 

onderzoeksstage uit te voeren en daarbij volledige ondersteuning geboden hebben gedurende 

mijn onderzoeksstage. Daarnaast wil ik mijn medestudenten van projectgroep Human 

Resources  en stagedocent Pretty Liem bedanken, die mij gedurende vijf maanden op een zeer 

prettige manier hebben voorzien van feedback. Mijn vriend, niet te vergeten; stond altijd voor 

me klaar als ik even stoom af moest blazen. Maar tenslotte wil ik met name mijzelf bedanken, 

mijn inzet en gedrevenheid hebben geleid tot dit eindresultaat, waar ik zeer trots op ben.  

 

Lisa Meurs, Arnhem, juli 2012  
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Samenvatting 
 

In opdracht van TNT Express Road Network b.v. heeft gedurende de periode van 6 februari t/m 

1 juli 2012 een kwalitatief onderzoek naar het behoud van oudere werknemers voor de 

organisatie plaatsgevonden. Het doel van dit onderzoek is enerzijds inzicht verkrijgen in de 

motivatiefactoren van oudere medewerkers (>50 jaar). Anderzijds is het doel van dit 

onderzoek, door middel van  motivatiefactoren, vast te stellen op welke wijze TNT Express Road 

Network b.v. werknemers  op oudere leeftijd kan behouden voor de organisatie. Op basis van 

deze doelstelling is de centrale vraagstelling: Welke factoren dragen volgens oudere 

werknemers (>50 jaar) bij aan hun motivatie en tevredenheid op het werk en op welke wijze 

willen zij zich blijven binden aan TNT Express Road Network b.v.? Deze centrale 

onderzoeksvraag is tot stand gekomen aan de hand van verschillende aanverwante theorieën. 

In het theoretisch kader is aandacht voor organisatiesystemen, denk hierbij aan 

organisatiestructuur, organisatiecultuur en Human Resource Management. Daarnaast wordt in 

het theoretisch kader aandacht besteed aan theorieën met betrekking tot motivatie en 

tevredenheid zoals het onderscheid in geboeide en verbonden werknemers. Tenslotte wordt 

ook aandacht besteed aan sociaal psychologische factoren zoals leeftijd, levensfase en 

generatie waarbij de verwachting is dat deze factoren van invloed zijn op de motivatie en 

tevredenheid van oudere werknemers. Aan de hand van semi-gestructureerde interviews zijn 

vervolgens 25 participanten geïnterviewd. De participanten zijn werkzaam voor de operationele 

afdeling HUB Warehouse, waar door middel van een laad- en losproces zendingen verwerkt 

worden. Met behulp van de dataverzameling- en analyse is getracht een antwoord te geven op 

de centrale vraagstelling en tevens overeenstemming te vinden tussen de resultaten en de in 

het theoretisch kader toegelichte theorieën.  

 Resultaten van dit onderzoek laten zien dat oudere werknemers voornamelijk 

gemotiveerd raken door de collega’s, het werk zelf en het graag willen werken. In het werk zelf 

vinden oudere werknemers het vooral belangrijk uitdaging te hebben en een prestatie te 

kunnen leveren waarbij zij waarde hechten aan het dragen van verantwoordelijkheid voor het 

materiaal waar men mee werkt. Voor wat betreft motivatie vertonen oudere werknemers 

zowel kenmerken van verbonden werknemers als geboeide werknemers. Kijkende naar 
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tevredenheid geven oudere werknemers aan salaris een belangrijke factor te vinden voor 

tevredenheid op het werk net als de arbeidsomstandigheden. In dit onderzoek is ook gekeken 

naar factoren die mogelijk van invloed zijn op de motivatie en tevredenheid van oudere 

werknemers. Daaruit is gebleken dat organisatiecultuur, leeftijd (organisatieleeftijd en 

chronologische leeftijd) en generatie waartoe oudere werknemers behoren van invloed zijn op 

de motivatie en tevredenheid die zij hebben. Om de centrale vraagstelling te kunnen 

beantwoorden is onderzocht op welke wijze oudere werknemers zich willen binden aan de 

organisatie. Gesteld kan worden dat de beweegredenen van ouderen om zich te binden aan de 

organisatie overeenkomen met factoren die bijdragen aan hun motivatie en tevredenheid op 

het werk. Ouderen geven aan zich te willen blijven binden aan de organisatie om de financiën, 

het sociale contact met collega’s, het onder de mensen zijn en bezig willen blijven. Daarnaast 

hebben oudere werknemers ook aangegeven dat organisaties ondersteuning kunnen bieden 

aan oudere werknemers in de vorm van aanpassing van dienstijden en werkzaamheden 

(bijvoorbeeld het aanbieden van coachende functies voor oudere werknemers) en het bieden 

van begeleiding en ondersteuning in het proces van ouder worden.   
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1. Inleiding  

 

De vergrijzing van de arbeidspopulatie wordt een steeds belangrijker aandachtspunt voor 

Nederland. Nederland verkleurt langzamerhand van groen naar grijs, verhoudingsgewijs zijn er 

steeds meer ouderen tegenover steeds minder jongeren. Een negatieve ontwikkeling daarbij is 

dat de beroepsbevolking tot 2050 alleen maar afneemt. Het zijn de demografische trends en 

trends in arbeidsdeelname van de beroepsbevolking die geresulteerd hebben in het bereiken 

van de top van de beroepsbevolking in 2010. Als gevolg hiervan zijn de verwachtingen dat in 

2025 twee keer zoveel oudere als jongere werknemers zijn (Nauta, et al. 2004; TNO, 2004; 

Kroeze et al, 2006).  

Een ontwikkeling die de afnemende trend in de beroepsbevolking versterkt, is dat 

werknemers in Nederland er aan gewend zijn geraakt om rond het 60
ste

 levensjaar te stoppen 

met werken, men beschouwt dit als een verworven recht. Maar als oudere werknemers niet 

doorwerken tot hun 65
ste

 levensjaar en eerder met pensioen gaan zal de beroepsbevolking nog 

harder afnemen. Door een afname van het aantal ouderen ten opzichte van het aantal jongeren 

dreigen personeelstekorten te ontstaan voor werkgevers. Daarnaast betekent het op 

maatschappelijk niveau dat de pensioenskosten onbetaalbaar worden en tevens gaat met de 

uittreding van oudere werknemers veel kennis en ervaring verloren (Nauta et al., 2004). Als 

oplossing wordt door het kabinet en sociale partners, maar ook door Europese instanties 

gesteld dat het hard nodig is dat werknemers tot hun 65
ste

 levensjaar doorwerken en zo 

mogelijk zelfs nog tot een hogere leeftijd (TNO, 2004). Door de  vergrijzende arbeidspopulatie 

moet men nu maatregelen nemen ter verhoging van  arbeidsparticipatie van ouderen. 

Echter, het bereiken van dit doel is allesbehalve simpel (Nauta et al, 2004). Een eerste 

verklaring hiervoor, zoals eerder gesteld,  is dat werknemers gewend zijn geraakt aan het 

vroegtijdig uittreden, zo rond 60 jaar. Een tweede verklaring is dat werkgevers het momenteel 

nog niet echt stimuleren om langer door te werken. Zo nemen werkgevers onvoldoende 

maatregelen om enerzijds het werk aan te passen aan de belastbaarheid van ouderen, en 

anderzijds de inzetbaarheid van ouderen te vergroten.  
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Bestaand onderzoek richt zich voornamelijk op het aantrekken en binden van talenten of 

kenniswerknemers (Intermediair, 2012), of op een vergelijking van motivatiefactoren tussen 

jongere en oudere werknemers (Bontekoning, 2007; Bontekoning 2008; Callens, 2011). Echter, 

onderzoek gericht op motivatiefactoren en tevredenheid van oudere werknemers om vast te 

stellen op welke wijze oudere werknemers behouden kunnen worden voor de organisatie is 

betrekkelijk onbekend. In dit onderzoek zal gekeken worden naar motivatiefactoren en 

tevredenheid van oudere werknemers om te onderzoeken op welke manier oudere 

werknemers gestimuleerd kunnen worden langer door te werken, en daarmee te behouden 

voor de organisatie. Dit onderzoek zal uitgevoerd worden bij TNT Express Road Network b.v 

(TNT ERN), onderdeel van TNT Express. TNT ERN verzorgd koerier- en expressdiensten voor de 

zakelijke markt. Het gaat hierbij om vervoer van pakketten, documenten en vracht binnen 

Europa door middel van een uitgebreid wegnetwerk (TNT Express, 2012). TNT ERN is een 

organisatie waarbij kennis ontbreekt over de wijze waarop oudere werknemers gestimuleerd 

kunnen worden om langer door te werken. Gezien de huidige samenstelling van de 

arbeidspopulatie, onderverdeeld naar leeftijd, van deze organisatie bestaat de noodzaak om 

maatregelen te nemen. Momenteel telt TNT ERN 567 actieve werknemers, waarvan 302 

werknemers (53,6%) tot de Generatie X (43-56 jaar) en de Protest Generatie (57-65 jaar) 

behoren. Het probleem met een vergrijzende arbeidspopulatie is het optreden van verlies aan 

kennis en ervaring.  Een bijkomend probleem voor TNT ERN is dat oudere werknemers vooral in 

de operationele afdelingen werkzaam zijn. Het gaat hierbij om functies als internationale 

chauffeurs, heftruckchauffeurs en loodsmedewerkers. De verwachting is dat door de fysieke 

belasting van het werk, in de operationele afdelingen, de kans op ziekteverzuim onder oudere 

werknemers groter is (Intermediair, 2012). Wil TNT ERN in de toekomst oudere werknemers 

behouden dan is het van belang de juiste ondersteunende maatregelen te ondernemen in 

operationele afdelingen om oudere werknemers te begeleiden en ondersteunen in het proces 

van ouder worden. Door middel van ondersteunende maatregelen kan de kans op 

ziekteverzuim onder oudere werknemers verkleind worden.   
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Doelstelling onderzoek 
 

Het doel van dit onderzoek is enerzijds inzicht verkrijgen in de motivatiefactoren van oudere 

medewerkers (>50 jaar). Anderzijds is het doel van dit onderzoek, door middel van  

motivatiefactoren, vast te stellen op welke wijze TNT Express Road Network b.v. werknemers  

op oudere leeftijd kan behouden voor de organisatie. De vraagstelling voor dit onderzoek is 

daarom als volgt:  

 

Welke factoren dragen volgens oudere medewerkers (>50 jaar) op het werk bij aan hun 

motivatie en tevredenheid en op welke wijze willen zij zich blijven binden aan TNT Express Road 

Network b.v.?  

 

2. Theoretische verkenning  
 

Met betrekking tot motivatiefactoren en tevredenheid van oudere werknemers is het mogelijk 

een aantal theorieën te onderscheiden dat van toepassing is. Deze theorieën in combinatie met 

de resultaten van dit onderzoek geven inzicht in de factoren die bijdragen aan de motivatie en 

tevredenheid van oudere werknemers. En kunnen tevens leiden tot aanbevelingen aan 

organisaties over de te nemen maatregelen om oudere werknemers langer voor de organisatie 

te behouden. In het theoretisch kader zullen verscheidene theorieën toegelicht worden die in 

verband gebracht kunnen worden met motivatie en tevredenheid en het behouden van oudere 

werknemers voor de organisatie. In dit onderzoek worden het binden en het behouden van 

oudere werknemers als synoniemen van elkaar gebruikt. 

Het onderzoeken van motivatiefactoren en tevredenheid van oudere werknemers, voor 

het behoud van deze werknemers, gebeurt in dit onderzoek in een organisatie. Het is daarom 

van belang de organisatie te analyseren en typeren. Ook zal een toelichting gegeven worden op 

theorieën met betrekking tot motivatiefactoren en werktevredenheid van oudere werknemers. 

Als laatste zal ingegaan worden op theorieën met betrekking tot leeftijd, generatie en de 

levensfase waarin een werknemer zich bevindt, oftewel sociaal psychologische factoren. De 

verwachting is dat deze factoren van invloed zijn op de normen, waarden en sociale motieven 

van een werknemer. Door in te spelen op deze normen, waarden en sociale motieven kan 
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vastgesteld worden welke maatregelen wenselijk zijn om werknemers langer te behouden voor 

een organisatie.  

 

 

i. Organisatiesystemen 
 

De manier waarop een organisatie getypeerd wordt is van belang om te achterhalen hoe 

gedrag in een organisatie gestuurd wordt, maar ook hoe met activiteiten en doelen in de 

organisatie omgegaan wordt en hoe mensen met elkaar omgaan. Deze factoren zijn van invloed 

op de wijze waarop het behoud van oudere werknemers gerealiseerd kan worden.   

Een organisatie kan gedefinieerd worden als: ‘Een aantal mensen dat door samen te 

werken bepaalde doelen wil bereiken’ (Weber, 2007). Tichy et al. (1981) stellen dat er drie 

kernelementen bestaan voor organisaties om te kunnen functioneren: een missie en strategie, 

een structuur en een human resource proces (Tichy et al. 1981). Deze kernelementen spelen 

dan ook een belangrijke rol in het vaststellen van beleid van een organisatie gericht op het 

stimuleren van langer doorwerken door werknemers. Daarom zal gekeken worden wat de rol 

van deze kernelementen is in het behouden van oudere werknemers voor de organisatie en 

daarnaast zal gekeken worden naar de onderlinge samenhang van deze drie kernelementen.   

 

Het is van belang te starten bij het feit dat organisaties verschillende gezichten hebben. 

Organisaties hebben zowel een harde kant, ofwel de structuur,  en een zachte kant, ofwel de 

cultuur van de organisatie. De wisselwerking tussen de harde en zachte kant verloopt niet altijd 

vanzelfsprekend. Zo kunnen de doelstellingen en taakverdelingen van een organisatie  

vastgesteld zijn, maar blijkt dat de uitvoerende mensen zich niet prettig voelen bij deze opzet. 

Zo ontstaat dus een mismatch tussen de harde en zachte kant van de organisatie. Als 

topmanagement moet er dan voor gezorgd worden dat de organisatie goed in elkaar zit en 

werkt zodat werknemers tevreden zijn (Weber, 2007). Essentieel hierbij is de rol van Human 

Resource Management (HRM). HRM, ofwel personeelsmanagement, maakt een integraal 

onderdeel uit van het strategisch organisatiebeleid, waarbij de focus gericht is op de 

tevredenheid van werknemers. Immers tevredenheid van (oudere) werknemers heeft als 

resultaat dat zij zich langer willen binden aan de organisatie (Doorewaard & de Nijs, 1999).   
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Uit de literatuur blijkt dat de wisselwerking tussen organisatiestructuur, 

organisatiecultuur en HRM van belang is voor de motivatie en tevredenheid en het binden van 

oudere werknemers. Daarom zal eerst een toelichting gegeven worden op organisatiestructuur. 

Vervolgens zal organisatiecultuur besproken worden en als laatste zal HRM toegelicht worden.  

 

Organisatiestructuur 

Er is al veel onderzoek gedaan naar organisaties. Met name in de Verenigde Staten is een 

onderzoekstraditie ontstaan naar de structuur en het functioneren van organisaties in het 

algemeen (Scott, 2003). Mintzberg (1991) definieert de structuur van een organisatie als het 

totaal van de verschillende manieren waarop het werk in afzonderlijke taken is verdeeld en de 

wijze waarop deze taken vervolgens worden gecoördineerd.  

De veronderstelling is dat organisatiestructuren enerzijds beschouwd moeten worden 

als historische producten en niet los gezien kunnen worden van hun context. Anderzijds kent 

een organisatiestructuur ook onderliggende analytische fundamenten.  

 

Uiteraard bestaan er verschillende manieren om organisaties te typeren. Hierbij kan gedacht 

worden aan typeringen zoals toegepast door Scott (2003),  Mintzberg (1991) of Gastelaars 

(1997). Scott (2003) maakt bijvoorbeeld gebruik van een typering waarbij organisaties 

beschreven worden als rationele, natuurlijke en/of open systemen. Mintzberg (1991) 

daarentegen structureert organisaties op basis van vijf coördinatiemechanismen, vijf basisdelen 

van een organisatie en het functioneren van een organisatie. Om organisaties te kunnen 

structureren maakt Mintzberg (1991) vervolgens gebruik van ontwerpparameters. Bij 

ontwerpparameters kan gedacht worden aan de knoppen die de arbeidsverdeling en de 

coördinatiemechanismen beïnvloeden en daarmee ook het functioneren van de organisatie 

(Mintzberg, 1991). Op grond van deze situationele factoren, coördinatiemechanismen en 

ontwerpparameters heeft Mintzberg (1991) vijf configuraties opgesteld; de eenvoudige 

structuur, de machinebureaucratie, de professionele bureaucratie, de divisiestructuur en de 

adhocratie. In bijlage 2 is een overzicht bijgevoegd van alle kenmerken per configuratietype.  

Het verschil tussen de organisatietyperingen van Scott (2003) en Mintzberg (1991) is dat 

Scott (2003) een meer natuurlijke benadering hanteert in het typeren van organisaties terwijl 
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Mintzberg (1991) juist een meer rationele visie toepast op organisaties. TNT ERN kan het best 

getypeerd worden als een machinebureaucratie. TNT ERN is een organisatie die gekenmerkt 

wordt door formalisatie van gedrag, horizontale- en verticale taakspecialisatie en grote 

uitvoerende eenheden. In dit onderzoek zal geen gebruik gemaakt worden van de 

organisatiestructuur als van direct invloed zijnde op de motivatie en tevredenheid van oudere 

werknemers. De organisatiestructuur zal aan bod komen in de aanbevelingen van dit 

onderzoek. Om de juiste aanbevelingen te kunnen doen voor het behoud van oudere 

werknemers is het van belang rekening te houden met de organisatiestructuur, dit is dan ook 

de reden dat in het theoretisch kader een toelichting gegeven is op organisatiestructuur.  Wel is 

het van belang stil te staan bij het feit dat organisaties zowel een organisatiestructuur- als 

cultuur hebben. Daarnaast stelt Weber (2007) dat organisatie cultuur en structuur wel van 

elkaar te onderscheiden zijn, maar niet van elkaar te scheiden zijn. Daarom zal nu nader 

ingegaan worden op organisatiecultuur.  

 

Organisatiecultuur 

Elke organisatie heeft een werksfeer, oftewel organisatiecultuur. Dat wil zeggen er zijn 

bepaalde regels en manieren waarop werknemers met elkaar omgaan (Weber, 2007). Een 

organisatiecultuur kan gedefinieerd worden als de gemeenschappelijke verstandhouding van de 

leden van- en de belanghebbenden bij de organisatie. Als het over cultuur gaat, gaat het over 

de vraag hoe mensen met elkaar omgaan. Cultuur is voor een groot deel gebaseerd op 

emotionele binding met de organisatie of de organisatiedoelstellingen. Maar Weber (2007) 

stelt ook dat cultuur een nut moet hebben, een effect, een functie. Het is mogelijk een aantal 

functies van organisatiecultuur te onderscheiden. De belangrijkste van deze functies is dat 

organisatiecultuur gezien kan worden als bindmiddel. De kracht van organisatiecultuur is het 

vermogen om mensen bij elkaar te brengen. Als dit aanwezig is zijn mensen trots op hun 

organisatie en staan ze achter de organisatiedoelstellingen, strategie en visie en missie; het 

bindt werknemers aan de organisatie. De overige functies van organisatiecultuur zoals 

standaardisatie, interne zekerheid en externe kracht zijn minder van toepassing in relatie tot 

het behoud van oudere werknemers. 

 



Masterthesis Arbeid, Zorg en Welzijn: beleid en interventie. 

Universiteit Utrecht, Lisa Meurs, 2011-2012. 

 

13 

     

De laatste decennia hebben auteurs een verscheidenheid aan dimensies en kenmerken van 

organisatieculturen beschreven. Een van de oorzaken van deze veelzijdigheid van dimensies is 

dat het begrip organisatiecultuur een buitengewoon ruim en veelomvattend begrip is (Cameron 

& Quinn, 1992). Schein (1985) typeert organisatieculturen bijvoorbeeld aan de hand van 

cultuurniveaus (Schein, 2000). In navolging van de door Schein (1985) onderscheiden 

cultuurniveaus zijn vele varianten en modellen ontstaan. Ter illustratie, Sanders en Neuijen 

(1992) definiëren een zogenoemd ‘ui-model’ bestaande uit de lagen ‘symbolen’, ‘helden’, 

‘rituelen’ en ‘waarden’. Elke laag in dit model stelt een cultuurniveau voor. Ook Samhoud 

(2012) onderscheidt in navolging van Schein (1985) drie cultuurlagen in organisaties. Het door 

hen gedefinieerde ‘ui-model’ bestaat uit de lagen ‘doen’, ‘zeggen’ en ‘zijn’. De overeenkomst 

tussen deze verschillende modellen is dat de cultuurniveaus een verschillende mate van 

abstractie kennen.  Hoe concreter het cultuurniveau des te makkelijker dit waar te nemen is 

binnen een organisatie. De dieper gewortelde cultuurniveaus, ofwel de kern van de ui, geeft 

weer wie mensen zijn. Deze laag bestaat uit drijfveren en idealen van mensen en is minder 

makkelijk waar te nemen.   

Een ander soort model voor het beschrijven van organisatieculturen is het ‘Model van 

concurrerende waarden’ (MCW). In tegenstelling tot de cultuurniveaus zoals beschreven door 

Schein (1985) is het ‘Model van concurrerende waarden’ gebaseerd op twee dimensies. Een 

eerste dimensie gaat om de competitie tussen stabiliteit en verandering (Cameron & Quinn, 

1999). Een tweede dimensie betreft het conflict tussen eisen dat gecreëerd wordt door interne 

organisatie en de externe omgeving (Denison & Spreizler, 1991). Sinds de introductie van het 

MCW is het framewerk verder uitgebreid naar een model van vormen van organisatie, soorten 

leiderschap en organisatiecultuur (Denison & Spreitzler, 1991). Cameron en Quinn (1999) 

stellen dan ook dat het ‘model van concurrerende waarden’ niet alleen culturele waarden en 

organisatievormen omvat maar ook andere aspecten. Het gaat om aspecten als 

leiderschapsrollen, effectiviteitscriteria en de centrale managementtheorieën (Cameron & 

Quinn, 1999). Ten opzichte van de verschillende cultuurniveaus zoals beschreven door Schein 

(1985), Sanders en Neuijen (1992) en Samhoud (2012) creëren de aspecten leiderschapsrollen, 

effectiviteitscriteria en de centrale managementtheorieën meer diepgang in het beschrijven 
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van een organisatiecultuur. In dit onderzoek zal daarom aan de hand van het ‘Model van 

concurrerende waarden’ gekeken worden in hoeverre organisatiecultuur van invloed is op de 

motivatie en tevredenheid van oudere werknemers. De verwachting is dat, in tegenstelling tot 

organisatiestructuur, organisatiecultuur wel van directe invloed is op de motivatie en 

tevredenheid van oudere werknemers. Bij het onderzoeken van de belangrijkste culturele 

dimensies zal het MCW als basismodel dienen om de aandacht richting te geven. 

Zoals gesteld is het MCW gebaseerd op twee dimensies; stabiliteit vs. verandering en 

interne organisatie vs. externe omgeving. Voor het ‘Model van concurrerende waarden’ is het 

mogelijk om vier typen van organisatiecultuur te onderscheiden: een familiecultuur, 

marktcultuur, adhocratiecultuur en een hiërarchische cultuur (Cameron & Quinn, 1999; 

Denison & Spreizler, 1991). Op basis van de twee dimensies is het mogelijk om onderlinge 

overeenkomsten en verschillen te onderscheiden voor de vier typen van organisatiecultuur. 

Daarnaast kent elke organisatiecultuur karakteristieken die alleen kenmerkend zijn voor dat 

type cultuur.  

De familiecultuur en adhocratiecultuur worden beide gekenmerkt door een grotere 

mate van flexibiliteit en vrijheid van handelen. Het verschil tussen beide types wordt gevormd 

door de focus op interne organisatie en externe omgeving; de familiecultuur is meer gericht op 

de interne organisatie terwijl de adhocratiecultuur meer gericht is op de externe omgeving. De 

hiërarchische cultuur en marktcultuur vertonen, in tegenstelling tot de familiecultuur en 

adhocratiecultuur, overeenkomst op de mate van stabiliteit en beheersbaarheid. Ook deze 

twee types van organisatiecultuur verschillen van elkaar in de mate van gerichtheid op de 

interne organisatie en externe omgeving. De hiërarchische cultuur is meer gericht op de interne 

organisatie en de marktcultuur meer op de externe organisatie. Dat betekent dat op de 

dimensie interne organisatie vs. externe omgeving de familiecultuur en hiërarchische cultuur 

(interne omgeving) en de adhocratiecultuur en marktcultuur (externe omgeving) met elkaar 

overeenkomen. Maar zoals gesteld kent elk type organisatiecultuur ook kenmerken die alleen 

typerend zijn voor dat type. Figuur 1 geeft een overzicht van deze kenmerken per type van 

organisatiecultuur.  
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Figuur 1: het Model van Concurrerende Waarden: vier types van organisatiecultuur 

 

(Bron: Cameron & Quinn, 1999) 

In dit onderzoek zal voor organisatiecultuur gekeken worden in hoeverre binnen de organisatie, 

TNT ERN b.v., sprake is van een familiecultuur, adhocratiecultuur, hiërarchische cultuur of 

marktcultuur. In de interviews wordt niet expliciet gevraagd naar organisatiecultuur maar zal 

aan de hand van de factoren werksfeer, manier van leidinggeven, HR beleid en de omgang met 

collega’s gekeken worden of het mogelijk is vast te stellen of organisatiecultuur van invloed is 

op motivatie en tevredenheid. Wel moet rekening gehouden worden met het feit dat de vier 

cultuurtypen zoals beschreven nooit in pure vorm voorkomen, in elke organisatie is er sprake 

van een combinatie van cultuurtypen (Van Boekholt, 2007). Daarnaast is het vaak moeilijk om 

inzicht te krijgen in de cultuur van een organisatie omdat werknemers zelf verankerd zijn in 

deze cultuur. Het is daarom belangrijk organisatiecultuur te bezien als buitenstaander.  
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Kort samengevat, organisatiestructuur is een hulpmiddel dat ervoor moet zorgen dat een 

organisatie zijn doelen kan bereiken.  De belangrijkste functie van organisatiecultuur is dat het 

een bindmiddel is, met als kracht het vermogen om mensen bij elkaar te brengen en te binden 

aan de organisatie. Maar zoals toegelicht bestaat er naast organisatiestructuur en 

organisatiecultuur nog een derde kernelement dat van belang is voor het functioneren van 

organisatie, namelijk Human Resource Management (HRM). Daarom zal in de volgende 

paragraaf een toelichting gegeven worden op HRM. 

 

Human Resource Management 

Doorewaard en de Nijs (1999) stellen dat Human Resource Management (HRM) een kritieke 

succesfactor is voor het hoogste rendement en effectiviteit van een organisatie. Als onderdeel 

van strategisch organisatiebeleid wordt met HRM onder andere gestreefd naar het vergroten 

van tevredenheid, betrokkenheid, motivatie en binding van werknemers door het gebruik van 

verscheidene HR instrumenten. In Human Resource Management is het mogelijk onderscheid 

te maken tussen een ‘zachte’ en de ‘harde’ kant. De ‘zachte’ kant heeft betrekking op integratie 

en betrokkenheid van werknemers door het bieden van een uitdagende arbeidssituatie. De 

uiteindelijke boodschap is dat door middel van zorgvuldig organisatie- en taakontwerp  

betrokkenheid van werknemers aan de strategie en doelen van de organisatie kan ontstaan. 

Een aanverwant model is het zogenoemde Harvard Model. In deze benadering wordt 

beklemtoond dat HRM een zaak is van het management en niet uitsluitend van stafspecialisten. 

De hoofdtaak van het topmanagement is het ontwikkelen van een strategische visie op 

personeelsmanagement en het integreren van verschillende HR activiteiten in de strategische 

ondernemingsplanning (Doorewaard & de Nijs, 1999). Naast het Harvard model sluit ook de 

sociale uitwisselingstheorie, die ingaat op de rol van uitwisselingsprocessen in organisaties, aan 

bij de ‘zachte’ kant van HRM (Blau, 1964).  De sociale uitwisseling theorie verklaart 

oorspronkelijk de motivatie achter attitudes en gedrag dat tussen individuen uitgewisseld 

wordt. Blau (1964) licht sociale uitwisselingen toe als niet gespecificeerde verplichtingen; als 

een iemand de ander een plezier doet bestaat er de verwachting dat in de toekomst deze 

persoon dit terug zal krijgen, alleen wanneer dat zal gebeuren of in welke vorm is niet duidelijk. 

De overeenkomst tussen beide benaderingen is dat een werknemer beschouwd wordt als 
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menselijke resource en er nadruk ligt op de bijdrage en rol van werknemers resulterend in een 

positieve houding en betrokkenheid bij de organisatie. HRM heeft naast een ‘zachte’ kant ook 

een ‘harde’ kant. De ‘harde’ kant streeft ook naar de integratie van belangen, maar de wijze 

waarop is afhankelijk van de gevoerde markstrategie. Voor de integratie van werknemers 

selecteert  men uitsluitend werknemers die in dit organisatiemodel passen en bereid zijn zich 

met de bijbehorende organisatiecultuur te identificeren. Deze ‘harde’ kant van HRM is 

overeenkomstig met de al aanwezige HRM strategie binnen TNT ERN b.v.. Het model dat 

aansluit bij de harde kant van HRM is het Michigan model, dit model is meer gericht op ‘high 

performance’. Het betreft een HRM model dat, in tegenstelling tot het Harvard Model,  de 

nadruk legt op de externe integratieproblematiek van personeelsmanagement. Het gaat in deze 

benadering om de vier beleidsgebieden van selectie, beloning, beoordeling en ontwikkeling. De 

aanpak concentreert zich met name op het instrumentarium en de strategie van de organisatie.  

  Naar aanleiding van de drie besproken kernelementen, organisatiestructuur, 

organisatiecultuur en Human Resource Management, is de verwachting dat alleen 

organisatiecultuur van directe invloed is op de motivatie en tevredenheid van werknemers. De 

veronderstelling is dat de werksfeer, de manier van leidinggeven, HR beleid en de vorm van 

organisatie van invloed zijn op de motivatie en tevredenheid van oudere werknemers. De 

organisatiestructuur en Human Resource Management zullen gebruikt worden om de juiste 

aanbevelingen te kunnen doen naar de organisatie als het gaat om het behoud van oudere 

werknemers. Voortkomend uit de verwachting dat alleen organisatiecultuur van directe invloed 

is op motivatie en tevredenheid is in de dataverzameling daarom ook niet direct ingegaan op  

organisatiestructuur en Human Resource Management. Maar, zoals gesteld zijn 

organisatiestructuur en HRM twee belangrijke kernelementen voor het functioneren van een 

organisatie. Wil TNT ERN succesvol zijn in het behouden van oudere werknemers, zullen 

aanbevelingen voortkomend uit de uitkomsten van dit onderzoek gedaan moeten worden in 

samenspel met organisatiestructuur, organisatiecultuur en HRM. 

Voorgaand besproken theorieën hebben betrekking op het macro en meso niveau. Voor 

de motivatie en tevredenheid van oudere werknemers zijn er ook andere factoren die van 

belang zijn. Het gaat hierbij om processen die zich op individueel niveau afspelen, ofwel het 
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micro niveau.  Daarom zal verder ingegaan worden op achterliggende processen van motivatie, 

verschillende definities van leeftijd en de mogelijke invloed van generaties.  

 

ii. Processen van motivatie 
 

Gesteld wordt dat de klassieke motivatietheorieën van Maslow (1943), Herzberg (1959) en 

McGregor (1960) nog steeds het denken en handelen van veel managers overheersen 

(123Management, 2012). Als het gaat om motivatietheorieën is het mogelijk om een 

onderscheid te maken tussen behoeftegestuurde theorieën en procestheorieën. 

Motivatietheorieën gebaseerd op behoeftebevrediging zoeken naar specifieke factoren die 

mensen motiveren om te handelen. De klassieke motivatietheorieën van Maslow (1943), 

Herzberg (1959) en McGregor (1960) worden in de literatuur gedefinieerd als 

behoeftegestuurde theorieën. Echter, een veel gehoord kritiekpunt voor deze theorieën is dat 

deze wetenschappelijk onvoldoende onderbouwd en bewezen zijn.  

In tegenstelling tot behoeftegestuurde theorieën onderzoeken procestheorieën hoe 

persoonlijke elementen een rol spelen in specifieke individuele omstandigheden. In dit 

onderzoek zal niet expliciet gebruik gemaakt worden van procestheorieën, wel is gekozen voor 

een benadering waarin rekening gehouden wordt met persoonlijke elementen in specifieke 

individuele omstandigheden. Bruel en Colsen (1998) maken een onderscheid in twee typen 

werknemers waarbij werknemers als een individu worden beschouwd met verschillende 

arbeidsmotieven. Het is mogelijk een onderscheid te maken naar verbonden en geboeide 

werknemers (Bruel & Colsen, 1998). De verbonden werknemer wordt gekarakteriseerd door 

het zich willen verbinden aan de identiteit en missie van de organisatie. De motivatie en 

zingeving van dit type werknemers komt voornamelijk voort uit het gevoel deel uit te maken 

van een gemeenschap waarin hij/zij zich thuis voelt. Dit betekent niet dat de werknemer niet 

geïnteresseerd is in de arbeidsvoorwaarden en het werk, maar het gemeenschappelijke gevoel 

staat voorop voor de verbonden werknemer. De relatie met de werkgever is relatief stabiel 

(Bruel & Colsen, 1998). Het tweede type werknemers, de geboeide werknemers, ziet de relatie 

met het bedrijf meer als een zakelijke deal. Deze werknemers worden geboeid door de 

organisatie, het werk, de collega’s, arbeidsvoorwaarden etc. Deze relatie is relatief minder 
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stabiel en daarom dient de werkgever zich in te spannen om actief in te spelen op 

veranderingen in de drijfveren van werknemers (Bruel & Colsen, 1998) 

Gesteld kan worden dat de houding ten aanzien van de organisatie tussen geboeide en 

verbonden werknemers fundamenteel verschilt. De motivatie om te werken voor een 

organisatie is dan ook van afhankelijk van deze houding. Beide type werknemers zijn van belang 

voor de continuïteit van de organisatie. Ondanks het verschil in medewerkers is deze op de 

directe vloer lang niet altijd zichtbaar, het gedrag van beide groepen zal in standaardsituaties 

meestal hetzelfde zijn. Dit verandert echter indien onverwachte situaties, grote onzekerheden 

of plotselinge kansen of bedreigingen zich voordoen. In tijden van crises, reorganisaties of 

overnames zullen geboeide werknemers sneller uit kijken naar een andere werkgever met een 

aantrekkelijker bod. Een verbonden werknemers zal daarentegen minder snel vertrekken, in 

ieder geval niet zolang de identiteit en visie en missie van een organisatie in stand blijft (Bruel & 

Colsen, 1998). 

Het onderscheid tussen geboeide en verbonden werknemers, zoals gemaakt door Bruel 

en Colsen (1998) is interessant om te gebruiken in dit onderzoek. Om de motivatie van 

werknemers te onderzoeken wordt gedurende de dataverzameling een onderscheid gemaakt 

tussen motivatie voor het werk en motivatie in het werk. Motivatie voor het werk is in dit 

onderzoek gedefinieerd als de reden of motivatie voor werknemers om elke dag naar het werk 

te gaan. Motivatie in het werk is naar werknemers toe omschreven als de factoren die 

bijdragen aan dat werknemers gemotiveerd raken in het werk.  

 

Een andere factor die, op micro niveau, van belang is voor het binden van oudere werknemers 

aan de organisatie is werktevredenheid. Het onderzoeken van werktevredenheid is 

aantrekkelijk, omdat (in combinatie met motivatie) gekeken kan worden welke factoren 

bijdragen aan tevredenheid van oudere werknemers en op welke wijze hiermee rekening 

gehouden kan worden in het behouden van oudere werknemers.  

Werktevredenheid wordt ook wel gedefinieerd als een attitude die individuen hebben 

jegens hun werk. Het is een mate waarin iemand zich positief of negatief voelt over de 

intrinsieke en/of extrinsieke aspecten van zijn werk (Masroor & Fakir, 2009). Een van de meest 
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omvattende en gebruikte methodes voor het onderzoeken van werktevredenheid is deze zoals 

opgesteld door Wood, Chonko en Hunt (1986) en Purani en Sahadev (2007). In deze 

onderzoeken is werktevredenheid gekarakteriseerd als multidimensionaal en bestaande uit zes 

facetten, namelijk; tevredenheid met de leidinggevende, tevredenheid met de variëteit, 

tevredenheid met promotie en vooruitgang, tevredenheid met salaris en compensatie, 

tevredenheid met collega’s en tevredenheid met management en HR beleid (Purani & Sahadev, 

2007). Maar werktevredenheid kan ook op een andere manier onderzocht worden namelijk 

door middel van kwaliteit van arbeid, ook wel arbeidsoriëntaties genoemd (Van der Parre, 

1996). De kwaliteit van arbeid kan gemeten worden door middel van arbeidsoriëntaties; 

voorstellingen die nodig zijn om het werk en de organisatie te evalueren. Arbeidsoriëntaties 

kunnen opgedeeld worden in vier clusters; arbeidsinhoud, arbeidsvoorwaarden, 

arbeidsomstandigheden en arbeidsverhoudingen (Van der Parre, 1996; Ruysseveldt, de Witte & 

von Grumbkow, 1998). Allereerst verwijst arbeidsinhoud naar de aard en het niveau van het 

werk, anders gezegd of het leuk, uitdagend en afwisselend werk is. Aandachtspunten binnen 

arbeidsinhoud kunnen onder andere taakstructuur, autonomie, samenwerkingsmogelijkheden 

en kwalificatie vereisten zijn (Ruysseveldt, de Witte & von Grumbkow, 1998). 

Arbeidsvoorwaarden zijn alle afspraken tussen werknemer en werkgever waaronder arbeid 

verricht wordt. Het kan hierbij gaan om afspraken over bijvoorbeeld werktijden en het salaris. 

Arbeidsomstandigheden hebben betrekking op de werkomgeving, de fysieke omstandigheden 

waaronder gewerkt wordt; is het werk veilig en gezond? Tot slot hebben arbeidsverhoudingen 

betrekking op de omgang met andere werknemers en de werkgever (Ruysseveldt, de Witte & 

von Grumbkow, 1998).  

In dit onderzoek zal de methode van Wood, Chonko en Hunt (1986) en Purani en 

Sahadev (2007) gekoppeld worden aan het onderzoeken van de kwaliteit van arbeid. Uit de zes 

factoren van werktevredenheid zoals beschreven door Wood, Chonko en Hunt (1986) en Purani 

en Sahadev (2007)  zullen voor dit onderzoek arbeidsvoorwaarden, namelijk tevredenheid met 

het salaris en compensatie, arbeidsomstandigheden en arbeidsinhoud namelijk, tevredenheid 

met promotie en vooruitgang en tevredenheid met variëteit gebruikt worden. Naar 

arbeidsomstandigheden wordt door Wood, Chonko en Hunt (1986) en Purani en Sahadev 
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(2007)  niet gekeken, door het gebruik van twee verschillende benaderingswijzen van 

werktevredenheid kunnen wel verscheidene vragen gesteld worden om op micro niveau de 

werktevredenheid van oudere werknemers vast te stellen. Omdat de factor 

arbeidsverhoudingen - tevredenheid met collega’s, tevredenheid met leidinggevende, 

tevredenheid met HR Beleid en management – zich op meso niveau en niet op micro niveau 

bevinden, zal deze factor niet gebruikt worden voor het onderzoeken van werktevredenheid.  

 

Omdat het in dit onderzoek gaat om de motivatie en tevredenheid van oudere werknemers en 

hoe deze werknemers te binden aan de organisatie is het van belang ook te kijken naar de 

definitie van oudere werknemers en de rol die - sociaalpsychologische- factoren spelen in het 

proces van ouder worden.  

 

iii. Sociaalpsychologische factoren  
 

Een dilemma waar continu sprake van is, is het vinden van een passende definitie voor een jong 

volwassene en voor oudere volwassenen. Het ouder worden van individuen (veroudering) is 

een multidimensionaal proces (Sterns & Miklos, 1995). Verschillende onderzoekers hebben zich 

gebogen over het definiëren van leeftijd en hebben een aantal discrete definities geboden om 

de verscheidene aspecten van veroudering te conceptualiseren. Hierin is een onderscheid te 

maken in subjectieve en objectieve definities van leeftijd. Subjectieve definities van leeftijd 

beoordelen leeftijd vanuit een  persoonlijk oogpunt. De psychosociale definiëring van leeftijd is 

bijvoorbeeld subjectief (Sterns & Miklos, 1995; Schaufeli & Bakker, 2007; Cleveland & Shore, 

1992). Objectieve definities van leeftijd zijn onafhankelijk van de mening van mensen, er is geen 

interpretatie nodig. In dit onderzoek zal gekeken worden naar objectieve definities van leeftijd, 

omdat het moeilijk is om subjectieve definities van leeftijd te onderzoeken. In subjectieve 

definities van leeftijd wordt leeftijd benaderd vanuit een persoonlijke perceptie en is de 

definitie afhankelijk van de interpretatie van mensen. Daarnaast sluiten objectieve definities 

van leeftijd goed aan bij de rationele organisatiestructuur en de gekozen benadering voor het 

onderzoeken van motivatie en tevredenheid.  

In dit onderzoek zal voor objectieve definities van leeftijd gekeken worden naar de 

chronologische leeftijd, organisatieleeftijd en levensfase (Schaufeli & Bakker, 2007; Sterns & 
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Miklos, 1995). De chronologische leeftijd is een veel gebruikte definitie om een onderscheid te 

maken tussen jongere en oudere werknemers en kan gedefinieerd worden als leeftijd volgens 

de jaren (Sterns & Miklos, 1995; Schaufeli & Bakker, 2007). Een tweede definitie, 

organisatieleeftijd, heeft betrekking op de lengte van het dienstverband. De veronderstelling is 

dat organisatieleeftijd van invloed is op de zelfperceptie en sociale percepties die een individu 

heeft. Dit heeft tot gevolg dat de organisatieleeftijd de motivatie en tevredenheid van de 

werknemer kan beïnvloeden (Schaufeli & Bakker, 2007). Een laatste definitie, levensfase, heeft 

betrekking op de levensfase waarin iemand zich bevindt. Sterns en Miklos (1995) stellen dat het 

mogelijk is drie sets van factoren te onderscheiden die gedragsverandering gedurende de 

levenscyclus beïnvloeden, namelijk normatieve omgevingsdeterminanten, normatieve naar 

historie gesorteerde invloeden en non-normatieve factoren. Een levensloopperspectief 

benadrukt continuïteit en verandering in de ontwikkeling van individuen in de verschillende 

levensfasen van jong volwassene naar ‘oudere’ volwassenheid (Sterns & Miklos, 1995). Het is 

mogelijk theorieën met betrekking tot de levensloop op twee manieren op te bouwen, persoon 

gericht (holistisch) en functie gericht (Baltes et al., 1999). De persoon gerichte, holistische, 

benadering beschouwt de persoon als een systeem en probeert kennis te genereren over de 

levensloopontwikkeling door het beschrijven en verbinden van leeftijdsfasen of 

ontwikkelingsfasen. Binnen de holistische benadering hebben verscheidene onderzoekers 

gesteld dat de levensloop van een individu grotendeels beheerst wordt door biologische en 

sociale drijfkrachten die de ontwikkeling van de mens vormen (Baltes et al., 1999; Schulz & 

Heckhausen, 1996). Voorbeelden van biologische- en/of sociale drijfkrachten zijn; het leven is 

niet oneindig, tijdsperspectief is geïntegreerd in de motivatie van mensen en naarmate 

individuen latere levensfasen bereiken doen ‘verliezen’ zich vaker voor en daarom moeten 

ouderen hun aandacht anders besteden.  

De functie gecentreerde manier richt zich op een categorie van gedrag of mechanismes, 

zoals perceptie, identiteit, betrokkenheid, om vervolgens veranderingen over de levensloop te 

beschrijven in termen van mechanismes en processen die geassocieerd worden met de 

geselecteerde categorie (Baltes et al., 1999). In dit onderzoek zal, in tegenstelling tot eerder 

onderzoek, een combinatie van een functiegerichte- en holistische benadering toegepast 
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worden. In eerder onderzoek wordt veelal of een holistische of een functiegerichte benadering 

toegepast.  

 

Naast de verschillende definities van leeftijd, kan de generatie waartoe een werknemer 

behoort ook van invloed zijn op de motivatie en tevredenheid van oudere werknemers (Baarne, 

Houtkamp & Knotter, 2010). Een generatie kan gedefinieerd worden als een categorie van 

tijdgenoten waarvan het gedrag effecten vertoont van één of enkele ingrijpende veranderingen 

(NBBU, 2009). Hoewel in de literatuur weinig overeenstemming en verscheidene indelingen van 

generaties bestaan is de meest voorkomende en gehanteerde indeling naar generaties op de 

werkvloer als volgt: de Protest generatie (1940-1955), Generatie X (1956-1970), Pragmatische 

Generatie (1971-1985) en Screenagers (1985 – 2000) (Koffie & Bubbels, 2012).  De 

veronderstelling is dat elke generatie zijn eigen visie op het werk, zijn eigen manier van 

communiceren en samenwerken, een eigen leerstijl en een eigen kijk op arbeidsvoorwaarden, 

motivatie en binding heeft (Baane, Houtkamp & Knotter, 2010; Bontekoning, 2008). Oudere 

werknemers, de Protest generatie en generatie X, vinden het vooral belangrijk om zinvol en 

interessant werk te doen. Een goede gezondheid en het gevoel toekomstperspectief te hebben, 

dragen in belangrijke mate bij aan de motivatie van ouderen om langer door te werken. Deze 

afzonderlijke factoren, het uitvoeren van zinvol en interessant werk, een goede gezondheid en 

het gevoel toekomstperspectief te hebben, komen ook terug in het onderscheid tussen 

verbonden en geboeide werknemers van Bruel en Colsen (1998). De kenmerken van de Protest 

generatie en generatie X, zoals toegelicht in de literatuur, komen overeen met de kenmerken 

van verbonden werknemers. Verbonden werknemers zijn geïnteresseerd in de 

arbeidsvoorwaarden en het werk maar voornamelijk in het gemeenschappelijk gevoel, het 

gevoel er bij te horen. Geboeide werknemers daarentegen hechten meer waarde aan het 

bereiken van een goede deal in voorwaarden met de werkgever voor wat betreft 

ontwikkelingskansen, salaris, collega’s en arbeidsvoorwaarden. In dit onderzoek zal gekeken 

worden of het mogelijk is een relatie te leggen tussen generatie en het onderscheid in 

verbonden en geboeide werknemers.   
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Voor werkgevers is het van belang de behoeften die kenmerkend zijn voor een 

specifieke generatie in ogenschouw te nemen. Werkgevers beklagen zich bijvoorbeeld veelal 

om de houding die jongeren, de ‘Screenagers’, ten opzichte van het werk hebben. Volgens 

werkgevers hebben deze jongeren weinig ambities, zijn ze brutaal en stellen ze alvorens zij iets 

gepresteerd hebben al eisen (Boschma & Groen, 2006). Maar volgens Boschma en Groen (2006) 

hebben jongeren wel degelijk ambities alleen op een andere manier en ander vlak dan 

voorgaande generaties. 

 

Om oudere werknemers te behouden zal  de organisatie in moeten spelen op de behoeftes, 

typerend voor een bepaalde generatie, die een (oudere) werknemer heeft. Met de voorgaand 

gegeven indeling van generaties is het mogelijk om de specifieke behoeftes van oudere 

werknemers vast te stellen, daarom zal deze indeling gebruikt worden voor het onderzoek. In 

het onderzoek zal gekeken worden naar de specifieke behoeftes van oudere werknemers 

behorende tot de Protest generatie en generatie X.  

Figuur 2: Theoretisch model 
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3. Onderzoeksopzet  
 

Vraagstelling:  

Aan de hand van de, in voorgaande paragraaf, besproken theorieën is het mogelijk om de 

volgende vraagstelling te formuleren:  

 

Welke factoren dragen volgens oudere medewerkers (>50 jaar) bij aan hun motivatie en 

tevredenheid op het werk en op welke wijze willen zij zich blijven binden aan TNT Express Road 

Network b.v.?  

Uit de centrale vraagstelling zijn de volgende deelvragen geformuleerd:  

- Welke invloed heeft organisatiecultuur op motivatie en tevredenheid van oudere 

werknemers? 

- Wat houdt volgens oudere werknemers motivatie in? 

- Welke factoren dragen volgens oudere werknemers bij aan de werktevredenheid?  

- Wat is de invloed van organisatieleeftijd op motivatie en tevredenheid van oudere 

werknemers?  

- Wat is de invloed van generatie op motivatie en tevredenheid?  

- Wat is de invloed van motivatie en tevredenheid op het binden van oudere 

werknemers? 

 

Conceptualisering 
 

Voortkomend uit de theorie is het mogelijk om een aantal concepten te onderscheiden. In deze 

paragaaf zal een toelichting gegeven worden op de concepten waarvan gebruik gemaakt wordt 

in dit onderzoek. 

 

Allereerst is het van belang nader toe te lichten wat verstaan wordt onder factoren. Factoren 

zijn eigenschappen die de uitkomsten van het onderzoek beïnvloeden (’t Hart et al., 2006). Met 

betrekking tot dit onderzoek zijn dit aan werk gerelateerde eigenschappen die van invloed zijn 

op de motivatie en tevredenheid van een individu. In het theoretisch kader is de verwachting 

gewekt dat organisatiecultuur van invloed is op de motivatie en tevredenheid van werknemers. 

Organisatiecultuur kan gedefinieerd worden als de gemeenschappelijke verstandhouding van 

de leden van- en de belanghebbenden bij de organisatie (Weber, 2007). In dit onderzoek zal 

aan de hand van omgang met collega’s, werksfeer, de manier van leidinggeven en HR beleid 
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gekeken worden of organisatiecultuur van invloed is op de motivatie en tevredenheid van 

oudere werknemers.  

Motivatie kan gedefinieerd worden als de bereidheid van medewerkers om zich in te 

zetten voor de realisatie van vooropgestelde doelstellingen, ofwel de prikkel die mensen ertoe 

beweegt om iets te doen of na te streven (Bruel & Colsen, 1998). In dit onderzoek wordt 

motivatie onderzocht door middel van het onderscheid in verbonden en geboeide werknemers. 

Om het onderscheid tussen verbonden en geboeide werknemers te onderzoeken zal gekeken 

worden naar motivatie voor het werk en motivatie in het werk. Motivatie voor het werk is 

gedefinieerd als de reden of motivatie om elke dag naar het werk te gaan. Motivatie in het 

werk is naar werknemers toe omschreven als de factoren die bijdragen aan dat werknemers 

gemotiveerd raken in het werk. Op basis van de informatie voortkomend uit de interviews 

wordt verwacht een onderscheid te kunnen maken tussen geboeide en verbonden 

werknemers, waardoor de organisatie een inzicht kan krijgen in de wijze waarop oudere 

werknemers behouden kunnen worden. En tevens kan gekeken worden hoe de continuïteit van 

het bedrijf gewaarborgd kan worden.  

Naast motivatie is tevredenheid een factor die van belang is om vast te stellen hoe 

oudere werknemers te behouden voor de organisatie. Tevredenheid is een bepaalde 

gemoedstoestand waarin iemand kan verkeren, het gemoed met betrekking tot het werk is 

tevreden, oftewel er is verder niet echt meer iets nodig om te veranderen. Men heeft het 

gevoel genoeg te hebben en voldaan te zijn (Weber, 2007). In dit onderzoek zal tevredenheid 

bestudeerd worden aan de hand van de ‘methode van tevredenheid’ zoals opgesteld door 

Wood, Chonko en Hunt (1986) en Purani en Sahadev (2007). Deze methode onderzoekt 

tevredenheid aan de hand van zes facetten waarvan er drie gebruikt zullen worden, namelijk; 

tevredenheid met variëteit, tevredenheid met promotie en vooruitgang en tevredenheid met 

salaris en compensatie. Daarnaast zal werktevredenheid ook onderzocht worden door middel 

van arbeidsoriëntaties. Hiervan zullen de volgende clusters gebruikt worden; arbeidsinhoud, 

arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden.  

 De drie overige factoren die van belang zijn voor dit onderzoek zijn verwant aan elkaar, 

het gaat hierbij om leeftijd, generatie en levensfase. De verwachting is dat deze drie factoren 
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van invloed zijn op motivatie en de behoeften van oudere werknemers. Leeftijd kan 

gedefinieerd worden als het aantal gehele jaren dat is verstreken sinds de geboortedatum van 

de persoon (Schaufeli & Bakker, 2007). Maar voor leeftijd is dit niet de enige mogelijke 

definitie. In dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van objectieve definities van leeftijd. Leeftijd 

wordt in dit onderzoek bestudeerd door middel van chronologische leeftijd, organisatieleeftijd 

en levensfase. De chronologische leeftijd is gedefinieerd als leeftijd volgens de jaren. De 

organisatieleeftijd is in dit onderzoek gedefinieerd als de lengte van het dienstverband. Als 

laatste kan levensfase  gedefinieerd worden als een deel van de tijd van het leven dat zich kan 

onderscheiden van andere delen (Paffen, 2007). De verwachting is dat de levensfase waarin 

een werknemer zich bevindt van invloed is op de normen, waarden en sociale motieven die een 

werknemer heeft. Deze normen, waarden en sociale motieven zijn van belang voor het inspelen 

op de behoeften van oudere werknemers om hen te behouden voor de organisatie. Invloeden 

van levensfase zullen onderzocht worden door te focussen op eventuele veranderingen in 

normen, waarden en sociale motieven die een werknemer nu heeft ten opzichte van 10, 20 en 

30 jaar geleden.  

Aansluitend op leeftijd zal voor de motivatie en tevredenheid van oudere werknemers 

ook gekeken worden naar de generatie waartoe de specifieke werknemer behoort. De 

verwachting is dat de generatie waartoe een werknemer behoort van invloed is op de 

behoeften van deze werknemer. Een generatie kan gedefinieerd worden als een categorie van 

tijdgenoten waarvan het gedrag effecten vertoont van één of enkele ingrijpende veranderingen 

(NBBU, 2009). In dit onderzoek wordt generatie bestudeerd aan de hand van visie op het werk, 

manier van communiceren en samenwerken, leerstijl en de kijk op arbeidsvoorwaarden van de 

werknemer. Een laatste variabele is levensfase.  

Onderzoeksmethode 

 

In dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van een interpretatieve benadering. Voor het begrijpen 

van motivatiefactoren en tevredenheid van oudere werknemers is het van belang dat de 

onderzoeker zich inleeft in de te onderzoeken personen, maar daarbij ook de context begrijpt 

en interpreteert. Met het inleven in de individuele situatie kunnen specifieke motivatiefactoren 



Masterthesis Arbeid, Zorg en Welzijn: beleid en interventie. 

Universiteit Utrecht, Lisa Meurs, 2011-2012. 

 

28 

     

en factoren die de tevredenheid beïnvloeden gevonden worden. Deze motivatiefactoren en 

factoren van tevredenheid kunnen vervolgens weer van invloed zijn op de manieren waarop 

men oudere werknemers voor de organisatie kan behouden.  

Voor dit onderzoek zal gebruik gemaakt worden van kwalitatieve onderzoeksmethoden. 

Het betreft een praktijkgericht onderzoek. Het onderzoek is gericht op de ontwikkeling van 

oplossingen voor een praktijkprobleem, namelijk personeelstekorten als gevolg van een 

vergrijzende arbeidspopulatie. De samenstelling van de onderzoeksgroep heeft plaatsgevonden 

op basis van doelgerichte steekproeftrekking, eenheden die bepaalde kenmerken 

representeren zijn doelgericht geselecteerd uit de arbeidspopulatie bij TNT ERN. De data zijn 

met behulp van kwalitatieve interviews verzameld. Om de centrale vraagstelling te kunnen 

beantwoorden is gebruik gemaakt van semi gestructureerde interviews. De basis van de semi 

gestructureerde interviews wordt gevormd door een topiclijst, bijgevoegd in bijlage 1. Naar 

aanleiding van de proefinterviews heeft een aanpassing van de topiclijst plaatsgevonden. 

Daarbij is het topic generatie onderverdeeld naar vijf categorieën. In plaats van generatie als 

een geheel te onderzoeken is een onderscheid gemaakt naar vijf afzonderlijke categorieën 

aanverwant aan generatie, namelijk; visie op het werk, samenwerken, communiceren, 

motivatie en binding en arbeidsvoorwaarden.  

 

Organisatie 

De organisatie waar dit onderzoek plaats gevonden heeft, TNT ERN, telt in totaal 567 

werknemers. TNT ERN heeft zowel vestigingen in binnenland als in buitenland, binnen de 

grenzen van Europa. Van deze 567 werknemers zijn 185 individuen werkzaam voor de afdeling 

HUB Warehouse. De HUB Warehouse is een operationele afdeling binnen TNT ERN, locatie 

Duiven, waarbij zendingen verwerkt worden door middel van een laad- en losproces. De 

interviews zijn afgenomen onder 25 werknemers van deze afdeling, HUB Warehouse. De keuze 

hiervoor is gebaseerd op het relatief hoge aantal oudere werknemers binnen deze afdeling en 

de mogelijke problemen die hierdoor ontstaan voor de organisatie binnen nu en 10 jaar.  
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Tabel 1: Aantallen werknemers naar generatie voor TNT ERN en HUB Warehouse 

 

Dataverzameling- en analyse 

Onder de 185 werknemers van de HUB Warehouse heeft filtering plaatsgevonden naar 

werknemers > 50 jaar. Hierdoor ontstond een potentiële pool van 70 werknemers ouder dan 50 

jaar. Van deze 70 werknemers heeft een verdeling plaatsgevonden naar Generatie X en de 

Protest generatie op basis van leeftijd, waarbij 25 werknemers geselecteerd zijn. Werknemers 

in de leeftijd van 51 tot 56 jaar zijn ingedeeld in Generatie X, werknemers in de leeftijd van 57-

65 jaar zijn ingedeeld in de Protest generatie. Met de selectie van deze 25 werknemers is 

rekening gehouden met een verhoudingsgewijs gelijke verdeling naar geslacht en een gelijke 

verdeling van het aantal werknemers over de twee boven genoemde generaties. Uiteindelijk 

zijn 14 werknemers, waarvan drie vrouwelijke werknemers, van Generatie X en 11 werknemers, 

waarvan 1 vrouwelijke werknemer, van de Protest generatie geïnterviewd. Omdat 

verhoudingsgewijs minder vrouwen werkzaam zijn binnen de operationele afdeling HUB 

Warehouse is het in praktijk niet gelukt een gelijke verdeling van vrouwen naar Generatie X en 

de Protestgeneratie te realiseren. Onder de onderzoekspopulatie varieerde het aantal gewerkte 

dienstjaren van 3,5 jaar tot 40 jaar.  

 

Na selectie van 25 werknemers uit de potentiële pool van 70 werknemers is een planning 

gemaakt over een tijdsbestek van vier weken, waarbij per dag aangegeven is welke werknemer 

geïnterviewd zou worden. Werknemers zijn een aantal dagen voor het interview op de 

werkvloer persoonlijk benaderd met de vraag of zij mee wilden werken aan het onderzoek. In 

HUB Warehouse 
Aantal Percentage 

van het totaal 

Protest Generatie 

(1940-1955, 57-65 jaar) 

20 10.8% 

Generatie X 

(1956-1970, 43-56 jaar) 

85 46% 

Pragmatische Generatie 

(1971-1985, 27-42 jaar) 

65 35.1% 

Generatie Einstein 

(1985-2000, 12-27 jaar) 

15 8.1% 

Totaal 185 100% 

TNT ERN totaal 
Aantal Percentage 

van het totaal 

Protest Generatie 

(1940-1955, 57-65 jaar) 

54 9.5% 

Generatie X 

(1956-1970, 43-56 jaar) 

248 43.7% 

Pragmatische Generatie 

(1971-1985, 27-42 jaar) 

218 38.5% 

Generatie Einstein 

(1985-2000, 12-27 jaar) 

47 8.3% 

Totaal 567 100% 
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totaal heeft een werknemer van alle benaderde werknemers geweigerd deel te nemen aan het 

onderzoek. Daarnaast heeft gedurende het onderzoek een aantal verschuivingen 

plaatsgevonden in de planning van interviews als gevolg van ziekte, verlofdagen en/of wisseling 

van diensten onder werknemers. Bij (plotselinge) afwezigheid van de voor het interview 

ingeplande werknemer heeft of een verschuiving van het interview plaatsgevonden naar een 

andere dag of is door middel van de potentiële pool van oudere werknemers vervanging 

gezocht voor de betreffende werknemer. Interviews hadden een gemiddelde duur van 1 uur 

per interview. Daarnaast hebben alle interviews op eenzelfde locatie plaatsgevonden.  

Gedurende de dataverzameling zijn de interviews, met instemming van de participant, 

opgenomen met een voice recorder. Het opnemen van de interviews heeft twee positieve 

gevolgen. Ten eerste kan de onderzoeker zich volledig concentreren op het interview en de 

participant, wat de kwaliteit van de dataverzameling ten goede komt omdat de onderzoeker 

geen aantekeningen hoeft te maken. Ten tweede resulteert het gedurende het interview geen 

aantekeningen maken in een kleinere kans op vervorming van gegevens. Door intonatie van de 

participant en het verloop van het interview kan de betekenis van een bepaald citaat beter 

vastgesteld worden dan door middel van aantekeningen. Vervolgens is elk interview 

getranscribeerd waardoor het mogelijk werd met het verzamelde materiaal te werken, met 

behulp van het softwareprogramma Nvivo9 zijn alle interviews geanalyseerd. In de data analyse 

is een aantal fasen doorlopen beginnende bij open coderen. Open coderen bestaat uit het 

nauwkeurig lezen van al het verzamelde materiaal en het verdelen van deze data in 

fragmenten. Deze afzonderlijke fragmenten worden gecodeerd en onderling vergeleken.  Een 

volgende stap is axiaal coderen. Bij axiaal coderen wordt van codes naar gegevens 

geredeneerd, in tegenstelling tot open coderen waarbij van gegevens naar codes wordt 

geredeneerd. Bij axiaal coderen wordt opnieuw gekeken naar toegekende coderingen en vindt 

rangschikking plaats. Vervolgens wordt gekeken naar de betekenis van de belangrijkste 

begrippen en wordt gezocht naar nieuwe samenhangen. Het doel van axiaal coderen is te 

achterhalen of de toegekende codes de verzamelde gegevens voldoende dekken. Een laatste 

fase is het selectief coderen. Het doel van selectief coderen is het integreren van gegevens en 

het aanbrengen van structuur. Er wordt opnieuw gekeken naar wat participanten eigenlijk 
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gezegd hebben, de centrale thema’s van het onderzoek worden opnieuw opgezocht (zie bijlage 

4).  

 

Betrouwbaarheid en validiteit 

In kwalitatief onderzoek is het van belang aan een aantal verplichtingen te voldoen om de 

validiteit en betrouwbaarheid van het onderzoek te waarborgen. Betrouwbaarheid betreft de 

consistentie en stabiliteit van de uitkomsten van het onderzoek (’t Hart et al, 2005). Dus 

worden dezelfde resultaten gemeten als het onderzoek nog een keer uitgevoerd wordt? 

Worden dezelfde dingen gemeten als het onderzoek met andere methodes uitgevoerd wordt?  

In dit onderzoek is getracht de betrouwbaarheid te waarborgen door gebruik te maken van 

bestaande procedures van kwalitatief onderzoek en geschikte software waarvan veel gebruik 

gemaakt wordt door andere onderzoekers. Mogelijke negatieve invloed op de betrouwbaarheid 

is het gebruik van semi-gestructureerde interviews, het is hierdoor niet mogelijk om met elk 

interview precies dezelfde volgorde van vragen of gestelde vragen te doorlopen. Wel heeft een 

gedetailleerde en uitgebreide beschrijving plaatsgevonden over de wijze waarop de 

dataverzameling- en analyse plaats heeft gevonden.  

Validiteit gaat om of de gehanteerde procedures er voor zorgen dat er geldige 

uitspraken gedaan kunnen worden over het thema van het onderzoek (’t Hart et al., 2005) Voor 

wat betreft validiteit kan een onderscheid gemaakt worden in interne validiteit en externe 

validiteit. Interne validiteit gaat om of er werkelijk een relatie bestaat tussen twee factoren (’t 

Hart et al, 2005). De interne validiteit van dit onderzoek wordt eventueel verkleind omdat er 

geen gebruik is gemaakt van multipele data bronnen, meerdere onderzoekers en 

onderzoeksmethodes. Wel is gebruik gemaakt van een breed scala aan theorieën die betrekking 

hebben op het centrale thema; het behoud van oudere werknemers. Daarnaast is in het 

onderzoek aandachtig gekeken naar eventuele cases die misschien niet overeenkwamen met 

het theoretisch kader. Waar nodig heeft dan ook aanpassing of uitbreiding van het theoretisch 

kader plaatsgevonden.  De externe validiteit gaat om in hoeverre onderzoeksresultaten in een 

specifieke context gegeneraliseerd kunnen worden naar andere contexten. Omdat het 

onderzoek in een specifieke context plaatsgevonden heeft is het lastig om de uitkomsten van 

het onderzoek te generaliseren naar een andere context. Daarbij zal rekening gehouden 
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moeten worden met sector, soort bedrijf, afdeling en onderzoekspopulatie. Wel heeft er een 

grondige beschrijving plaatsgevonden van de context waarbinnen het onderzoek plaatsvindt en 

de rol van de onderzoeker. Daarnaast is rekening gehouden met of de context de mogelijkheid 

biedt tot het beantwoorden van de centrale vraagstelling. 

Een mogelijke bias in het onderzoek is de positie van de onderzoeker. Voor aanvang van 

het onderzoek was de onderzoeker al meer dan een jaar werkzaam voor de organisatie TNT 

ERN. Hierdoor bestond de mogelijkheid dat de onafhankelijkheidspositie van de onderzoeker 

niet gewaarborgd bleef met als gevolg dat participanten sociaal wenselijke antwoorden zouden 

geven. Om de bias in het onderzoek zo veel mogelijk te beperken zijn daarom met de 

steekproeftrekking alleen werknemers geselecteerd die voor de onderzoeker onbekend waren 

en vice versa. Naar de werknemers toe is gecommuniceerd dat de onderzoeker een 

onafhankelijk onderzoek uitvoerde voor de afdeling Human Resources, daarbij is niet gesproken 

over het dienstverband als CR Analyst bij TNT ERN.      

 

Wetenschappelijke en maatschappelijke relevantie 
 

De veroudering van de beroepsbevolking in Nederland is een feit. De lage arbeidsparticipatie 

van oudere werknemers is problematisch. Aan personeelstekorten, oplopende pensioenkosten 

en verlies van kennis en ervaring met de uittreding van oudere werknemers is niet meer te 

ontkomen. Gesteld wordt dat werkgevers het langer doorwerken nog niet stimuleren en dat ze 

onvoldoende maatregelen nemen om het werk aan te passen aan de belastbaarheid van 

ouderen en om de inzetbaarheid van ouderen te vergroten. Maar wat als werkgevers niet 

weten hoe ze werknemers moeten stimuleren langer door te werken? En wat als die 

onvoldoende maatregelen het gevolg zijn van het gebrek aan kennis? Dit onderzoek beoogt 

antwoord te geven op deze vragen en te voorzien in kennis met betrekking tot het stimuleren 

van langer doorwerken en door de werkgever te nemen maatregelen. Het is deze doelstelling 

die bijdraagt aan de maatschappelijke relevantie van dit onderzoek.  

De wetenschappelijk toegevoegde waarde van dit onderzoek komt voort uit het 

inzichtelijk maken van een relatief onbekend terrein. In huidig onderzoek baseert de 

theorievorming zich of op motivatie en tevredenheid van werknemers of op leeftijd, ofwel het 
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verouderingsproces van een mens.  In dit onderzoek is een combinatie van theorieën op 

verschillende niveaus aanwezig. Er wordt zowel gekeken naar theorieën met betrekking tot 

motivatie en tevredenheid als naar theorieën met betrekking tot leeftijd.  

 

Dit onderzoek is gericht op het inzichtelijk maken van factoren die bijdragen aan de motivatie 

en tevredenheid van oudere werknemers, maar ook van de wijze waarop organisaties oudere 

werknemers (>50 jaar) langer behouden kunnen worden voor het bedrijf. In de aanbevelingen 

van dit onderzoek zal ingegaan worden op hoe werkgevers oudere werknemers kunnen 

stimuleren langer door te werken, kunnen blijven behouden en welke maatregelen zij daar 

volgens oudere werknemers voor zouden kunnen treffen. Het inzichtelijk maken van factoren 

die een rol spelen in het behouden van oudere werknemers is zowel van belang op 

wetenschappelijk, politiek maar ook op maatschappelijk niveau. Naar aanleiding van dit 

onderzoek is het mogelijk maatregelen te treffen waardoor personeelstekorten en 

pensioenkosten beperkt en draagbaar blijven, en weinig verlies van kennis en ervaring 

optreedt. Dus zowel de wetenschap, politiek Nederland, werkgevers, werknemers als de 

toekomstige generatie heeft  baat bij dit onderzoek.      

 

ASW-verantwoording 
 

Dit onderzoek is interdisciplinair, omdat  perspectieven vanuit verschillende wetenschappen 

gecombineerd worden. Momenteel bestaat er maar betrekkelijk weinig onderzoek naar het 

behouden van oudere werknemers, oftewel onderzoek naar het stimuleren van ouderen om 

langer door te werken. Onderzoek is met name gericht op het binden van talenten of 

kennismedewerkers. Maar het moet gerealiseerd worden dat ook de vergrijzing van de 

beroepsbevolking een oplossing vereist. In de media en politiek is de vergrijzing van de 

beroepsbevolking al een trending topic, alleen in wetenschappelijk onderzoek is er nog weinig 

bekend over factoren die het behoud van oudere werknemers beïnvloeden. Omdat de 

consequenties van een vergrijzende beroepsbevolking pas later voelbaar zijn, is er nog niet  

ingespeeld op de te nemen maatregelen tegen het uittreden van oudere werknemers. Maar het 

is wel van belang dat er maatregelen getroffen gaan worden om de negatieve gevolgen van een 

vergrijzende beroepsbevolking zo ver mogelijk te beperken.  
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 Om inzicht te krijgen in de motivatie en tevredenheid van werknemers worden 

perspectieven vanuit verschillende disciplines met elkaar gecombineerd. Perspectieven 

behorende tot arbeid en organisatiepsychologie worden bijvoorbeeld gecombineerd met 

sociaalpsychologische benaderingen, maar ook organisatiesociologie komt aan de orde. In dit 

onderzoek worden theorieën op zowel macro, meso als micro niveau gecombineerd om te 

achterhalen  wat de motivatiefactoren voor oudere werknemers zijn en hoe oudere 

werknemers te binden aan de organisatie.  

 

4. Resultaten 
 

In deze paragraaf zullen de resultaten van de dataverzameling gepresenteerd worden. Deze 

resultaten zijn afkomstig uit de interviews gehouden onder werknemers van TNT ERN. Ter 

ondersteuning van de uitkomsten van het onderzoek zullen citaten gebruikt worden. Op grond 

van codering en de ontwikkeling van categorieën en subcategorieën is het mogelijk enkele 

thema’s te onderscheiden die gerelateerd zijn aan het behouden van oudere werknemers 

namelijk; motivatie, tevredenheid, motivatie en tevredenheid en behouden. In deze paragraaf 

zal aan de hand van de deelvragen getracht worden een antwoord te geven op de centrale 

vraagstelling.  

Organisatiecultuur 
 

In het theoretisch kader is uitvoerig ingegaan op de organisatiecultuur. De verwachting is dat 

organisatiecultuur van invloed is op de motivatie en tevredenheid van oudere werknemers. Op 

basis hiervan is de volgende deelvraag opgesteld:  

 

Deelvraag 1: Welke invloed heeft organisatiecultuur op motivatie en tevredenheid van oudere 

werknemers?  

 

In het onderzoek is niet expliciet gevraagd naar de invloed van organisatiecultuur op motivatie 

en tevredenheid, wel is gevraagd naar de omgang met collega’s, de manier van leidinggeven, de 

werksfeer en (het) HR (beleid). Om een idee te krijgen wat volgens oudere werknemers 

bijdraagt aan motivatie en tevredenheid is in eerste instantie aan werknemers gevraagd welke 
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factoren zij bij vonden dragen aan  motivatie en tevredenheid, zonder daarbij expliciet 

voorbeelden te geven van factoren die eventueel bij zouden kunnen dragen. Werknemers 

refereerden hierbij vooral aan het plezier in het werk (het werk zelf) en de omgang met 

collega’s.  Op basis van deze antwoorden is dat het aannemelijk dat het oudere werknemers 

met name om de werksfeer en de omgang met collega’s gaat. Voor wat betreft omgang met 

collega’s heeft geen enkele werknemer aangegeven niet tevreden te zijn met deze omgang. De 

vraag is wat zijn de behoeften van deze oudere werknemers in de omgang met collega’s en wat 

is hetgeen dat bijdraagt aan de motivatie en tevredenheid? Oudere werknemers geven veelal 

aan dat het sociale contact en het goed overweg kunnen met collega’s belangrijk is. Maar er 

bestaat wel verschil in wat deze werknemers bedoelen met sociaal contact. Het merendeel van 

werknemers geeft aan geen dagelijks gesprek te hebben met collega’s maar voldoende te 

hebben aan het begroeten van elkaar en af en toe eens een social talk. Daarnaast is er een klein 

groepje werknemers dat altijd omgaat met dezelfde collega’s in hun ploeg. Het gaat hierbij om 

samen koffie- en eetpauze houden en het opbouwen van een vertrouwensband met deze 

collega’s. Als nuance is het van belang te benadrukken dat bijna alle oudere werknemers 

aangeven werk en privé gescheiden te houden, het contact met collega’s vindt plaats op de 

werkvloer en niet daarbuiten.  

Kijk ik hou bijvoorbeeld werk en privé heel strikt gescheiden. Ik heb hele leuke collega’s hier, 

eerlijk is eerlijk, en op de werkvloer hebben we lol met elkaar. Maar om te zeggen privé gaan we 

nou veel met elkaar om, nee dat niet. Participant 8 
 

Ondervraagden geven wel allemaal aan dat als de omgang met de collega’s niet goed zou zijn  

dit van invloed is op de tevredenheid met het werk.  

 

 Maar op wat voor een manier draagt de omgang met collega’s bij aan de tevredenheid met je 

werk?  

 

Nou ik zit in een leuke ploeg en dat scheelt ook weer een hoop. Als jij hier elke dag moet komen 

en je zit niet in een leuke ploeg, dan kom je elke dag met een lang gezicht naar het werk toe en 

dat schiet natuurlijk ook niet op. Participant 2 
 

Naast de omgang met collega’s hebben verscheidene werknemers hun mening gegeven over de 

manier van leidinggeven en de heersende werksfeer. Verschillende werknemers gaven aan 

zowel de manier van leidinggeven als de heersende werksfeer niet altijd als prettig te ervaren 
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maar benadrukten daarbij dat dit geen negatieve gevolgen heeft of van invloed is op hun 

motivatie en tevredenheid. Kijkende naar de factor leidinggeven benoemen sommige 

werknemers situaties waarbij zij het initiatief dat leidinggevenden nemen en de omgang van 

leidinggevenden naar werknemers toe als niet prettig ervaren.  

 

Want kijkende naar leidinggevende hoe ervaar je de leidinggevende en de omgang?  

 

 Nou het is wel eens zo dat ik vraag wie rijdt hier kooien? En dan loopt daar de loodsbaas en die 

vraag ik dan; wie rijdt hier kooien, want ik heb kooien nodig. En dan zegt de loodsbaas je moet 

niet zo zeuren, jullie zeuren altijd zo. En dan zeg ik wat nou zeuren? Ik geef dan aan dat als ik iets 

niet nodig heb ik er ook niet naar vraag. En dan krijg je zoiets als antwoord. Dan denk ik ook 

bekijk het maar, als ik geen kooien krijg dan laat ik alle lampen gewoon rood worden en dan 

komen ze vanzelf wel kijken wat er aan de hand is. Participant 13 
 

Sommige werknemers vinden de begeleiding van en het geven van uitleg en instructie door 

leidinggevende niet altijd optimaal of voldoende aanwezig en daarom voor verbetering vatbaar. 

Het gaat voornamelijk om de aanwezigheid van leidinggevende op de werkvloer en het klaar 

staan voor en de ondersteuning van werknemers wanneer zij dit nodig hebben van hun 

leidinggevende. Bij doorvragen of de genoemde, aan leidinggevende gerelateerde, factoren van 

invloed zijn op de motivatie en tevredenheid op het werk geven bijna alle werknemers aan dat 

dit niet van invloed is.  

 

Ook benoemen verscheidene werknemers, onbewust, de werksfeer. Uit de dataverzameling 

ontstaat het vermoeden dat werknemers zich niet bewust zijn van het ongenoegen dat zij uiten 

met betrekking tot werksfeer. Wanneer werknemers reflecteren op de werksfeer gaat het 

voornamelijk over de inzet en het gedrag van andere (jongere) collega’s en het optreden van 

leidinggevenden tegen dit gedrag.  

 

 Jongeren zien het als een dagje uit?  

 

 Ja, als je continu op de band gaat liggen dan zie ik het als een dagje uit, sorry dat ik dat zeg 

hoor. Ik hoefde bij mijn oude baas niet te flikken wat die jongens hier allemaal uithalen. Maar ik 

denk dat dat ook te maken heeft met de shiftleaders en ploegbazen dat ze er niks van durven te 

zeggen. Participant 12 
 

Werknemers geven aan boos te kunnen worden door de oneerlijke werkverdeling. Met 

oneerlijke werkverdeling bedoelen deze werknemers het gevoel te hebben dat zij meer werk 
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verzetten dan (de jongere) collega’s. Volgens hen grijpen jongere werknemers sneller de 

gelegenheid aan om niks te doen en te babbelen met andere (jonge) collega’s. Maar ook hierbij 

geven oudere werknemers aan dat het niet van invloed is op de motivatie en tevredenheid op 

het werk. Het lijkt erop dat oudere werknemers zich neerleggen bij de situatie zoals deze is. 

Meerdere werknemers zeggen dat ze aan het begin van hun dienstverband zich wel konden 

storen aan de werksfeer en dat het van invloed was op de tevredenheid. Daarbij geven zij ook 

aan dat naarmate het aantal gewerkte jaren voor de organisatie toeneemt men zich neerlegt bij 

de werksfeer. De argumentatie hiervoor is dat ze alleen zichzelf er mee hebben en er toch niks 

verandert, aldus ouderen.  

Hoewel werknemers dus wel ongenoegen uiten over zowel de manier van leidinggeven 

als de werksfeer geven zij in alle gevallen aan dat dit niet van invloed is op de motivatie en  

tevredenheid.  

 

Als laatste is ook gevraagd naar de bekendheid met HR en eventueel aanwezig HR beleid 

binnen de organisatie. Opvallend was dat werknemers bijna allemaal aangaven niet of 

nauwelijks met HR (beleid) bekend te zijn. Wel benoemden enkele werknemers indirect 

factoren die gerelateerd waren aan HR (beleid) waar zij minder over te spreken waren. Het ging 

hierbij met name om de ondersteunende functie van HR bij ziekte en het bestaande beleid met 

betrekking tot oudere werknemers. De werknemers die hieraan refereerden waren van mening 

dat het bestaande HR beleid niet ‘sociaal’ genoeg was. Hiermee doelden zij op het te weinig 

rekening houden met oudere werknemers, ofwel te weinig ondersteuning en begeleiding 

vanuit HR en de organisatie in het proces van ouder worden. Of HR (beleid) ook van invloed is 

op de motivatie en tevredenheid van werknemers is lastig vast te stellen omdat bijna alle 

werknemers aangaven niet erg bekend te zijn met HR.  

 

In de volgende subparagraaf zal nader ingegaan worden op welke factoren volgens oudere 

werknemers bijdragen aan hun motivatie en tevredenheid op het werk. Daarnaast zal ook 

gekeken welke factoren, naast organisatiecultuur, eventueel van invloed zijn op deze motivatie 

en tevredenheid.  
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Motivatie en tevredenheid 
 

Om te onderzoeken wat volgens oudere werknemers motivatie inhoudt is de volgende deelvraag 

opgesteld: 

 

Deelvraag 2: Wat houdt volgens oudere werknemers motivatie in?  

 

Om te kijken of oudere werknemers in hun motivatie (eventueel) in meer of mindere mate 

kenmerken vertonen van geboeide of verbonden werknemers is in de dataverzameling gekeken 

naar motivatie voor het werk en motivatie in het werk. Gedurende de dataverzameling hebben 

alle ondervraagde werknemers een reflectie gegeven op deze twee vormen van motivatie, 

beginnende bij de motivatie voor het werk. Motivatie voor het werk is naar de werknemers toe 

omschreven als de motivatie of reden om elke dag naar het werk te gaan. Uit de gegeven 

antwoorden is gebleken dat de belangrijkste en meest voorkomende motivator voor 

werknemers het salaris is. Een belangrijk ander aspect, benoemd door werknemers, dat aan 

salaris gekoppeld kan worden is de verantwoordelijkheid die men heeft voor en naar het gezin. 

Met name mannelijke kostwinners gaven aan de verantwoordelijkheid voor en naar het gezin 

als een belangrijke motivatie voor het werk te zien. 

 Maar als je kijkt naar wat jou motiveert voor het werk, waarom werk je hier?  

 

Ja waarom werk ik hier? Ik denk dat wij allemaal werken voor het salaris. Ik ga niet voor mezelf 

werken of voor de baas, ik ga werken zodat ik een salaris verdien en dat salaris moet zo goed zijn 

zodat ik met mijn vrouw en twee kinderen goed leven kan. Participant 17  
 

Oudere werknemers geven aan dat het van belang is om geld te verdienen, want zo 

benadrukken zij dat zonder salaris het niet mogelijk is om de vaste lasten te dragen. Echter, met 

betrekking tot het salaris kan een nuance aangebracht worden. Gebleken is dat werknemers de 

noodzaak van het werken omschrijven als het voorzien in levensonderhoud en dit vervolgens 

associëren met het verdienen van geld. Enkele werknemers geven ook aan dat het salaris 

eigenlijk los gezien moet worden van de motivatie voor en in het werk.    

 

Kort samenvattend; als je puur naar de motivatie kijkt is het meer het werk zelf en uitdaging in 

het werk. 
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Ja eigenlijk wel…en het allerhoogste doel, en misschien dat je het los er van moet zien is het 

salaris. Misschien is dat heel simpel gezegd als ik nou 10.000 miljoen op de bank had staan was 

het niet nodig geweest. Participant 4 
 

De ondervraagden benoemden daarom naast het salaris dan ook verscheidene andere factoren 

die bijdragen aan de motivatie voor het werk. De omgang met collega’s, het graag willen 

werken en het werk zelf  zijn, naast het salaris,  het meest genoemd door oudere werknemers. 

Enkele werknemers geven ook aan dat privé omstandigheden geleid hebben tot de keuze om te 

gaan werken voor de organisatie. Privé omstandigheden – bijvoorbeeld ziekte van gezinslid, 

scheiding en werkloosheid - vormden in dat geval een stimulans om te gaan werken en kunnen 

daarom beschouwd worden als motivatie voor het werk. Opvallend is dat oudere werknemers 

als motivatie voor het werk ook vaak refereerden naar de zekerheid van het hebben van werk 

op latere leeftijd.  

 

 Maar het ouder worden  is ook een factor in of je hier nog blijft of niet en hoe je je voelt? 

 

Ja. Maar hoe ouder je wordt hoe klemmer je komt te zitten hè. je kunt niet meer veranderen van 

baan op een geven moment. Kijk als ik ontslag zou krijgen en ik zou moeten gaan solliciteren ik 

denk dat ik nog aan de slag kom, nee nergens meer. Nou misschien bij een uitzendbureau om in 

de nachturen te gaan werken, je krijgt altijd het slechtste werk dat er is en wat niemand wil 

doen. Ik denk niet dat ik nog een baan zou kunnen vinden en dan zit je klem, dan moet je blijven 

waar je zit. Participant 16 
 

Naast de motivatie voor het werk hebben oudere werknemers ook een reflectie gegeven op de 

motivatie in het werk. De motivatie in het werk is naar werknemers toe omschreven als de 

factoren die bijdragen aan dat werknemers gemotiveerd raken in het werk. De meest 

genoemde en belangrijkste factoren zijn het presteren en de uitdaging in het werk. Met 

prestatie kan gedacht worden aan het halen van de los- en laadtijden of het afkrijgen van het 

werk binnen de te werken uren. Oudere werknemers hechten hierbij vooral veel waarde aan 

het verantwoording dragen voor de spullen waar je mee werkt en dus netjes en voorzichtig te 

werk gaan. Hieruit volgend kan een link gelegd worden naar kenmerken van de 

Protestgeneratie en Generatie X. Oudere werknemers, Protest generatie en generatie X, vinden 

het vooral belangrijk vinden om zinvol (verantwoording dragen) en interessant werk (prestatie 

en uitdaging)  te doen. Het is daarom aannemelijk dat de motivatie in het werk wellicht 

generatie gebonden is.  
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Maar zoals op het werk zelf, wat vind je daarin belangrijk, waardoor je plezier in je werk hebt? 

 

 Ik vind maar zo wat je doet dat moet je goed doen. En dan moet je jezelf voor 100% inzetten. En 

als ik dan sommige hier zie dan denk ik altijd; je hebt met materiaal van een ander te maken en 

daar moet je dan zo goed mogelijk je best voor doen om het af te leveren. Zo zie ik dat. En als ik 

dan een vrachtwagen krijg die ik moet lossen dan probeer ik die zo goed mogelijk en 

verantwoordelijk te lossen. Dan ben ik als ik alles op de vloer heb en er niks kapot is een tevreden 

mens. Participant 5 
 

Maar oudere werknemers benoemen het samenwerken met collega’s en het elkaar helpen ook 

als een motivator in het werk, maar plaatsen deze onder prestatie en verantwoordelijkheid. Het 

samenwerken met collega’s en het elkaar helpen zijn factoren die gekoppeld kunnen worden 

aan de omgang met collega’s en werksfeer in de organisatie. Werknemers refereren hiermee 

dus eigenlijk aan hun behoeften voor wat betreft de omgang met collega’s werksfeer. Dit komt 

overeen met de bevindingen voor organisatiecultuur, namelijk dat de omgang met collega’s en 

werksfeer van invloed zijn op motivatie en tevredenheid.  

 

In het verlengde van motivatie is ook gekeken naar welke factoren bijdragen aan de 

tevredenheid van oudere werknemers. Daarom zal nu nader ingegaan worden op tevredenheid 

met de volgende deelvraag:  

 

Deelvraag 3: Welke factoren dragen volgens oudere werknemers bij aan werktevredenheid?  

 

Om een idee te krijgen wat volgens oudere werknemers bijdraagt aan de werktevredenheid is 

specifiek gevraagd naar de tevredenheid met salaris (arbeidsvoorwaarden), tevredenheid met 

promotie en vooruitgang (arbeidsinhoud) en tevredenheid met variëteit in het werk 

(arbeidsinhoud).  

 

Met betrekking tot de tevredenheid met het salaris hebben bijna alle ondervraagden op de 

vraag of ze tevreden waren met het salaris hetzelfde antwoord gegeven; het kan natuurlijk 

altijd meer. Maar na doorvragen geeft bijna elke werknemer aan dat ze met het salaris dat ze 

op dit moment ontvangen tevreden zijn.     

 

Nou ik ben niet ontevreden over mijn loon, maar het kan natuurlijk altijd meer. Ik zeg altijd maar 

zo een honderd of twee erbij in de maand zou niet gek zijn en vooral nu alles zo duur is. 

Participant 11 
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Meerdere werknemers geven wel aan dat er hard gewerkt moet worden voor het salaris dat 

men verdient. Daarnaast bestaat de mening dat werknemers die harder werken en qua 

prestatie boven andere werknemers uitsteken extra beloond moeten worden. Het lijkt erop dat 

oudere werknemers vinden dat salaris op een rechtvaardige wijze vastgesteld dient te worden, 

in dit geval op basis van inzet en motivatie.   

 

Voor wat betreft de invloed van salaris op de tevredenheid van werknemers wordt gezegd dat 

op het moment het salaris niet afdoende is om het huishouden te kunnen onderhouden dit van 

negatieve invloed zou zijn op de tevredenheid met het werk. Momenteel wordt in de media 

veel onderzoek gepresenteerd over duurzame inzetbaarheid en het behouden van oudere 

werknemers waarbij als een van de mogelijkheden genoemd wordt het salaris van oudere 

werknemers vanaf een bepaalde leeftijd niet meer mee te laten groeien. Deze vraag is ook  

voorgelegd aan de oudere werknemers van TNT ERN b.v. Werknemers reageerden hier zeer fel 

op en geven als voorbeeld dat ze het niet eerlijk zouden vinden als het salaris van een 40 jarige 

nog wel zou groeien maar van een 55 jarige niet meer. Als argument geven veel ouderen dat zij 

op hun leeftijd nog net zo veel werk verzetten en misschien zelfs nog meer dan jongeren. 

Oudere werknemers binnen de organisatie zijn dus niet bereid om in te leveren op hun salaris. 

Zij geven hierbij ook aan dat dit tot ontevredenheid zou leiden.  

  

Op het moment dat ouderen voor de keuze worden gesteld welke factor, of collega’s of salaris, 

volgens hen meer doorslaggevend is voor werktevredenheid gaven zij op enkele na allemaal 

aan de omgang met collega’s belangrijker te vinden.  

 

Maar stel nou dat je een hoog salaris krijgt en de werksfeer /omgang met collega’s minder 

prettig is of juist minder salaris en een prettige werksfeer/omgang met collega’s, waar zou je 

dan voor kiezen? 

 

Dan ga ik toch voor minder loon. Want als jij elke dag met tegenzin naar je werkt toe moet, dat 

houdt dat salaris ook niet vol. Participant 2 
 

De werknemers die aangaven het salaris belangrijker te vinden werkten veelal parttime voor de 

organisatie. Het is eventueel een mogelijkheid dat werknemers die parttime voor een 
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organisatie werken de verbintenis met de organisatie meer als een zakelijke deal beschouwen  

en werknemers die fulltime voor een organisatie werken meer verbonden zijn.   

In de dataverzameling is ook gevraagd naar tevredenheid met promotie en vooruitgang, maar 

al gauw is gebleken dat voor de betreffende afdeling, HUB Warehouse, weinig 

doorgroeimogelijkheden bestaan, aldus oudere werknemers. Daarom is in een later stadium 

van de dataverzameling niet verder doorgevraagd op de tevredenheid met promotie en 

vooruitgang. Voor tevredenheid met variëteit is een eenzelfde soort constatering te maken. 

Werknemers geven aan weinig afwisseling te hebben in het werk, maar dit ook niet belangrijk 

te vinden voor het plezier in het werk. Wel refereren enkele werknemers aan het belang van 

een schone en veilige werkvloer. De werknemers die hieraan refereren vinden het vooral 

belangrijk dat de werkvloer vrij is van bijvoorbeeld plastic, piepschuim en hout, omdat dit 

bijdraagt aan een schone en gezonde werkomgeving. 

 

Dus die werkvloer die moet voor mij schoon zijn. Er mag wel een beetje rommel  opliggen, maar 

er mag geen piepschuim of van dat plastic op liggen want dat glijdt. Een schone werkvloer is het 

mooiste en gezondste om te werken. Participant 12 
 

Daarnaast benadrukken enkele oudere werknemers het belang van veiligheid op de werkvloer 

waarbij zij aangeven dat als men niet zeker is van veiligheid op de werkvloer dit zou zorgen voor 

minder tevredenheid op het werk.  

Veiligheid vind ik heel erg belangrijk. Als ik dat stukje niet heb dan voel ik mijzelf ook niet zeker 

en veilig en dat draagt wel bij aan het plezier in mijn werk. Participant 11 

Op basis van deze gegevens is het aannemelijk dat arbeidsomstandigheden van invloed zijn op 

de werktevredenheid van oudere werknemers.  

 

Voorgaand is zowel stilgestaan bij motivatie als tevredenheid, maar het is natuurlijk ook van 

belang te achterhalen of er achterliggende factoren zijn die bepalend zijn in de motivatie en 

tevredenheid. Waarom raken oudere werknemers juist gemotiveerd door het werk zelf of door 

het salaris? En waarom zijn juist collega’s belangrijk voor de tevredenheid? Aan de hand van de 

resterende deelvragen zal meer specifiek gekeken worden naar eventueel op motivatie en 

tevredenheid van invloed zijnde factoren zoals leeftijd en generatie, beginnende bij deelvraag 

vier.  
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Deelvraag 4: wat is de invloed van organisatieleeftijd op de motivatie en tevredenheid van 

oudere werknemers?    

 

Organisatieleeftijd is gedefinieerd als de lengte van het dienstverband. Meer dan de helft van 

de ondervaagden werkt meer dan 10 jaar voor de organisatie, waaronder ook werknemers die 

al 30 jaar of langer voor het bedrijf werken. Werknemers langer dan 10 jaar werkzaam voor de 

organisatie gaven allemaal aan in de organisatie te zijn gegroeid. Ouderen bedoelde hier mee te 

zeggen dat zij in de loop der jaren kennis ontwikkeld hebben over het reilen en zeilen van de 

organisatie en daarnaast binding te hebben gecreëerd met het bedrijf.  

 

Nou als je pas ergens begint heb je nog niet zo’n binding met het bedrijf, dat komt met 

de jaren. Participant 14 
 

Voortkomend uit het theoretisch kader is de verwachting dat organisatieleeftijd van invloed is 

op de zelfperceptie en sociale percepties die een individu heeft. Anders gezegd de 

organisatieleeftijd kan de motivatie en tevredenheid van de werknemer beïnvloeden. Op 

verschillende manieren bevestigen de gegeven antwoorden van  de oudere werknemers deze 

verwachting, hier zal nu nader op ingegaan worden.  

 

Enkele werknemers, het gaat hierbij voornamelijk om werknemers die langer dan 30 jaar in 

dienst zijn,  refereren naar de mogelijke overname van TNT ERN b.v. door UPS. Deze 

werknemers benadrukken dat ze deel uit hebben gemaakt van de opbouw van het bedrijf en 

binding gecreëerd hebben met de organisatie zoals het nu is, ze geven dit de naam 

‘oranjegevoel’. Het gevoel bestaat dat dit ‘oranjegevoel’ bij een overname van het bedrijf  

(mogelijk) verdwijnt. Het oranjegevoel en bijbehorende denkbeelden kunnen ook wel 

omschreven worden als sociale percepties.  Deze sociale percepties zijn vervolgens van invloed 

op de motivatie en tevredenheid van deze werknemers. Ouderen benadrukken dat als men na 

de overname het gevoel heeft dat het bedrijf niet meer van hen is, zij minder gemotiveerd en 

tevreden te zijn. Andere werknemers refereren naar de directe invloed die organisatieleeftijd 

heeft op de motivatie en tevredenheid. Werknemers benoemen daarbij dat naarmate men 

langer bij een organisatie werkt men zich aanpast aan de heersende organisatiecultuur, 
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bijbehorende werksfeer en gedrag van collega’s. Ondervaagden benadrukken ook het verschil 

tussen jongere en oudere werknemers betreffende de inzet en motivatie in het werk. Ook hier 

gaat het met name om de individuele en sociale percepties die individuen ontwikkeld hebben 

binnen het bedrijf.  

 

 Maar ik stoor me daar al jaren niet meer aan, dat was heel aan het begin even omdat het niet 

gewend was. Ik had nog nooit bij zo’n bedrijf gewerkt, wel met jonge mensen maar niet met 

zovele, en niet met dit werk. Maar nee daar heb ik me bij neergelegd, helpen ze niet dan helpen  

ze gewoon niet. Participant 13  
 

Over het algemeen zijn oudere werknemers het er wel over eens dat naarmate men langer bij 

een bedrijf werkt de binding met het bedrijf en ook de motivatie om zich in te zetten voor het 

bedrijf groter worden.  

 

Ik neem toch aan dat als je iemand hebt die 10 of 12,5 jaar bij de zaak is, dat zijn toch ook de 

mensen die gemotiveerd zijn. Want anders zijn ze er of al uitgewerkt of ze zouden zelf wel weg 

gegaan zijn. Participant 15 
    

Kort samengevat is het aannemelijk dat de organisatieleeftijd als gevolg van de ontwikkeling 

van individuele en sociale percepties bij oudere werknemers van invloed is op de motivatie en 

tevredenheid van oudere werknemers. Hoe langer oudere werknemers bij de organisatie 

werken des te gemotiveerder en tevredener zij zijn. Tevens zorgt de lengte van het 

dienstverband, volgens oudere werknemers, voor een hogere mate van binding met het bedrijf. 

Afgaande op de hogere mate van binding voor het bedrijf lijkt het erop dat oudere werknemers 

meer kenmerken vertonen van verbonden werknemers.   

 

Bij organisatieleeftijd is al kort stil gestaan bij de perceptie die oudere werknemers hebben van 

jongere werknemers; oudere werknemers tonen meer inzet en hebben meer motivatie dan 

jongere werknemers, aldus de ondervraagden. Daarom zal nu ingegaan worden op de vijfde 

deelvraag:  

 

Deelvraag 5: wat is de invloed van generatie op motivatie en tevredenheid?  

 

Een generatie is gedefinieerd als een categorie van tijdgenoten waarvan het gedrag effecten 

vertoont van één of enkele ingrijpende veranderingen (NBBU, 2009). In de dataverzameling is 
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gekeken naar factoren waarvan verondersteld wordt dat deze karakteriserend zijn voor de te 

onderscheiden generaties, namelijk; visie op het werk, communiceren, samenwerken, 

arbeidsvoorwaarden en motivatie en binding.  

 

Beginnende bij visie op het werk: de meerderheid van oudere werknemers refereerden  aan 

wat zij in hun jeugd van huis uit meegekregen hebben, oftewel de opvoeding, normen en 

waarden. Werknemers gaven eigenlijk allemaal aan van huis uit mee te hebben gekregen dat 

werken er bij hoorde. Daarnaast is het merendeel al op jonge leeftijd begonnen met het 

werken, veelal om kostgeld te verdienen voor het gezin. Met betrekking tot het huidige werk 

geven bijna alle werknemers aan dat zij het werken niet als vervelend ervaren en als iets zien 

dat er bij hoort. Het is mogelijk dat dit het gevolg is van de generatie en specifieke behoeftes 

van deze generatie. De visie op het werk die oudere werknemers hebben kan  gerelateerd 

worden aan de motivatie en binding die zij over zich hebben. Werknemers geven aan gewend 

te zijn om te moeten werken voor het geld. Ook geven oudere werknemers aan dat er een 

verschil bestaat tussen de motivatie en binding van oudere werknemers en die van jongere 

werknemers. In grote lijnen komt het er op neer dat het merendeel van de oudere werknemers 

het idee heeft dat ouderen gemotiveerder zijn dan jongere werknemers. Jongere werknemers 

zijn volgens oudere werknemers minder bereid om de handen uit de mouwen te steken en te 

werken voor het salaris dat ze verdienen. Ook geven werknemers aan dat zij het idee hebben 

dat ouderen meer binding met het bedrijf opgebouwd hebben dan jongere werknemers en dat 

dat van invloed is op de motivatie die men heeft. Hieruit volgend lijkt het er op dat oudere 

werknemers meer verbonden werknemers zijn en jonge werknemers meer geboeid.  

 

Heb je het gevoel dat jongeren door andere dingen gedreven worden dan oudere werknemers? 

 

 Nee ik denk dat oudere werknemers harder aanpakken als de jongeren. Ik denk dat de ouderen 

meer gedreven zijn als de jongeren. 

 

 Waarin zit dan dat verschil dat ouderen meer gedreven zijn? 

 

 Ik denk dat wij dat van vroeger allemaal al mee hebben gekregen van dit, dit en dit moet. En 

jongeren die lopen zo rond van komt het vandaag niet dan morgen wel. Participant 24 
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Tussen de jonge werknemers en oudere werknemers daar zit veel verschil tussen. Ik denk ook dat 

het een beetje mentaliteit is, niet van het land, maar van jong en oud. Oude mensen zijn nog 

gewend om echt te werken voor het salaris, men weet als ik een goed salaris wil hebben dan 

moet ik 40 uur werken en ik moet mijn werk goed doen want dan is het bedrijf tevreden. En de 

jonge mensen die denken niet zo. Participant 17 
 

Met betrekking tot de visie op het werk en de motivatie en binding van oudere werknemers 

laten gegevens met name zien dat oudere werknemers het werk als iets zien dat er bij hoort en 

niet als vervelend ervaren. Daardoor hebben zij de perceptie gemotiveerder te zijn om te 

werken voor het geld omdat ze veelal van jongs af aan al gewend zijn om te werken.  

 

Naast visie op het werk en motivatie en binding is ook gekeken naar de behoeften van oudere 

werknemers in communicatie, het samenwerken en de arbeidsvoorwaarden. Voor wat betreft 

communiceren geven werknemers voornamelijk aan dat ze persoonlijke communicatie op prijs 

stellen. Daarmee wordt bedoeld dat het op prijs gesteld wordt als er iets wijzigt in het proces of 

als iets uitgelegd moet worden dat werknemers hiervoor persoonlijk benaderd worden door de 

betreffende persoon. Werknemers stellen het op prijs te kunnen overleggen. Er zijn wel enkele 

werknemers die aan schriftelijke instructies voldoende hebben en het niet noodzakelijk vinden 

dat zij persoonlijk benaderd worden voor communicatie. Voor samenwerking verwijzen oudere 

werknemers allemaal heel sterk naar het elkaar helpen. Ondervraagden hechten veel waarde 

aan het principe dat op het moment iemand hulp nodig heeft zij diegene helpen, maar op het 

moment dat zij zelf hulp nodig hebben zij ook geholpen worden.  Maar werknemers geven ook 

aan dat de huidige organisatiecultuur en/of werksfeer sterk van invloed is op de samenwerking. 

Oudere werknemers omschrijven de huidige situatie als dat men niet meer bereid is elkaar te 

helpen, hetzij door werkdruk, hetzij door mentaliteit van de jongere collega’s. Maar ouderen 

hebben juist het idee dat door samen te werken als een groep meer bereikt kan worden.  

 

 Ik vind gewoon dat het bedrijf gezond is als je meer samenwerkt. Samenwerken dat is voor een 

bedrijf gewoon een gezonde situatie, naar mijn mening is dat ook een teken dat de 

bedrijfscultuur gezond is. Werknemers willen dan ook allemaal achter de organisatie staan, 

zodat het ook goed loopt zeg maar. Participant 15 
 

Voor wat betreft arbeidsvoorwaarden zijn door een eventuele voorkeur in primaire of 

secundaire arbeidsvoorwaarden de  bevindingen voor oudere werknemers niet eenduidig. 
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Enkele werknemers gaven de voorkeur aan de primaire arbeidsvoorwaarden, andere 

werknemers vonden secundaire arbeidsvoorwaarden belangrijker en weer andere 

prefereerden een combinatie van beide. Ook gaf een kleine groep werknemers aan de 

arbeidsvoorwaarden niet belangrijk te vinden. Het is daarom niet mogelijk enige conclusie te 

verbinden aan deze informatie.  

 

Uit voorgaande informatie kan afgeleid worden dat oudere werknemers vooral behoefte 

hebben aan persoonlijke communicatie en een nuttige invulling van samenwerking, het elkaar 

helpen. Deze uitkomsten komen overeen met eerder uitgevoerd onderzoek naar generaties, 

uitgevoerd door Bontekoning (2008). Hieruit blijkt dat dit specifieke karakteristieken die de 

Protestgeneratie en Generatie X kenmerken.  

Verder veronderstelt Bontekoning (2008) ook dat iedere generatie in iedere levensfase 

vernieuwingen in een organisatie teweeg brengt. In de dataverzameling is niet specifiek naar de 

levensfase van de generatie gekeken maar naar de levensloop en levensfase van de individuele 

werknemer. Voor de levensfase is gekeken of oudere werknemers nu, op latere leeftijd, aan 

andere dingen waarde hechten dan bijvoorbeeld 10,20 of 30 jaar terug. Meerdere werknemers 

geven aan op latere leeftijd meer waarde te hechten aan gezondheid, het in goede gezondheid 

kunnen (blijven) leven. Het gaat hierbij om de eigen gezondheid maar ook om personen die een 

belangrijke rol spelen in het leven van de werknemer. Sommige werknemers geven hier ook 

aan dat indien zij in goede gezondheid blijven verkeren zij best langer willen blijven werken. 

Werknemers geven ook aan bewuster te leven nu men ouder is. Ouderen beschrijven dit 

bewuster leven als het meer genieten van het leven, kleinere dingen en het gezin, met name 

hecht men waarde aan dat alles goed gaat met het gezin. Ook denkt men bewuster na over het 

leven. Enkele werknemers geven aan als ze het leven nog eens over mochten doen, zij nooit 

meer aan ploegendiensten beginnen. Ze omschrijven het effect van ploegendiensten op het 

sociale leven en het gezinsleven. Men geeft aan dat een normaal sociaal leven (sporten, 

verjaardagen, ouder avonden van de kinderen) niet mogelijk is met ploegendiensten.  

 

Sommige werknemers geven ook aan bewuster na te denken omdat je nooit weet hoe lang je 

nog te leven hebt.   
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Kijk je gaat je op een gegeven moment ook afvragen hoe lang ben ik er nog. Je vraagt je ook af 

hoe ga ik mijn invullen als ik er nog ben. Die dingen komen toch, dat ga je je afvragen. 

Participant 16 

 

Ja ik heb wel geleerd in de jaren om te zeggen; zoals het leven komt komt het leven en geniet 

van het leven want het leven is maar kort. Participant 20 
 

Als laatste is dan de vraag: wat is de invloed van motivatie en tevredenheid op het binden van 

oudere werknemers? (deelvraag 6).   

 

Oudere werknemers geven bijna allemaal aan dat de motivatie en tevredenheid van invloed is 

op  het al dan niet blijven werken voor een organisatie. Werknemers benadrukken hierbij dat 

op het moment dat men ontevreden is met het werk dit leidt tot een mindere mate van 

motivatie en daardoor neemt de wil om te blijven bij een organisatie af. Andersom gesteld 

betekent dit dat als werknemers het naar hun zin hebben en tevreden zijn met het werk dit 

leidt tot een hogere motivatie waardoor de wil om te blijven bij een organisatie groter is.  

 

Heb je dat de motivatie en tevredenheid die je hebt bijdragen aan dat je langer bij een 

organisatie wilt blijven werken?   

 

Natuurlijk. Als ik het gevoel wil hebben dat ik tot aan mijn pensioen bij een bedrijf wil blijven 

werken heb ik wel een goede motivatie nodig. Ik heb in het begin ook al aangegeven, ik ben 8 tot 

9 uur per dag hier en dat kan ik niet als ik niet vrolijk ben of als ik niet meer gemotiveerd ben. Als 

ik niet meer gemotiveerd ben dan moet ik stoppen met het werk en een andere werkplek zoeken. 

Participant 17 
 

Als je met plezier ergens werkt ga je nooit weg. Als die andere organisatie was blijven bestaan 

dan had ik er nu nog gezeten. Daar heb ik ook altijd met plezier gewerkt. En hier werk ik ook met 

plezier en daarom blijf je hier hangen. Dus ik hoef echt geen ander werk meer te hebben zelfs als 

ze zouden zeggen hier heb je 500
 
euro meer dan blijf ik hier, echt. Participant 22 

 

Met voorgaande informatie en nuances is een antwoord gegeven op het eerste deel van de 

centrale vraagstelling:  welke factoren dragen volgens oudere werknemers bij aan de motivatie 

en tevredenheid op het werk. De belangrijkste resterende vraag is dan; op welke wijze willen 

oudere werknemers zich blijven binden aan de organisatie, TNT Express Road Network b.v.? Op 

welke manier spelen motivatie en tevredenheid een rol in de wijze waarop oudere werknemers 

zich willen blijven binden aan de organisatie? En wat kan een organisatie aanbieden om oudere 

werknemers te behouden?  
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Behouden  

Om te onderzoeken op welke wijze oudere werknemers zich willen blijven binden aan de 

organisatie hebben werknemers een reflectie gegeven op wat redenen zouden zijn om wel of 

niet op latere leeftijd aan de organisatie verbonden te blijven. Veel werknemers benadrukten 

dat zolang de gezondheid goed is en het plezier in het werk er nog steeds is men bereid is 

langer door te werken. De overige ondervraagden waren zeer eensgezind over de beweegreden 

om op latere leeftijd werkzaam te blijven binnen de organisatie. De meest genoemde 

beweegreden zijn de financiën. Werknemers geven aan dat op het moment men vervroegd de 

arbeidsmarkt zou willen verlaten teveel ingeleverd moet worden op het huidige salaris. 

Daarnaast uiten werknemers hun zorgen over het pensioen dat nog overblijft op het moment 

dat men met de arbeidsmarkt zou willen verlaten en redeneert men dat als het pensioen niet 

volstaat men bereid is voor het salaris te gaan werken. Andere veelgenoemde redenen zijn het 

behouden van het sociale contact met collega’s en het onder de mensen zijn en het bezig 

blijven. Veel werknemers refereerden naar de welbekende uitspraak dat men niet achter de 

geraniums wil zitten en toch regelmaat wil blijven behouden in het leven.  

 

Misschien dat je toch niet achter de geraniums wil zitten. Dat je toch een regelmaat hebt en kunt 

zeggen; nu moet ik naar mijn werk. Maar ook het financiële is een reden, omdat je leuke wilt 

hebben en dat kost geld. Participant 11 
 

Te zien is dat de beweegredenen van oudere werknemers om eventueel op latere leeftijd 

verbonden te blijven aan de organisatie overeenkomen met de genoemde factoren die volgens 

hen bijdragen aan de motivatie en tevredenheid op het werk.  

 

Er is ook een kleine groep oudere werknemers die zeer expliciet aangeeft niet bereid te zijn 

langer door te werken. Daarbij beroepen zij zich op als de tijd gekomen is om te stoppen het 

mooi is geweest en dat men dan al lang genoeg gewerkt heeft.  

 

 Ik wil niet langer door blijven werken, nee. Daar kan geen salaris of wat dan ook voor zorgen. 

Als de tijd er is om te stoppen dan stop ik ook. Want als ik nu de kans krijg om te stoppen en ik 

hoefde niet al te veel bij te leggen dan stopte ik nu. Participant 16 
 

Omdat organisaties in de komende jaren te maken krijgen met dreigende personeelstekorten 

en een hogere kans op ziekteverzuim als gevolg van de vergrijzing van de arbeidspopulatie zijn 
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er ook maatregelen die bedrijven kunnen treffen om oudere werknemers te ondersteunen en 

te stimuleren langer door te werken. Oudere werknemers hebben een reflectie gegeven op wat 

organisaties dan precies zouden kunnen doen. Allereerst is het van belang rekening te houden 

met het volgende; een opvallend aantal werknemers geeft aan dat het streven van deze 

organisatie, het behouden van oudere werknemers en het stimuleren van langer doorwerken, 

haaks staat op de tendens waarvan volgens de werknemers sprake is in het bedrijfsleven. 

Verscheidene ondervraagden hebben het gevoel dat bedrijven oudere werknemers niet meer 

aantrekkelijk vinden omdat bedrijven daardoor een verhoogd risico op ziekteverzuim lopen en 

te maken krijgen met een lagere productiviteit van oudere werknemers. Verwant hieraan 

hebben oudere werknemers het idee op latere leeftijd moeilijk aan het werk te komen bij een 

ander bedrijf waardoor zij de zekerheid die zij bij de huidige organisatie hebben graag willen 

behouden. De zekerheid van het hebben van werk op latere leeftijd tegenover de onzekerheid 

van het (eventueel) geen werk kunnen krijgen bij andere organisaties kan gezien worden als 

motivatie om bij TNT ERN te blijven. Oudere werknemers stellen de zekerheid van het hebben 

van werk op latere leeftijd op prijs en schuwen het risico op het verliezen van deze zekerheid 

waardoor zij sneller geneigd zijn zich langer te verbinden aan het bedrijf.  

  

 Ik heb acht maanden thuis gelopen, toen was ik al over de 40 en dan ben je in principe voor een 

maatschappij al te oud. Ze zeggen het wel niet maar in principe is het gewoon zo. Daarbij moet 

ik zeggen dat ik nu op een leeftijd ben dat ze me nou niet een, twee, drie ergens aannemen. Dat 

is gewoon zo, of je moet toevallig geluk hebben dat je ergens gelijk in vaste dienst komt. 

Participant 19 
 

Onder oudere werknemers heerst dus het gevoel dat men door bedrijven vanaf een jaar of 

40/50 als oud beschouwd wordt en daarmee voor bedrijven een risico zijn in de vorm van een 

hoger ziekteverzuim. Maar in hoeverre ervaren oudere werknemers fysieke klachten als gevolg 

van het werk? Een kleine groep werknemers geeft aan de fysieke belasting van het werk 

zwaar(der) te vinden nu men ouder is. De werknemers die deze fysieke belasting ervaren geven 

voornamelijk aan de ploegendiensten zwaar te vinden en langzamer te herstellen van deze 

ploegendiensten. Bij TNT ERN wordt op de afdeling HUB Warehouse gewerkt in 

ploegendiensten waarbij werknemers voor periodes van een week afwisselend een vroege 

(05.00-13.30 uur), een late (14.30/17.00-23.00/01.30 uur) en een nachtdienst (23.00-07.30 uur) 
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werken.  Opvallend is dat de grootste groep werknemers aangeeft geen fysieke belasting te 

ervaren van het uit te voeren werk en de ploegendiensten. Een nuance die hierbij aangebracht 

kan worden is vanaf welke leeftijd beginnen de jaren te tellen? En wanneer beschouwt men 

zichzelf als oud? Per persoon zal het verschillend zijn of en wanneer men fysieke belasting 

ervaart. Wel hebben oudere werknemers ideeën geventileerd over wat aangepast of 

aangeboden zou kunnen worden ter ondersteuning van deze groep werknemers. Oudere 

werknemers refereren het meest naar de aanpassing van diensttijden en het rooster ter 

ondersteuning en het behoud van oudere werknemers. Werknemers geven hierbij voorkeur 

aan het laten vervallen of aanpassen van de vroege dienst (05.00-13.30 uur) of de nachtdienst 

(23.00-07.30 uur). Daarnaast refereren sommige werknemers naar aanpassing van 

werkzaamheden. Het gaat hierbij om het bieden van mogelijkheden aan werknemers om indien 

gewenst andere, fysiek minder zware, werkzaamheden uit te kunnen voeren. In het verlengde 

is gevraagd wat werknemers er van zouden vinden een meer coachende functie binnen het 

bedrijf te krijgen, als vorm van aanpassing van werkzaamheden. Over het algemeen staan 

werknemers positief tegenover het coachen van jongere werknemers en de overdracht van 

kennis en ervaring. Deze positieve houding komt voort uit de mogelijkheden die men ziet in een 

stukje verlichting van werkzaamheden, het eventueel op andere tijden moeten werken en de 

overdracht van kennis en ervaring. Enkele werknemers geven wel aan graag hun eigen 

werkzaamheden uit te willen blijven voeren. Daarnaast benadrukken sommige werknemers de 

voorwaarde dat ze wel jongeren willen coachen, maar alleen als deze ook echt willen en 

openstaan voor het overnemen van de kennis en ervaring.  

 

Die kennis die wij hebben, op je werk doe je het goed, die kun je dus ook delen met mensen die 

nieuw komen. De ervaring overbrengen. En in blaadjes en boeken wordt er ook steeds meer op 

aangedrongen om te realiseren dat oudere werknemers een hoop kennis hebben en dat men 

daar gebruik van moet maken. En dat is ook goed voor de toekomst, voor de jeugd. Want 

waarom zou je het wiel weer opnieuw uitvinden als hij al uitgevonden is. Participant 15 
 

Maar er was ook een kleine groep werknemers die niet welwillend tegenover een coachende 

functie stond, zij gaven hiervoor voornamelijk als reden de houding van de werknemers, het 

liever de eigen werkzaamheden blijven uitvoeren en het niet bezitten van voldoende 

capaciteiten om te kunnen coachen. Verder benoemen werknemers het aanpassen van 
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materiaal als optie om oudere werknemers te ondersteunen. Hierbij kan gedacht worden aan 

het bieden van hulpstukken of machines die de werkzaamheden van ouderen meer 

ondersteunen, maar ook aan aanpassing aan de stoelen van heftrucks. Een ander misschien wel 

belangrijk punt, aangedragen door enkele werknemers, is het begeleiden van oudere 

werknemers in het proces van ouder worden en in de afbouw van het werk naar de 

pensioenleeftijd. Sommige ondervraagden geven aan hierin behoefte te hebben aan 

begeleiding vanuit de afdeling Human Resources. 

 Het is wel belangrijk te benoemen dat veel werknemers aangeven nog niet echt 

nagedacht te hebben over wat werkgevers aan kunnen bieden ter ondersteuning van oudere 

werknemers. Wel vermelden ze daarbij het een goed initiatief te vinden dat werkgevers meer 

willen betekenen voor oudere werknemers.  
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5. Conclusie en reflectie 
 

In deze paragraaf zal een antwoord geformuleerd worden op de centrale vraagstelling door 

middel van de resultaten van dit onderzoek. Daarbij zal gekeken worden in hoeverre de 

resultaten de benoemde theorieën van het theoretisch kader bevestigen of weerleggen en 

waar eventueel afwijkingen gevonden kunnen worden. Vervolgens zal een korte reflectie 

gegeven worden op het onderzoek; wat zijn eventuele tekortkomingen en wat zou in 

vervolgonderzoek eventueel beter kunnen? Tot slot zullen aanbevelingen gedaan worden voor 

vervolg onderzoek, maar ook voor de organisatie. Voor wat betreft de organisatie gaat het om 

beleidsaanbevelingen op welke wijze ondersteunende maatregelen geboden kunnen worden 

om oudere werknemers te (blijven) binden aan de organisatie.  

 

De centrale vraagstelling van dit onderzoek is als volgt: Welke factoren dragen volgens oudere 

werknemers (>50 jaar) bij aan hun motivatie en tevredenheid op het werk en op welke wijze 

willen zij zich blijven binden aan TNT Express Road Network b.v.?  

 

Conclusie 
 

Resultaten van dit onderzoek laten zien dat oudere werknemers zowel kenmerken van 

verbonden als van geboeide werknemers vertonen. Participanten geven aan dat de 

belangrijkste reden om elke dag naar het werk te gaan het salaris is. Meerdere participanten 

zijn hierbij van mening dat salaris op basis van inzet en hard werken vastgesteld moet worden, 

oftewel op basis van rechtvaardigheid. Daarnaast laten de resultaten vooral zien dat oudere 

werknemers het belangrijk vinden zich onderdeel te voelen van een gemeenschap en bereid 

zijn zich in te zetten voor deze gemeenschap. Deze bevindingen komen overeen met de door 

Bruel en Colsen (1998) getypeerde verbonden werknemer. In de literatuur is te zien dat Bruel 

en Colsen (1998) stellen dat verbonden werknemers hun motivatie voornamelijk halen uit het 

gevoel deel uit te maken van een gemeenschap en daarnaast waarde hechten aan salaris op 

basis van rechtvaardigheid. Bevindingen uit eerder onderzoek (Callens, 2011; Bontekoning, 

2008) laten daarnaast zien dat generatiespecifieke kenmerken van de twee onderzochte 

generaties, Protestgeneratie en Generatie X, zijn dat oudere werknemers zich graag inzetten 

voor de baas, oftewel zij verbinden zich aan de identiteit en missie van de organisatie. 
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Daarentegen vertonen oudere werknemers kenmerken van geboeide werknemers als het gaat 

om de motivatie in het werk. In het werk zelf vinden oudere werknemers het vooral belangrijk 

uitdaging te hebben en een prestatie te kunnen leveren waarbij zij waarde hechten aan de 

verantwoordelijkheid voor het materiaal waar men mee werkt. Volgens Bruel en Colsen (1998) 

hechten geboeide werknemers meer waarde aan uitdaging in het werk, een individuele 

prestatie leveren en verantwoordelijkheid dragen. Daarnaast kan het 

verantwoordelijkheidsgevoel dat ouderen ten opzichte van het materiaal hebben ook 

voortkomen uit de levensfase waarin zij zich bevinden. Oudere werknemers geven aan nu zij 

ouder zijn bewuster na te denken en meer te genieten van het leven.  

Afgaande op de gevonden resultaten blijkt dat oudere werknemers in hun motivatie 

zowel kenmerken van verbonden als geboeide werknemers vertonen, terwijl in de literatuur of 

van verbonden of van geboeide werknemers gesproken wordt en niet van een combinatie van 

beide. 

 

Kijkende naar tevredenheid op het werk geven oudere werknemers, net als voor motivatie, aan 

salaris een belangrijke factor te vinden. Daarnaast vinden zij ook de arbeidsomstandigheden, 

zoals een schone werkvloer en veiligheid, van belang voor de tevredenheid.  In het theoretisch 

kader is op basis van de literatuur de verwachting gewekt dat de arbeidsvoorwaarden 

(tevredenheid met salaris), arbeidsinhoud (tevredenheid met variëteit en promotie en 

vooruitgang) en arbeidsomstandigheden van invloed zijn op de werktevredenheid van 

werknemers. Uit de resultaten blijkt echter dat voor oudere werknemers alleen 

arbeidsvoorwaarden oftewel tevredenheid met salaris en arbeidsomstandigheden van invloed 

zijn op  de tevredenheid op het werk. Dus zowel de resultaten voor motivatie als voor 

tevredenheid op het werk komen niet helemaal overeen met het theoretisch kader. Een 

mogelijke verklaring hiervoor is dat andere factoren van invloed  zijn op de motivatie en 

tevredenheid.  

Naar aanleiding van de literatuur is de verwachting gewekt dat organisatiecultuur, 

leeftijd en generatie van directe invloed zijn op motivatie en tevredenheid van oudere 

werknemers.  Voor organisatiecultuur blijkt uit alleen dat omgang met collega’s voor oudere 

werknemers van belang is voor de motivatie en tevredenheid. De overige drie factoren - HR 
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beleid, werksfeer en manier van leidinggeven – spelen voor oudere werknemers geen rol bij de  

motivatie en tevredenheid. Voor wat betreft manier van leidinggeven en werksfeer geven 

oudere werknemers wel aan de werksfeer en manier van leidinggeven niet altijd als prettig te 

ervaren. Gegevens uit ander onderzoek (Callens, 2011; Bontekoning, 2008) laten zien dat een 

groot deel van oudere werknemers zich kan storen aan een oneerlijke werkverdeling 

(werksfeer), zoals ook in dit onderzoek benadrukt door ouderen. Het is mogelijk dat dit 

kenmerkend is voor de Protestgeneratie en Generatie X en dat werksfeer daarom volgens 

ouderen niet van invloed is op de motivatie en tevredenheid. Een andere verklaring kan 

gevonden worden in de lengte van het dienstverband van werknemers. Het lijkt er op dat 

naarmate het aantal gewerkte jaren voor de organisatie toeneemt men minder invloed ervaart 

van werksfeer en manier van leidinggeven op de motivatie en tevredenheid. De lengte van het 

dienstverband heeft in dit geval geleid tot het ontwikkelen van een zelfperceptie (ik heb er 

alleen mijzelf er mee en werken moet ik toch) en sociale percepties (er verandert toch niks aan 

de organisatiecultuur) die vervolgens van invloed zijn op de motivatie en tevredenheid van deze 

werknemers. Deze bevinding komt overeen met de literatuur over organisatieleeftijd.  

 

Uit de resultaten is gebleken dat tussen de twee geselecteerde generaties, Protestgeneratie en 

Generatie X,  geen grote verschillen bestaan. De antwoorden gegeven door oudere werknemers 

komen overeen met bevindingen uit eerder onderzoek (Callens, 2011; Bontekoning, 2007; 

Bontekoning, 2008). Resultaten van deze onderzoeken laten bijvoorbeeld zien dat oudere 

werknemers >50 zich graag inzetten voor de baas en persoonlijke communicatie op prijs stellen. 

Daarnaast stellen zij over de omgang met collega’s het op prijs (lunch)pauze te houden met 

collega’s maar privé en werk strikt gescheiden te houden (Callens, 2011; Bontekoning, 2007; 

Bontekoning, 2008). Op basis van deze resultaten kan gesteld worden dat de in dit onderzoek 

gevonden generatiespecifieke kenmerken van oudere werknemers overeenkomen met de 

bestaande literatuur. De generatiespecifieke kenmerken van oudere werknemers voor 

motivatie en binding en visie op het werk kunnen tevens een verklaring zijn voor de bevinding 

dat oudere werknemers bij motivatie voor het werk als eerste het salaris noemde. Daarnaast 

kunnen de behoeften aan persoonlijke communicatie (communiceren) en het elkaar helpen 
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(samenwerken) gekoppeld worden aan de waarde die oudere werknemers hechten aan het 

sociale contact met collega’s, benoemd onder motivatie voor het werk. Het is dan ook 

aannemelijk dat generatiespecifieke kenmerken gekoppeld kunnen worden aan motivatie en 

tevredenheid van oudere werknemers.  

Zo eensgezind als oudere werknemers zijn op voorgaand genoemde factoren, zo 

eensgezind zijn zij ook over eventueel aanwezige verschillen tussen oudere en jongere 

werknemers. Het merendeel van de oudere werknemers heeft het idee dat oudere werknemers 

gemotiveerder zijn dan jongere werknemers en meer binding met het bedrijf hebben. Uit 

onderzoek van Callens (2011) is gebleken dat jongere werknemers minder bereid zijn zich 

(extra) in te zetten voor de baas. Zo zijn jongere werknemers bijvoorbeeld weinig bereid om 

extra uren te werken voor de baas indien nodig (Callens, 2011). Een mogelijke verklaring voor 

het verschil tussen motivatie en binding van oudere en jongere generaties kan voortkomen uit 

de generatiespecifieke kenmerken. Maar het is ook mogelijk een andere verklaring te geven 

voor het verschil in motivatie en binding. Voor het merendeel van de jongere werknemers is 

het werk bij TNT ERN een bijbaan waardoor zij voornamelijk parttime voor de organisatie 

werken. Werknemers die parttime voor een organisatie werken beschouwen de verbintenis 

met de organisatie meer als een zakelijke deal en vertonen daarmee voornamelijk kenmerken 

van geboeide werknemers. Vervolg onderzoek zou uit moeten wijzen of er een verschil bestaat 

in motivatie en binding tussen parttime en fulltime werknemers.  

 

Tot slot komen de beweegredenen van ouderen om zich te binden aan de organisatie 

overeen met factoren die bijdragen aan hun motivatie en tevredenheid op het werk. Ouderen 

geven aan zich te willen blijven binden aan de organisatie om de financiën, het sociale contact 

met collega’s, het onder de mensen zijn en bezig willen blijven. Oudere werknemers 

beschrijven zelf ook heel duidelijk de invloed van motivatie en tevredenheid op het zich willen 

blijven verbinden aan de organisatie. Werknemers benadrukken dat op het moment zij 

ontevreden zijn met het werk dit leidt tot een mindere mate van motivatie en daardoor neemt 

de wil om te blijven bij een organisatie af. Wil TNT ERN b.v. oudere werknemers blijven 

behouden voor de organisatie is het noodzakelijk om in te spelen op de factoren die volgens 
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oudere werknemers bijdragen aan hun motivatie en tevredenheid. Want voor de meeste 

oudere werknemers geldt dat zolang zij gemotiveerd en tevreden zijn zij zich ook langer willen 

blijven binden aan de organisatie.  

  

Theoretisch reflectie 

In dit onderzoek is door middel van verscheidene factoren, omgang met collega’s, HR Beleid, 

manier van leidinggeven en werksfeer, gekeken naar de invloed van organisatiecultuur op de 

motivatie en tevredenheid van oudere werknemers. In de literatuur wordt verondersteld dat 

het begrip organisatiecultuur zeer ruimomvattend is. Er bestaat dan ook een verscheidenheid 

aan manieren waarop organisatiecultuur onderzocht kan worden. Het kan zijn dat indien in het 

theoretisch kader de aandacht gericht wordt op andere factoren, mogelijk een andere invloed 

van organisatiecultuur op de motivatie en tevredenheid van werknemers waargenomen wordt.   

Daarnaast is in dit onderzoek binnen organisatiecultuur naar de manier van leidinggeven 

gekeken. Uit het medewerkertevredenheid onderzoek, gehouden binnen TNT ERN (2010-2011), 

is gebleken dat werknemers niet tevreden zijn met de manier waarop leiding gegeven wordt 

binnen TNT ERN. Daarom is de beslissing genomen om in dit kwalitatieve onderzoek te kijken 

naar de manier van leidinggeven. In dit onderzoek geven oudere werknemers juist aan dat de 

manier van leidinggeven niet van invloed is op de tevredenheid op het werk. Wellicht is het 

beter de theorie met betrekking tot leidinggeven verder te specificeren naar leiderschap en 

leiderschapsstijlen. Het wordt hierdoor mogelijk naar verschillende facetten van leidinggeven te 

kijken en leidinggeven op verschillende manieren te onderzoeken. Hierdoor wordt voorkomen 

dat eenzijdige reflectie plaatsvindt op het leidinggeven.  

Methodologische reflectie 

De betrouwbaarheid van de onderzoeksresultaten kan op twee manieren beïnvloed zijn. Ten 

eerste is dit kwalitatieve onderzoek uitgevoerd door één onderzoeker, de interpretatie van de 

data is daarmee afhankelijk van deze ene onderzoeker. Het is mogelijk dat een tweede 

onderzoeker een andere interpretatie geeft aan dezelfde data. Ten tweede is de 

onafhankelijkheidspositie van de onderzoeker niet volledig te garanderen. De onderzoeker was 

op het moment van het onderzoek ook werkzaam in een andere functie voor TNT ERN. Het is 
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mogelijk dat de onderzoeker in het onderzoek voordeel heeft gehad met de al aanwezige 

kennis over de organisatie die een andere onderzoeker bij het uitvoeren van hetzelfde 

onderzoek niet heeft. Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat werknemers sociaal wenselijke 

antwoorden geven indien zij de onafhankelijkheidspositie van de onderzoeker in twijfel 

trekken.  

 De validiteit van dit onderzoek kan beïnvloed zijn door de gebruikte 

onderzoeksmethode. Tijdens de interviews is aan oudere werknemers gevraagd of zij de 

perceptie hadden dat er verschillen aanwezig zijn tussen oudere en jongere werknemers in 

motivatie, binding en werkwijze. De gegevens met betrekking tot generatie zijn dan ook 

verkregen aan de hand van de gegeven antwoorden en percepties van oudere werknemers. 

Voor de onderzoeksresultaten en conclusies met betrekking tot generatie heeft geen 

vergelijking plaats kunnen vinden met andere (jongere) generaties.  

 

Aanbevelingen vervolg onderzoek 

Een aanbeveling voor vervolgonderzoek is het maken van een vergelijking tussen jongere en 

oudere werknemers in factoren die volgens hun bijdragen aan motivatie en tevredenheid op 

het werk.  Wegens het tijdsbestek van de onderzoeksstage, vijf maanden, was het niet mogelijk 

deze vergelijking te maken. De resultaten en conclusie met betrekking tot generatie is in dit 

onderzoek alleen gebaseerd op percepties die oudere werknemers hebben ten aanzien van 

jongere werknemers. Omdat er geen vergelijking tussen oudere en jongere werknemers 

gemaakt is, kan niet gecontroleerd worden in hoeverre de percepties die oudere werknemers 

hebben al dan wel overeenkomen met de percepties van jongere werknemers. Een vervolg 

onderzoek zou bijvoorbeeld het verschil in percepties en  factoren die bijdragen aan motivatie 

en tevredenheid tussen jongere en oudere werknemers kunnen onderzoeken.  

Een tweede aanbeveling is dat vervolgonderzoek zich zou kunnen richten op de vraag of er 

verschillen bestaan tussen oudere werknemers in operationele en niet operationele afdelingen. 

Het huidige onderzoek heeft plaatsgevonden binnen een operationele afdeling waarbij 

werknemers fysiek (zwaar) werk verrichten. Er bestaat een mogelijkheid dat oudere 

werknemers in niet operationele afdelingen andere factoren benoemen voor motivatie en 
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tevredenheid op het werk en zich op een andere manier aan de organisatie willen blijven 

binden. Daarnaast is de kans aanwezig dat een verschil aanwezig is in behoefte aan 

ondersteunende maatregelen en welke ondersteunende maatregelen die werkgevers kunnen 

treffen. Vervolgonderzoek zou uit kunnen wijzen of er verschil bestaat tussen oudere 

werknemers in operationele en niet operationele afdelingen.     

 

I. Beleidsaanbevelingen TNT Express Road Network 
 

HR Beleid 

Gezien de behoeften en wensen van oudere werknemers is het raadzaam in de 

arbeidsvoorwaarden meer in te spelen op duurzame inzetbaarheid van oudere werknemers. 

Momenteel geven oudere werknemers aan de ondersteunende maatregelen in de 

arbeidsvoorwaarden mager te vinden. Gezien de nog te starten CAO onderhandelingen (2012) 

voor TNT ERN is het raadzaam in de nieuwe, nog te bepalen, arbeidsvoorwaarden in te spelen 

op duurzame inzetbaarheid van oudere werknemers. Welke ondersteunende regelingen 

kunnen vastgelegd worden in de arbeidsvoorwaarden zodat oudere werknemers de juiste 

ondersteuning krijgen in de werkzaamheden? Voor ondersteuning kan gedacht worden aan het 

bieden van mogelijkheden tot aanpassing en het afstemmen van diensttijden op oudere 

werknemers. Of het bieden van aangepaste werkzaamheden zoals coachende functies. Oudere 

werknemers zouden hierbij een meer coachende rol spelen voor jongere werknemers waarbij 

kennis en ervaring overgedragen wordt en niet verloren gaat voor de organisatie, maar 

tegelijkertijd worden de werkzaamheden van ouderen verlicht en aangepast op de 

belastbaarheid van deze werknemers, waarmee de kans op ziekteverzuim onder oudere 

werknemers afneemt.  

 Naast bij de arbeidsvoorwaarden in te spelen op duurzame inzetbaarheid kan ook HR 

beleid bijdragen aan de begeleiding en ondersteuning van oudere werknemers. Mijns inziens 

heerst momenteel binnen TNT ERN nog de visie dat Human Resource Management de 

verantwoordelijkheid is van stafspecialisten. Om duurzame inzetbaarheid van oudere 

werknemers te vergroten is het van belang dat een strategische visie op 

personeelsmanagement ontwikkeld wordt door het Management Team en dat verschillende HR 
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activiteiten geïntegreerd worden in de visie, missie en strategie. De focus van HR activiteiten 

met betrekking tot duurzame inzetbaarheid zou moeten liggen op de begeleiding en 

ondersteuning van oudere werknemers in het proces van ouder worden. Deze begeleiding en 

ondersteuning zou bijvoorbeeld kunnen bestaan uit het verschaffen van informatie aan 

werknemers met betrekking tot specifiek voor ouderen vastgelegde afspraken in de 

arbeidsvoorwaarden. Het voorbereiden van oudere werknemers op het verlaten van de 

arbeidsmarkt door werknemers de mogelijkheid te bieden het werk af te bouwen. Preventief 

en pro-actief optreden tegen een verhoogd risico op ziekteverzuim van oudere werknemers 

door bijvoorbeeld vitaliteit- en leeftijdsbewust personeelsbeleid. En als laatste is het van belang 

dat oudere werknemers de ruimte geboden wordt mee te denken over de juiste begeleiding en 

ondersteunende maatregelen. De behoefte aan begeleiding en ondersteunende maatregelen 

zal waarschijnlijk per oudere werknemer verschillend zijn.  
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Organisatiecultuur en generatie 

Hoewel oudere werknemers aangegeven hebben dat werksfeer en manier van leidinggeven 

niet van invloed zijn op hun motivatie en tevredenheid is het van belang stil te staan bij deze 

twee factoren. Meerdere werknemers geven namelijk aan de werksfeer en manier van 

leidinggeven  niet als prettig te ervaren en voor verbetering vatbaar. Het lijkt erop dat de 

organisatiestructuur van TNT ERN van invloed is op de wijze waarop oudere werknemers 

werksfeer en manier van leidinggeven ervaren. De organisatiestructuur van TNT ERN kan 

gekenmerkt worden als een machinebureaucratie, voortkomend uit Mintzberg’s (1991) 

configuratietheorie. Het is een organisatie die gekenmerkt wordt door formalisatie van gedrag, 

horizontale en verticale taakspecialisatie en grote uitvoerende eenheden. En daarnaast wordt 

de machinebureaucratie gekenmerkt door menselijke problemen in de uitvoerende kern, 

coördinatieproblemen in het leidinggevende centrum en aanpassingsproblemen aan de 

strategische top wat zeer sterk overeenkomt met de situatie zoals geschetst door oudere 

werknemers. Voor wat betreft manier van leidinggeven lijkt het erop dat leidinggevenden 

momenteel een meer coördinerende functie hebben maar dat de behoeften van oudere 

werknemers meer liggen bij leidinggevenden als mentor. Oudere werknemers hebben meer 

behoefte aan begeleiding en ondersteuning van leidinggevenden dan coördinatie. Het is 

daarom van belang dat leidinggevenden meer een functie als mentor aannemen in plaats van 

coördinator. Dit om oudere werknemers  gemotiveerd en tevreden te houden,  daarmee de 

organisatiecultuur creërend waarbij oudere werknemers zich willen blijven verbinden aan de 

organisatie.   

 Naast de manier van leidinggeven benadrukken oudere werknemers ook de oneerlijke 

werkverdeling tussen oudere en jongere werknemers als niet prettig te ervaren. De door 

ouderen geschetste situaties bevestigen dat binnen TNT ERN sprake is van een formalistische 

en gestructureerde werkomgeving waarbij door een gebrek aan leiderschap en toezicht de 

mogelijkheid bestaat tot het ontlopen van het uitvoeren van werk. In principe heeft elke 

werknemer een afgebakende taak, maar door de grootte van de organisatie en het niet altijd 

aanwezig zijn van leidinggevende op de werkvloer hebben jonge werknemers sneller de 

mogelijkheid om niks te doen of hun taak niet uit te voeren. Hiermee wordt het belang nog 
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eens benadrukt dat binnen TNT ERN het raadzaam is leidinggevenden een meer coachende rol 

als mentor te geven. Door vanuit leidinggevenden meer begeleiding en ondersteuning te 

bieden aan werknemers wordt meer betrokkenheid gecreëerd onder werknemers waardoor 

het gemeenschappelijke gevoel onder werknemers toeneemt en de inzet voor de organisatie 

groter.    

Oudere werknemers benadrukken ook vooral het verschil in motivatie en binding tussen 

oudere en jongere werknemers. Oudere werknemers vergelijken hierbij de ambities en 

behoeftes die zij hebben met die van jongere werknemers. Uit onderzoek is echter gebleken 

dat oudere en jongere werknemers op verschillende manieren ambities en behoeftes hebben 

(Boschma & Groen, 2006). Het is daarom van belang dat TNT ERN inspeelt op de verschillende 

generaties die aanwezig zijn op de werkvloer met bijbehorende ambities en behoeften.  
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7. Bijlagen  

 

Bijlage 1: Topiclijst 

 

• Organisatiecultuur 

-  Omgang met collega’s  

-  Manier van leidinggeven 

-  HR beleid  

-  Werksfeer 

• Motivatie  

- Motivatie voor het werk  

- Motivatie in het werk  

• Werktevredenheid  

- Tevredenheid met variëteit  

- Tevredenheid met salaris en compensatie 

- Tevredenheid met promotie en vooruitgang 

• Kwaliteit van arbeid 

- Arbeidsvoorwaarden 

- Arbeidsinhoud 

- Arbeidsomstandigheden 

• Leeftijd 

- Chronologische leeftijd 

- Organisatieleeftijd 

- Levensfase 

• Generatie 

- Visie op het werk 

- Communiceren 

- Samenwerken 

- Motivatie & Binding 

- Arbeidsvoorwaarden 

• Dienstverband 

• Behouden 
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Bijlage 2: Configuratietheorie van Mintzberg (1991) 

 De eenvoudige structuur De machinebureaucratie De professionele 

bureaucratie 

De adhocratie 

 

Primair  

coördinatiemechanisme 

Direct toezicht Standaardisatie van het werk 

 

Standaardisatie van 

vaardigheden 

 

Onderlinge aanpassing 

 

Voornaamste basisdeel 

van de organisatie 

 

Strategische top Technostructuur Uitvoerende kern 

 

Ondersteunende diensten  

Ontwerpparameters Centralisatie, organische 

structuur 

Formalisatie van gedrag, 

verticale en horizontale 

taakspecialisatie, meestal 

groepering naar functie, 

grote uitvoerende 

eenheden, verticale 

centralisatie en beperkte 

horizontale decentralisatie, 

actieplanning 

Training, horizontale 

taakspecialisatie, verticale en 

horizontale decentralisatie  

Verbindingsmiddelen, 

organische structuur, 

selectieve decentralisatie, 

horizontale taakspecialisatie, 

training, gecombineerde 

functionele en marktgerichte 

groepering 

Situationele factoren Jong, klein; niet-

hoogwaardig, technisch 

systeem; eenvoudige 

dynamische omgeving; 

mogelijk zeer grote 

vijandigheid of sterke 

behoefte aan macht bij de 

topmanager; niet 

onderhevig aan mode 

Oud, groot; regulerend, niet-

geautomatiseerd technisch 

systeem; eenvoudige 

stabiele omgeving; externe 

controle; niet aan mode 

onderhevig 

Ingewikkelde, stabiele 

omgeving; niet-regulerend, 

niet hoogwaardig technisch 

systeem; onderhevig aan 

mode  

 

Complexe, dynamische (soms 

turbulente) omgeving; jong 

(vooral de operationele 

adhocratie) geavanceerde en 

vaak geautomatiseerde 

technologie (in de bestuurlijke 

adhocratie); onderheving aan 

mode  

Problemen Risico omdat alles van de 

gezondheid en grillen van 

één persoon afhangt  

Menselijke problemen in de 

uitvoerende kern, 

coördinatieproblemen in het 

leidinggevende centrum, 

aanpassingsproblemen aan 

de strategische top 

Coördinatieproblemen, 

zeggenschapsproblematiek, 

innovatieproblemen, reactie 

op stoornissen 

Reacties van mensen op 

dubbelzinnige situaties, 

efficiency-problemen, de 

gevaren van ontijdige 

structuurveranderingen   
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Bijlage 3: Organogram TNT Express Road Network, International Road Hub 
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Bijlage 4: Centrale thema’s binden van oudere werknemers  


