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Voorwoord 
 
Een jaar geleden begon ik aan de master Strategisch Human Resource Management. Ik heb ooit 

overwogen mijn bachelor op de USBO te doen en ik ben blij dat ik er uiteindelijk nog een jaar rond 

heb mogen lopen. De USBO is een bijzondere ervaring, een plek binnen de universiteit waar 

iedereen echt als individu behandeld wordt. Daarnaast heb ik tijdens mijn master veel nieuwe 

mensen leren kennen, leuke projecten gedaan in groepsverband en uiteindelijk zijn er een paar 

waardevolle vriendschappen uit ontstaan.  

Het schrijven van deze scriptie was een proces dat al bij de start van de master begon met 

het verkennen van mogelijke onderwerpen. Al vrij snel ben ik uitgekomen bij duurzame 

inzetbaarheid, een onderwerp dat goed aansluit op mijn interesse in mensen en hun ontwikkeling. 

De afgelopen maanden bestonden uit het lezen van veel literatuur, veel uren in de bibliotheek, 

momenten van twijfel en nieuwe inzichten. Deze scriptie betekent de afronding van een intensieve 

periode.  

Dit eindresultaat had er nooit gelegen zonder de uitgebreide, constructieve en snelle 

feedback van Jasmijn. Hoeveel statistische output of ongestructureerde stukken tekst ik haar ook 

stuurde, er kwam altijd heldere feedback terug waardoor ik weer gewezen werd op mijn focus en 

niet verzandde in mijn eigen twijfel of brede interesses. Jasmijn, ontzettend bedankt voor de goede 

begeleiding! 

Daarnaast wil ik Tanja en Wouter bedanken voor de mogelijkheid om binnen Siemens mijn 

afstudeeronderzoek uit te voeren. Naast deze scriptie heb ik een kort rapport voor Siemens 

geschreven met voor hun relevante resultaten en aanbevelingen. En passant heb ik ook nog kennis 

opgedaan van de projecten waar Siemens zich mee bezig houdt en gezellige momenten beleefd met 

de groep afstudeerders binnen Siemens. 

Ten slotte wil ik iedereen bedanken die me de afgelopen maanden gesteund heeft. Door 

stukken door te lezen en tips te geven maar ook door voor afleiding te zorgen en leuke uitjes te 

initiëren. Jullie; vrienden, familie, huisgenootjes, wisten me op zeer uiteenlopende manieren te 

motiveren en ondersteunen. Juist tijdens dit soort periodes worden de meest waardevolle relaties 

duidelijk, bedankt! 

 

Simone Teerink          

 

Zeist, september 2013 
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Samenvatting 
 
Het belang van kennisbehoud in relatie tot de vergrijzing, langer doorwerken en de roep om 

flexibiliteit van het personeelsbestand hebben ervoor gezorgd dat Siemens aandacht besteed aan 

duurzame inzetbaarheid. De perceptie van medewerkers op hun inzetbaarheid en factoren die 

daarop van invloed zijn,waren echter nog niet bekend en daarom is er een onderzoek uitgevoerd 

binnen Siemens. De vraag die met dit onderzoek beantwoord is, luidt:  

 

In hoeverre hangen leeftijd (kalender-, functie- en organisatieleeftijd en leeftijd van de 

professionaliteit), functiekenmerken en ontwikkelbereidheid samen met de gepercipieerde 

inzetbaarheid van Siemens medewerkers? 

 

Theorie 

Duurzame inzetbaarheid kan op veel verschillende manieren benaderd worden. In dit onderzoek is 

er voor gekozen om de focus te leggen op inzetbaarheid en niet op werkvermogen of gezondheid,de 

andere twee onderdelen van duurzame inzetbaarheid. Over inzetbaarheid was binnen Siemens 

namelijk het minst bekend. De definitie die gebruikt wordt ziet inzetbaarheid als de huidige 

capaciteiten van een persoon waarbij ook loopbaancompetenties meegenomen worden die iemand 

in de toekomst gaan helpen om inzetbaar te blijven. Er zijn veel factoren die inzetbaarheid 

beïnvloeden maar in dit onderzoek wordt vooral gekeken naar individuele factoren. Anticiperen op 

de toekomst, continue ontwikkeling en de bereidheid daartoe zijn drie aspecten die centraal staan. 

Inzetbaarheid is in dit onderzoek een onderdeel van en een aanzet tot duurzame inzetbaarheid 

omdat het een indicatie geeft van de capaciteiten en bereidheid van een individu over de langere 

termijn. 

 

Methoden 

Op basis van literatuur zijn er hypothesen opgesteld die samen het conceptueel model vormen. Om 

de hypothesen te testen is er een kwantitatief onderzoek uitgevoerd waarbij medewerkers gevraagd 

werd een vragenlijst in te vullen. De vragenlijst is samengesteld uit bestaande schalen die zijn 

aangepast aan de context van dit onderzoek. In totaal hebben 200 medewerkers (40% respons) 

deelgenomen aan de vragenlijst en bleken zij de vier functiefamilies Engineering, Customer Services, 

Sales en Project Management te kunnen representeren. De hypothesen zijn getoetst en op basis van 

de statistische analyses zijn de hypothesen aangenomen of verworpen.  
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Conclusie en discussie  

Uit de analyses bleek dat inzetbaarheid en de subconstructen van inzetbaarheid elk een ander 

patroon vertonen wat betreft factoren die van invloed zijn. Over het algemeen kan gezegd worden 

dat kalenderleeftijd een negatieve invloed heeft op inzetbaarheid. Daarentegen hebben ontwikkel- 

en leerbereidheid, (loopbaan)competenties en functiekenmerken een positieve invloed. De precieze 

combinatie van factoren verschilt per subconstruct en dit toont het belang aan van de definiëring 

van inzetbaarheid en biedt aanleiding tot nieuw onderzoek op de specifieke subconstructen.  Ook 

andere resultaten zijn aanleiding tot discussie en verder onderzoek. Het gaat dan bijvoorbeeld om 

de definiëring van specifieke en generieke functies, leeftijd van de professionaliteit en de manier van 

meten van functieleeftijd. Uit de discussie komen ook interessante concepten voor de toekomst 

naar voren zoals de veranderende perceptie op mobiliteit en relatieve inzetbaarheid. 

 

Aanbevelingen 

Omdat duurzame inzetbaarheid een breed begrip is zijn er in de discussie diverse aanleidingen voor 

vervolgonderzoek aangestipt. Als aanbevelingen zijn zes punten geformuleerd. De eerste drie 

hebben betrekking op wetenschappelijk onderzoek. Belangrijk is dat schalen gestandaardiseerd 

worden zodat onderzoek vergeleken kan worden. Daarnaast zijn de perceptie op veranderende 

loopbanen en relatieve inzetbaarheid twee onderwerpen die nog niet veel belicht zijn. Aan Siemens 

wordt aanbevolen om kritisch naar de job rotatie te kijken, te bekijken hoe ze diverse 

meetinstrumenten kunnen combineren om een beter beeld van duurzame inzetbaarheid te creëren 

en om helder te krijgen hoe het gewenste personeelsbestand er in de toekomst uitziet.  
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1.Inleiding 

Om als organisatie goed te blijven presteren is het belangrijk te anticiperen op de toekomst. Dit 

betekent dat organisaties in moeten spelen op veranderingen (Maurer, Weiss & Barbeite, 2003). Dat 

zijn er tegenwoordig veel en ze volgen elkaar snel op. Zeker op technologisch gebied verandert er 

veel en is het belangrijk om op tijd in te stappen. Voor Siemens, een organisatie die opereert op het 

gebied van elektrotechniek en elektronica, is het anticiperen op nieuwe, maatschappelijke en 

technologische, ontwikkelingen van levensbelang.  

Die veranderingen hebben niet alleen invloed op de producten en diensten die Siemens 

levert maar ook op de organisatiestructuur. Verouderde en opkomende technieken zorgen ervoor 

dat afdelingen verdwijnen, samengevoegd of nieuw opgezet worden. Dit stelt eisen aan de 

flexibiliteit van de organisatie en daarmee aan de medewerker. Een medewerker draagt bij aan de 

flexibiliteit van de organisatie als hij of zij breed inzetbaar is, dat betekent dat diegene niet alleen de 

capaciteiten heeft voor de huidige functie maar in de toekomst ook in een andere functie aan de 

slag kan (Van der Heijde & van der Heijden, 2006).  

Twee andere belangrijke punten die tegenwoordig van invloed zijn op organisaties en waar 

Siemens ook mee te maken heeft, zijn de vergrijzing en de verhoogde pensioenleeftijd. Dit vereist 

veranderingen op het gebied van gezondheid en loopbanen. Mensen moeten immers ook langer 

door kúnnen werken. In de technische sector wordt een schaarste voorzien van personeel waardoor 

het belangrijk is om voortijdige uitval van ouderen te voorkomen (Fouarge, De Grip, Kriechel, Van 

Landeghem & van Thor, 2012). De kennis die er is moet behouden, up-to-date en overgedragen 

worden.  

Het belang van kennisbehoud in relatie tot de vergrijzing, langer doorwerken en de roep om 

flexibiliteit hebben ervoor gezorgd dat Siemens aandacht besteed aan duurzame inzetbaarheid. 

Door hier aandacht aan te besteden, kunnen medewerkers hopelijk tot het einde van hun loopbaan 

gemotiveerd, productief en gezond doorwerken en zijn ze voorbereid op veranderingen. Bij 

duurzame inzetbaarheid is het belangrijk dat er vanaf het begin van de loopbaan aandacht aan 

wordt besteed. Ook de ontwikkeling die jonge medewerkers doormaken heeft invloed op de 

inzetbaarheid in de latere loopbaan (Karaevli & Hall, 2006). 

Bij Siemens zorgen twee kenmerken voor extra uitdaging op het gebied van duurzame 

inzetbaarheid. Ten eerste liggen de gemiddelde leeftijd en het aantal dienstjaren bij Siemens hoog 

(Siemens Nederland N.V., 2013). Dit betekent dat een groot deel van het personeelsbestand niet 

hun hele loopbaan al bezig is met duurzame inzetbaarheid. Daarnaast vereisen veel functies bij 

Siemens specialistische kennis omdat ze gericht zijn op een bepaalde techniek of product en dit 

bemoeilijkt het overstappen naar een andere functie.  
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Om toch breed inzetbaar te kunnen zijn speelt (tijdige) aandacht voor de ontwikkeling van 

de medewerker een belangrijke rol (Van Vuuren, Caniels & Semeijn, 2011). Daarbij draait het zowel 

om de mogelijkheden die een organisatie biedt als de bereidheid van een medewerker om zich te 

ontwikkelen(Van der Klink, Brouwer, Bültmann, Burdof, Schaufeli, Van der Wilt & Zijlstra, 2010). 

Deze tweedeling komt ook naar voren bij de factoren die op duurzame inzetbaarheid van invloed 

kunnen zijn. Uit onderzoek is gebleken dat zowel werk- of organisatiekenmerken, zoals de 

ontwikkelmogelijkheden die een organisatie biedt of de inrichting van functies, van invloed kunnen 

zijn als ook individuele factoren,waaronder leeftijd en ontwikkelbereidheid (Brouwer, De Lange, Van 

der Mei, Wessels, Koolhaas, Bültmann & van der Klink, 2012; Van der Klink et al., 2010). 

Kalenderleeftijd is één van de weinige factoren die niet beïnvloedbaar is en blijkt 

inzetbaarheid volgens sommigen onderzoeken slecht (Nauta, De Lange & Gortz, 2010) en volgens 

andere onderzoeken goed te voorspellen (De Lange, Taris, Jansen, Smulders, Houtman & Kompier, 

2006; Maurer et al., 2003). Daarom worden er ook andere soorten leeftijd meegenomen in 

onderzoeken die van invloed zijn op werkgerelateerde veranderingen, zoals leeftijd van de 

professionaliteit, ook wel mate van ontwikkeling genoemd, en organisatieleeftijd, oftewel het aantal 

dienstjaren (Brouwer et al., 2012; Nauta et al., 2010). Er is echter nog weinig bekend over het 

meenemen van verschillende soorten leeftijden en de invloed op inzetbaarheid (De Lange & van der 

Heijden, 2011).Daar zal in dit onderzoek dan ook aandacht aan worden besteed. 

Continue ontwikkeling is belangrijk voor inzetbaarheid en daadwerkelijk stappen 

ondernemen tot ontwikkeling begint bij ontwikkelbereidheid (Clarke, 2008). Zoals bij veel 

veranderingen wordt het geen succes als de medewerker er geen vertrouwen in heeft. Daarom is 

het belangrijk om bij een onderzoek naar duurzame inzetbaarheid bij de medewerker te beginnen. 

In dit onderzoek zal dan ook de focus liggen op individuele factoren die van invloed kunnen zijn op 

inzetbaarheid en gevraagd worden naar de perceptie van de medewerker op de eigen inzetbaarheid.  

 

1.1 Probleemstelling 

Siemens wil een duurzaam inzetbaar personeelsbestand, zowel om in de toekomst concurrerend te 

kunnen blijven als om medewerkers en hun kennis tot hun pensioen te behouden. Er zijn echter een 

paar factoren binnen Siemens die dit streven bemoeilijken, zoals veel specialistische functies en een 

hoge gemiddelde (organisatie)leeftijd. 

 

1.2 Doelstelling 

Het doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in de gepercipieerde inzetbaarheid van 

medewerkers en daarmee samenhangende factoren. De resultaten uit de vragenlijst kunnen 
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bijvoorbeeld laten zien in hoeverre medewerkers bereid zijn om zich te ontwikkelen. De perceptie 

van de medewerkers is nog niet bekend en kan gebruikt worden bij het in- en aanvullen van het 

beleid gericht op duurzame inzetbaarheid.  

 

1.3 Onderzoeksvraag 

Gezien de focus op de gepercipieerde inzetbaarheid en ontwikkeling zijn er een aantal, vooral 

individuele, factoren geselecteerd waarvan de samenhang met inzetbaarheid onderzocht zal 

worden. In het theoretisch kader worden deze factoren verder toegelicht. De vraag die in deze 

scriptie beantwoord zal worden luidt:  

 

In hoeverre hangen leeftijd (kalender-, functie- en organisatieleeftijd en leeftijd van de 

professionaliteit), functiekenmerken en ontwikkelbereidheid samen met de gepercipieerde 

inzetbaarheid van Siemens medewerkers? 

 

1.4 Wetenschappelijke relevantie 

Naar duurzame inzetbaarheid wordt steeds meer onderzoek gedaan en daarbij worden diverse 

invalshoeken en concepten gebruikt (Forrier & Sels, 2003). Zo kunnen er bijvoorbeeld factoren 

gerelateerd aan het werk zelf, de werkomgeving, de privésituatie en de gezondheid van een 

medewerker worden bekeken (Brouwer et al., 2012; Clarke, 2008; Thijssen, Van der Heijden & 

Rocco, 2008). Dit is afhankelijk van de aanleiding en het doel van het onderzoek. In dit onderzoek 

wordt er gekeken naar de gepercipieerde inzetbaarheid en dat betekent dat er gekeken wordt naar 

de perceptie van de medewerker zelf. Gezien de organisatiecontext is het onderzoek daarnaast erg 

gericht op de loopbaan. Binnen die afbakening zijn er twee gangbare manieren van het meten van 

inzetbaarheid. Inzetbaarheid kan gemeten worden als vermogen en als kans op een baan. Omdat de 

huidige situatie van de interne en externe arbeidsmarkt invloed uit kan oefenen op de kansen is het 

ook goed om te kijken naar inzetbaarheid als vermogen, omdat die minder wordt beïnvloed door 

externe factoren. Daarom zal inzetbaarheid zowel als kans op een baan als vermogen worden 

gemeten, zodat de twee manieren van meten en antwoorden met elkaar vergeleken kunnen 

worden. Deze dubbele manier van meten is nog niet eerder gebruikt in vragenlijsten over 

inzetbaarheid en kan dus mogelijk nieuwe inzichten opleveren.  

Daarnaast kunnen de gebruikte variabelen ook kennis toevoegen aan de bestaande 

inzichten. Leeftijd wordt vaak meegenomen als belangrijke variabele (Nauta, De Vroome, Cox, 

Korver & Kraan, 2005; Van der Heijden, 2002; Van Vuuren et al., 2011) maar zoals uit de literatuur 

blijkt zijn er andere variabelen die ook van invloed kunnen zijn op inzetbaarheid en die misschien wel 
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betekenisvoller zijn omdat ze kunnen worden beïnvloed door de organisatie of medewerker zelf (De 

Lange & Van der Heijden, 2011; Rothwell & Arnold, 2007). Vooral dat laatste punt is van belang 

omdat de organisatie dan iets kan veranderen om de inzetbaarheid te verbeteren, terwijl aan 

kalenderleeftijd niets te veranderen valt. Uit onderzoek (Rothwell & Arnold, 2007) blijkt dat de 

gepercipieerde inzetbaarheid vooral afhangt van andere factoren dan demografische variabelen als 

leeftijd of formele kwalificaties. Door vier operationalisaties van leeftijd als variabelen te gebruiken 

kan dit onderzoek iets toevoegen aan de bestaande literatuur omdat er nog weinig bekend is over 

de rol van andere leeftijden dan kalenderleeftijd bij duurzame inzetbaarheid (De Lange & Van der 

Heijden, 2011).  

Onder de leeftijd van professionaliteit, één van de operationalisaties van leeftijd, worden 

ook competenties meegenomen en dit sluit aan op tendens van recente artikelen (Mäkikangas, De 

Cuyper, Mauno & Kinnunen, 2012; Van der Heijde & Van der Heijden, 2006) die competenties 

meenemen in relatie tot inzetbaarheid. Vooral loopbaancompetenties blijken een rol te spelen bij 

inzetbaarheid. Concepten als de frequentie van participatie in ontwikkelingsactiviteiten en ideeën 

over het bezitten van bepaalde leercompetenties blijken effect te hebben op inzetbaarheid. Dit komt 

voort uit onderzoek van Maurer, Weiss en Barbeite (2003) maar is verder nog onderbelicht in de 

wetenschappelijke literatuur (Maurer et al., 2003). De manier van meten en gebruikte concepten 

sluiten dus aan op recente ontwikkelingen in wetenschappelijk onderzoek en daardoor kunnen de 

resultaten bijdragen aan de bestaande literatuur.  

 

1.5 Praktische relevantie 

Naast de toegevoegde waarde voor de wetenschap, kan dit onderzoek ook inzichten opleveren voor 

Siemens. Behalve in het medewerkerstevredenheidsonderzoek, wordt er niet vaak op een 

structurele manier gevraagd naar de perceptie van medewerkers. Dit onderzoek kan laten zien hoe 

Siemens medewerkers hun inzetbaarheid zien en hoe zij tegenover mobiliteit en ontwikkeling staan. 

Het draait in dit onderzoek dus om de perceptie van medewerkers op hun eigen inzetbaarheid en 

(loopbaan)competenties. Dit hoeft niet gelijk te staan aan de daadwerkelijke competenties maar 

zoals Sandberg (2000) aangeeft met zijn interpretatieve benadering, bepalen opvattingen, in plaats 

van kenmerken, het competentieniveau van individuele werknemers. De ervaring van medewerkers 

bepaalt het raamwerk van waaruit ze werken, en vervolgens de doelen die gesteld worden (Van der 

Heijde & Van der Heijden, 2006). De perceptie speelt dus een belangrijke rol en kan van invloed zijn 

op daadwerkelijk gedrag of prestaties (Mäkikangas et al., 2012).  

Communicatie naar medewerkers toe is effectiever als dit aansluit op het punt waar zij zelf 

staan (Brouwer et al., 2012). Een negatieve houding wat betreft ontwikkeling vraagt om een andere 
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aanpak dan wanneer er al een positieve houding aanwezig is. De huidige status van de houding van 

medewerkers ten opzichte van ontwikkeling is dus belangrijk om HR initiatieven aan te laten slaan. 

Zoals Thijssen, Van der Heijden en Rocco (2008) aangeven, is een analyse van inzetbaarheid en 

competenties een belangrijk startpunt voor alle beleidsactiviteiten rondom loopbaanontwikkeling. 

Dit heeft bij Siemens veel te maken met de interne arbeidsmarkt. Specifieke vragen over 

bijvoorbeeld job rotatie kunnen inzichten opleveren die kunnen bijdragen aan de invulling van het 

HR beleid op dat gebied. Juist de inzetbaarheid en wendbaarheid van medewerkers zijn nu voor 

Siemens relevant om concurrerend te blijven ondanks de economisch moeilijke omstandigheden. 

 

1.6 Maatschappelijke relevantie  

De problematiek die in dit onderzoek wordt besproken komt bij meer bedrijven voor. Met het 

huidige personeelbestand inspelen op veranderingen is niet alleen aan de orde bij Siemens (Fouarge 

et al., 2012). Dus de manier waarop Siemens hiermee omgaat kan een voorbeeld zijn voor andere 

bedrijven. Dit onderzoek, als onderdeel van de aanpak van duurzame inzetbaarheid, kan daar een 

onderdeel van zijn.  

Duurzame inzetbaarheid kan benaderd worden op individueel niveau, dus gericht op één 

medewerker, of op organisatieniveau waarbij het om het gehele personeelsbestand gaat, maar ook 

op arbeidsmarktniveau (Thijssen et al., 2008). De overheid wil een duurzaam inzetbare 

beroepsbevolking, zodat tekorten in bepaalde sectoren kunnen worden opgelost met mensen die uit 

een andere sector komen en mensen aan het werk kunnen blijven. Maar ook binnen een sector is de 

inzetbaarheid van belang, juist omdat daar specifieker duidelijk gemaakt kan worden aan welke 

competenties behoefte is. De samenwerking tussen bedrijven is dus van belang aangezien duurzame 

inzetbaarheid het organisatieniveau en -belang overstijgt.  

Organisaties werken namelijk samen aan een gezonde arbeidsmarkt en dat doen ze al 

indirect als ze aan hun interne arbeidsmarkt werken. Zeker als de verwachting uitkomt dat in de 

toekomst mensen vaker van baan en werkgever wisselen, is inzetbaarheid van groot belang. Mensen 

ondersteunen bij hun ontwikkeling komt niet alleen het bedrijf ten goede maar de gehele sector. 

Net zoals dat medewerkers gestimuleerd moeten worden tot een lange termijn visie, kunnen 

organisaties ook gestimuleerd worden om bij hun maatregelen niet alleen aan hun interne, maar 

ook aan de externe arbeidsmarkt te denken. Het beleid binnen Siemens heeft tevens invloed op de 

externe arbeidsmarkt. Door aandacht te besteden aan duurzame inzetbaarheid laat Siemens zien dat 

ze verantwoord omgaat met haar personeel en daarmee bijdraagt aan de gehele inzetbaarheid 

binnen de technische sector maar ook breder, aan de gehele arbeidsmarkt.  
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1.7 Leeswijzer 

Nu de grote lijnen duidelijk zijn geworden aan de hand van de context en relevantie van het 

onderzoek, zal het volgende hoofdstuk dieper ingaan op de theorie rondom duurzame 

inzetbaarheid. Dit theoretisch kader biedt een basis voor het gehele onderzoek en licht de gebruikte 

concepten toe. Op basis van eerder onderzoek volgt aan het eind van dit tweede hoofdstuk het 

conceptueel model, dat een overzicht vormt van alle hypothesen. In hoofdstuk 3, Methoden, wordt 

uitgelegd hoe deze hypothesen onderzocht zijn. Vervolgens komen in hoofdstuk 4 de resultaten aan 

de orde. Hoofdstuk 5 vormt de conclusie en geeft op basis van de resultaten antwoord op de 

hoofdvraag. Deze resultaten worden in hoofdstuk 6, Discussie, in een breder kader geplaatst door te 

reflecteren op het onderzoek, de theorie en de concepten. Het laatste hoofdstuk bestaat vervolgens 

uit enkele aanbevelingen voor wetenschappelijk vervolgonderzoek en onderzoek binnen Siemens.  
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2. Theoretisch kader 

In dit hoofdstuk wordt de basis van het onderzoek uitgelegd door de centrale theoretische 

concepten toe te lichten. Eerst zal worden uitgelegd wat duurzame inzetbaarheid inhoudt, welke 

plek inzetbaarheid inneemt ten opzichte van duurzame inzetbaarheid, welke definities er zijn van 

inzetbaarheid en waarom het concept gepercipieerde inzetbaarheid als focus van dit onderzoek 

gebruikt wordt. Vervolgens worden de factoren behandeld die, volgens de literatuur, van invloed 

kunnen zijn op inzetbaarheid.  

 

2.1 Van lifetime employment naar lifetime employability 

Over de inzetbaarheid van medewerkers wordt al sinds de jaren ‘50 gepubliceerd in de 

wetenschappelijke literatuur maar vanwege de verschuiving van lifetime employment naar lifetime 

employability is inzetbaarheid weer een actueel thema (Forrier & Sels, 2003). Volgens deze tendens 

is een werknemer zich niet meer zeker van een baan bij dezelfde werkgever gedurende zijn of haar 

hele loopbaan, zoals wel het geval was bij lifetime employment. Vanwege snelle en onverwachte 

veranderingen kunnen bedrijven niet meer garanderen dat iemand zijn of haar hele loopbaan kan 

blijven. Ook de werknemer zelf is actiever op de arbeidsmarkt en neemt meer eigen 

verantwoordelijkheid (Forrier & Sels, 2003).Lifetime employability wordt door Thijssen et al. (2008) 

omschreven als ‘the behavioral tendency directed at acquiring, maintaining and using qualifications 

aimed at coping with a changing labor market during all career stages’(p. 174). Om wel van baan te 

kunnen veranderen als dat nodig is en/of als de werknemer dat wil, is het belangrijk om op de 

toekomst te anticiperen. Dit betekent dat men niet alleen moet kijken naar hoe inzetbaar iemand nu 

is, maar ook naar hoe die inzetbaarheid in de toekomst nog aansluit op banen, oftewel hoe 

duurzaam inzetbaar iemand is. 

 

2.2 Duurzame inzetbaarheid 

Duurzame inzetbaarheid is een term die steeds meer bedrijven gebruiken om aandacht te besteden 

aan een vergrijzend personeelbestand dat langer door moet werken. De opschuivende 

pensioenleeftijd kan leiden tot meer bewustzijn onder medewerkers over dat ze niet alleen nu 

inzetbaar moeten zijn maar dat ook moeten blijven in de toekomst. Het begrip duurzaam wordt 

gebruikt omdat inzetbaarheid dan wordt gerelateerd aan een gehele loopbaan met een focus op de 

toekomst, waarbij iemand blijvend inzetbaar blijft. Een veelgebruikte definitie is die van Van der 

Klink, Brouwer, Bultmann, Burdof, Schaufeli, Van der Wilt en Zijlstra (2010): ‘Duurzaam inzetbaar 

betekent dat medewerkers doorlopend in hun arbeidsleven over daadwerkelijk realiseerbare 

mogelijkheden alsmede over de voorwaarden beschikken om in huidig en toekomstig werk met 
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behoud van gezondheid en welzijn te (blijven) functioneren. Dit impliceert een werkcontext die hen 

hiertoe in staat stelt, evenals de attitude en motivatie om deze mogelijkheden daadwerkelijk te 

benutten’(p. 8). 

De definitie die Siemens zelf een aantal jaren geleden heeft opgesteld is de volgende: 

‘Duurzame inzetbaarheid is de mate, waarin medewerkers productief, gemotiveerd en gezond willen 

en kunnen blijven werken binnen en/of buiten het bedrijf/ de organisatie’ (Van der Spek, 2010). 

Deze definitie sluit aan op de drie onderdelen (werkvermogen, vitaliteit en inzetbaarheid) van 

duurzame inzetbaarheid die van Van Vuuren, Caniëls en Semeijn (2011) noemen en geeft aan dat 

het niet alleen om de huidige inzetbaarheid gaat maar ook om de toekomst. Het onderdeel ‘willen’ is 

daarnaast belangrijk, binnen Siemens wordt eigen initiatief verwacht van de medewerkers en voor 

onderdelen als job rotatie wordt ook op de bereidheid van medewerkers gerekend.  

Inzetbaarheid is, naast werkvermogen en vitaliteit, dus één van de onderdelen van 

duurzame inzetbaarheid volgens Van Vuuren et al. (2011). Siemens is al een paar jaar bezig met de 

term duurzame inzetbaarheid en diverse onderdelen worden al belicht waardoor ze voor dit 

onderzoek minder relevant zijn. Duurzame inzetbaarheid is bij Siemens geen middel om het verzuim 

te verminderen, dit is al jaren op een laag niveau van rond de twee procent (Siemens Nederland 

N.V., 2012). Gezondheid wordt vaak in verband gebracht met verzuim en bij Siemens zijn er al 

maatregelen gericht op het verbeteren van de gezondheid van medewerkers. Ook aan het 

werkvermogen besteed Siemens aandacht, door dit te monitoren meteen vragenlijst, de Work 

Ability Index (WAI).  

Volgens de definitie van Van Vuuren et al. (2011) staan er daarmee al twee onderdelen van 

duurzame inzetbaarheid in de aandacht: vitaliteit en werkvermogen. Dit is één reden dat 

inzetbaarheid, als onderdeel van duurzame inzetbaarheid, de focus van dit onderzoek is. De andere 

reden is de aandacht die er binnen de HR afdeling van Siemens bestaat voor interne mobiliteit en 

flexibiliteit (Siemens Nederland N.V., 2013).Inzetbaarheid als concept sluit daar goed op aan omdat 

deze punten inzetbaarheid positief kunnen beïnvloeden (Van der Heijden & Brinkman, 2001). Op 

welke manier mobiliteit en flexibiliteit inzetbaarheid kunnen beïnvloeden wordt later in dit 

hoofdstuk uitgelegd. 

 

2.3 Definities van inzetbaarheid 

Inzetbaarheid is een breed concept dat gemeten kan worden aan de hand van vele variabelen 

(Brouwer et al., 2012; Clarke, 2008; Thijssen et al., 2008). Daarom zal eerst beter uitgelegd worden 

wat inzetbaarheid inhoudt en volgt hieronder aan de hand van de driedeling van Thijssen et al. 

(2008) een kort overzicht van enkele definities zodat duidelijker wordt welke aspecten onder 
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inzetbaarheid vallen. De meeste auteurs geven één definitie maar Thijssen et al. (2008) geven aan 

dat er meerdere lagen te onderscheiden zijn rondom inzetbaarheid. Andere auteurs (Van Emmerik, 

Schreurs, De Cuyper, Jawahar & Peeters, 2012) hebben wel opsommingen gegeven van definities 

maar niet zo helder als Thijssen et al. (2008). Deze indeling wordt dus gebruikt omdat het één van de 

weinige, echte categoriseringen rondom inzetbaarheid betreft. 

 

2.3.1 Huidige inzetbaarheid 

De huidige inzetbaarheid, ook wel inzetbaarheidsradius genoemd, vormt de kern en komt in vrijwel 

elke definitie naar voren (Thijssen et al., 2008). Dit bevat alle huidige, persoonlijke mogelijkheden 

om verschillende banen adequaat uit te kunnen voeren, op dit moment. De manier waarop Groot en 

Maassen van den Brink (2000) inzetbaarheid operationaliseren,‘de mate waarin de medewerker 

andere banen aan kan pakken, ook op andere afdelingen binnen het bedrijf’ (p.574), sluit aan op de 

kerndefinitie van Thijssen et al. (2008) en gaat over de inzetbaarheid op dit moment.  

 

2.3.2 Huidige inzetbaarheid en competenties 

Zoals bij de kerndefinitie, wordt inzetbaarheid soms gedefinieerd als de diversiteit aan banen die 

iemand kan uitvoeren, en omvat het dus de huidige functionele flexibiliteit op de interne en externe 

arbeidsmarkt. Medewerkers met veel vaardigheden hebben een grote inzetbaarheidsradius. Voor de 

toekomst zijn echter ook competenties belangrijk die een medewerker nodig heeft om zijn of haar 

radius te vergroten.  

Deze kerndefinitie wordt dan ook vaak uitgebreid met competenties die gerelateerd zijn aan 

inzetbaarheid, zoals loopbaancompetenties (Thijssen et al., 2008), ook wel loopbaankapitaal 

genoemd (Forrier & Sels, 2003). Akkermans, Brenninkmeijer, Huibers en Blonk (2012) definiëren 

loopbaancompetenties als ‘knowledge, skills, and abilities central to career development, which can 

be influenced and developed by the individual’(p. 5). Dat ze niet een statisch gegeven betreffen 

maar te ontwikkelen zijn is een belangrijk gegeven, omdat iedereen er dus in theorie mee aan de 

slag kan.  

Thijssen et al. (2008) formuleren de tweede definitie als het geheel aan persoonlijke 

factoren die toekomstige arbeidsmarktperspectieven beïnvloeden, waaronder de 

inzetbaarheidsradius en competenties gerelateerd aan inzetbaarheid. Van Vuuren et al. (2011) 

verwoorden dit als ‘het vermogen om nu en in de toekomst verschillende werkzaamheden en 

functies adequaat te blijven vervullen, zowel in eigen bedrijf als in een ander bedrijf of sector’(p. 

360). Ook Van der Heijde en Van der Heijden (2006) includeren competenties in hun definitie die 

luidt: ‘the continuous fulfilling, acquiring or creating of work through the optimal use of 
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competences. These competences refer to an individual’s knowledge, skills and abilities needed to 

adequately perform various tasks and carry responsibilities within a job, and to their adaptability to 

changes in the internal and external labor market’(p. 439).  

Het gaat dus niet alleen om de huidige inzetbaarheid maar ook om de toekomst en hoe 

daarop geanticipeerd kan worden. In de definitie van Fugate, Kinicki en Ashforth (2004) van 

inzetbaarheid komt ook duidelijk de aandacht voor carrièremogelijkheden en aanpassingsvermogen 

naar voren: ‘a form of work-specific active adaptibility that enables workers to identify and realize 

career opportunities’ (p. 16). Dit is een erg specifieke definitie met een focus op de loopbaan en ziet 

de kern van inzetbaarheid als het zorgen dat een medewerker voorbereid is op een volgende stap in 

zijn of haar loopbaan.  

 

2.3.3 Context 

De derde definitie (Thijssen et al., 2008) includeert naast de huidige inzetbaarheid en competenties 

vervolgens ook de context, waardoor zowel persoonlijke als contextuele factoren die van invloed 

kunnen zijn op (toekomstige) arbeidsmarktperspectieven, worden meegenomen. De context bestaat 

uit de organisatie en de mogelijkheden die een organisatie biedt, maar ook de maatschappij, want 

beiden kunnen de (toekomstige) arbeidsmarkt beïnvloeden (Thijssen et al., 2008).  

Het vinden van een baan is niet alleen afhankelijk van de mate van inzetbaarheid maar ook 

van de (concurrentie op de) arbeidsmarkt en een hoge inzetbaarheid betekent dus niet per definitie 

dat het makkelijk is om een nieuwe baan te vinden (Clarke & Patrickson, 2008). De contextuele 

factoren kunnen voor een deel bepalen hoe succesvol iemand uiteindelijk is (Thijssen et al., 2008) 

maar ook hoe inzetbaar mensen zichzelf vinden. Bij een groot aanbod van banen kunnen 

medewerkers zichzelf als beter inzetbaar zien dan wanneer banen schaars zijn (Berntso, Sverke& 

Marklund, 2006). De interne arbeidsmarkt kan ook van invloed zijn op de gepercipieerde 

inzetbaarheid door de mogelijkheden die een organisatie biedt. Dit kan per individu of functie 

verschillen en zo kan de context per individu zorgen voor een andere inzetbaarheid.  

 

2.3.4 Gehanteerde definitie 

Zoals uit bovenstaande definities al duidelijk werd, kunnen definities van duurzame inzetbaarheid 

erg op die van inzetbaarheid lijken. Dit geldt met name voor de tweede en derde definitie die 

Thijssen et al. (2008) geven, waarin er ook aandacht is voor de toekomst en de context. Duurzame 

inzetbaarheid gaat over de lange termijn en kan eigenlijk pas na een periode vastgesteld worden, 

daarom is het beter om duurzame inzetbaarheid te zien als een streven en inzetbaarheid als middel 

of voorwaarde daartoe. Inzetbaarheid is in dit onderzoek een onderdeel van en een mogelijkheid of 
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aanzet tot duurzame inzetbaarheid omdat het een indicatie geeft van de competenties en 

bereidheid van een individu over de langere termijn. 

Dit onderzoek sluit aan op de tweede definitie van inzetbaarheid (Thijssen et al., 2008), 

waarbij een focus ligt op de mogelijkheden in de toekomst. Niet het presteren in de huidige functie 

staat centraal maar het anticiperen op de toekomst. Siemens wil immers in de toekomst een 

duurzaam inzetbaar personeelsbestand hebben en daarvoor is het belangrijk om te weten in 

hoeverre men bereid is zich daarop voor te bereiden. In dit onderzoek staan dus ontwikkeling, de 

bereidheid daartoe en anticiperen op de toekomst centraal.  

Uiteraard worden de resultaten geïnterpreteerd in de organisatiecontext maar de staat van 

de context, de interne en externe arbeidsmarkt, wordt niet empirisch onderzocht of bevraagd in de 

vragenlijst omdat dit het onderzoek te omvangrijk zou maken. Het gaat er in deze scriptie om of 

iemand zichzelf als inzetbaar ziet en of iemand bereid is om daar aan te werken. Deze focus op de 

perceptie van medewerkers wordt in de volgende paragraaf verder toegelicht.  

 

2.3.5 Gepercipieerde inzetbaarheid 

Omdat de houding van de medewerker een belangrijke rol speelt zal in dit onderzoek de perceptie 

van de medewerker gemeten worden. Deze benadering wordt door meer onderzoekers gebruikt 

(Berntson, Sverke, & Marklund, 2006; Eby, Butts, & Lockwood, 2003; Rothwell & Arnold, 2007). De 

perceptie staat niet gelijk aan de daadwerkelijke inzetbaarheid maar uit onderzoek (Legge, 2005; 

Maurer et al., 2003; Van Dam, 2004) is gebleken dat de houding een goede indirecte voorspeller is 

van het deelnemen aan ontwikkelactiviteiten. De intentie om deel te nemen is dus een goede 

voorspeller voor daadwerkelijke participatie (Maurer et al., 2003). Ideeën van werknemers kunnen 

een goede voorspeller zijn van hun daadwerkelijke acties en zijn daarom van belang om te weten 

voor een bedrijf. Hierbij is een aanname dat werknemers zich gedragen naar hun perceptie en dat 

gepercipieerde inzetbaarheid een voorwaarde kan vormen voor bijvoorbeeld baanveranderingen 

(Mäkikangas et al., 2012). Uit het onderzoek van Mäkikangas et al. (2012) bleek dat gepercipieerde 

inzetbaarheid stabiel blijft over een jaar en dat betekent dat het een goede indicator is van de 

situatie op dit moment en de komende periode van een jaar.  

 

Inmiddels is duidelijk geworden wat inzetbaarheid inhoudt en welke benadering van inzetbaarheid 

in dit onderzoek gebruikt wordt. Er zijn veel factoren die inzetbaarheid negatief danwel positief 

kunnen beïnvloeden. Om daadwerkelijk iets te kunnen doen met de resultaten is het belangrijk om 

te weten welke factoren inzetbaarheid in welke mate beïnvloeden. Hieronder worden de factoren 

kalender-, functie- en organisatieleeftijd, (loopbaan)competenties, gevolgde trainingen, 
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functiekenmerken en ontwikkelbereidheid toegelicht. Deze factoren sluiten aan op de focus op het 

individu en de loopbaan.  

 

2.4 Factoren die inzetbaarheid beïnvloeden 

2.4.1 Leeftijd 

De inzetbaarheid van medewerkers kan op verschillende manieren bevorderd en beïnvloed worden. 

Trainingen, competenties en ontwikkelbereidheid kunnen van invloed zijn op de inzetbaarheid en 

worden later in het theoretisch kader behandeld. Daarnaast zijn ook andere kenmerken van invloed, 

zoals leeftijd. Hieronder worden drie operationalisaties van leeftijd toegelicht die gebruikt zullen 

worden in dit onderzoek.   

 

2.4.1.1 Kalenderleeftijd 

Uit onderzoek van Tones, Pillay en Kelly (2011) blijkt dat leeftijd een determinant is van 

carrièredoelen en werkgerelateerd leren en ontwikkelen. Leeftijd kan positief bijdragen aan 

individueel loopbaankapitaal, aangezien oudere mensen vaak meer ervaring en vaardigheden 

hebben opgedaan (Clarke, 2008). Toch wordt dit niet altijd zo gezien en worden jongere mensen als 

waardevol en inzetbaar gezien terwijl ze minder ervaring hebben. De relatie tussen inzetbaarheid en 

werk kan voor een groot deel beïnvloed worden door stereotypen en verwachtingen en niet alleen 

op individuele inzetbaarheid gebaseerd zijn (Clarke  & Patrickson, 2008). Zowel vanuit de organisatie 

als vanuit de medewerker kan leeftijd een negatief effect hebben vanwege stereotypen.  

Er bestaan allerlei vooroordelen over ouderen, zo zouden ze minder flexibel, minder 

innovatief, minder gemotiveerd zijn om nieuwe dingen te leren of minder fysiek capabel zijn (Clarke, 

2008; Van Veldhoven & Dorenbosch, 2008). Door negatieve stereotypering kunnen ouderen minder 

kansen krijgen (Tones, Pillay & Kelly, 2011). Dit is echter afhankelijk van hoe zij dit kunnen 

compenseren, bijvoorbeeld door een proactieve houding of ervaring. Als ouderen zelf minder 

initiatief nemen kan dit hun flexibiliteit en toekomstige participatie beperken (Van Veldhoven & 

Dorenbosch, 2008). Van der Heijde en Van der Heijden (2006) tonen ook aan dat carrière initiatieven 

en trainingsmogelijkheden afnemen met leeftijd, dit betreft dus niet alleen mogelijkheden vanuit de 

organisatie maar ook initiatieven vanuit het individu zelf.  

Uit een onderzoek van Patrickson en Ranzijn (2003) blijkt dat oudere medewerkers vaak een 

onrealistisch beeld hebben van hun eigen inzetbaarheid omdat zij hun inzetbaarheid op prestaties in 

het verleden of verouderde vaardigheden baseren en teleurstellingen in hun loopbaan relateren aan 

hun leeftijd in plaats van aan persoonlijke kenmerken die van invloed kunnen zijn op inzetbaarheid. 

Omdat oudere medewerkers niet altijd gewend zijn om hun eigen carrière te managen bleek het 
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lastig voor hen om nu wel de verantwoordelijkheid te nemen voor hun inzetbaarheid en 

vaardigheden te updaten (Clarke & Patrickson, 2008).  

Uit onderzoek van Van der Heijden (2002) blijkt een negatieve relatie tussen leeftijd en 

inzetbaarheid. Naast de gepercipieerde inzetbaarheid (Nauta et al. 2010; Van Vuuren et al., 2011), 

neemt ook de mate van inzetbaarheid, vooral in een baan in een ander domein of op een hoger 

niveau, sterk af met leeftijd (Van der Heijden, 2002). Als mensen ouder worden staan ze minder 

open voor nieuwe ervaringen of veranderingen (De Lange, Taris, Jansen, Kompier, Houtman & 

Bongers, 2010) terwijl oudere werknemers hun inzetbaarheid kunnen behouden als zij meer 

interesse in en mogelijkheden hebben voor een leven lang leren (Van Vuuren et al., 2011). Deze 

resultaten leiden tot de eerste twee hypothesen.  

H1: Een hoge kalenderleeftijd heeft een negatieve relatie met ontwikkelbereidheid.  

De negatieve beeldvorming over ouderen kan invloed hebben op hoe mensen zichzelf beoordelen 

(Nauta et al., 2005). Niet alle onderzoeken geven een even sterke relatie aan tussen leeftijd en 

gepercipieerde inzetbaarheid. Sommige onderzoeken (Nauta et al., 2010; Van Vuuren et al., 2011) 

tonen aan dat er een negatief verband bestaat tussen leeftijd en (gepercipieerde) inzetbaarheid 

terwijl anderen (Maurer et al., 2003; Rothwell & Arnold, 2007) een zwakke negatieve relatie 

aantonen. Ondanks verschillen in de sterkte van de relatie blijkt vrijwel altijd een negatieve relatie 

en speelt leeftijd een belangrijke rol (Wittekind, Raeder & Grote, 2010). Op basis van deze 

onderzoeken is de volgende hypothese geformuleerd: 

H2: Een hoge kalenderleeftijd heeft een negatief verband met inzetbaarheid. 

Door bovenstaande theorie te combineren, geeft de derde hypothese het verwachte mediërende 

effect aan van ontwikkelbereidheid op inzetbaarheid, aangezien het minder openstaan voor 

veranderingen een indirect effect lijkt te hebben op inzetbaarheid. 

H3: Een hoge kalenderleeftijd heeft een negatieve relatie met inzetbaarheid via het 

mediërende effect van ontwikkelbereidheid. 

 

2.4.1.2 Functie- en organisatieleeftijd 

Zoals hierboven al wordt aangegeven, blijkt kalenderleeftijd in onderzoek naar inzetbaarheid een 

veel gebruikte en makkelijk te bevragen variabele. Uit onderzoek van Nauta et al. (2010) komt naar 

voren dat kalenderleeftijd inzetbaarheid echter slecht blijkt te voorspellen. Leeftijd zegt niets over 

talenten, ambities en tekortkomingen van een individu, en behoeften kunnen gedurende een leven 

veranderen (Nauta et al., 2010) en zijn niet te generaliseren per leeftijd. Groepen oudere 

medewerkers blijken juist heterogener te zijn dan groepen jongere medewerkers (Nauta et al., 

2005). Daarnaast is leeftijd een gegeven en kan er geen invloed op worden uitgeoefend. Er zijn wel 
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andere operationalisaties waar door de organisatie invloed op uitgeoefend kan worden en die dus 

interessant zijn voor interventies. De Lange en Van der Heijden (2011) onderscheiden de 

leeftijdsmaten ‘organisatieleeftijd (vakmanschap, jaren dienstervaring), psychosociale leeftijd 

(beeldvorming oudere werknemers, subjectief tijdsperspectief), functionele leeftijd (vermogen om 

te werken, gezondheid) en leef-situatie leeftijd (thuissituatie, economische situatie)’ (pp. 75-76).  

Gezien de focus op mobiliteit en arbeidsmogelijkheden is naast kalenderleeftijd in dit 

onderzoek functie- en organisatieleeftijd belangrijk, hieronder zal dit besproken worden. 

Functieleeftijd wordt gemeten door het aantal jaren dat iemand dezelfde functie uitoefent en 

organisatieleeftijd staat voor het aantal jaren dat iemand bij dezelfde organisatie werkt.  

 

 Functieleeftijd 

Brouwer et al. (2012) concluderen in hun literatuurstudie dat de kans op inzetbaarheid kleiner wordt 

als een werknemer langer dezelfde functie uitoefent of wanneer iemand lang in dienst is en dat 

daarmee de kans op ervaringsconcentratie ook toeneemt. Ervaringsconcentratie (Thijssen & Walter, 

2006) heeft niet per definitie met kalenderleeftijd te maken maar vooral met langdurig in dezelfde 

functie blijven werken. Hoe langer men in een functie werkt, hoe specifieker de kennis wordt. 

Daarmee wordt niet alleen het leervermogen beïnvloed, maar ook de inzetbaarheid in andere 

functiegebieden en dus wordt de flexibiliteit van de werknemer verkleind (Brouwer et al., 2012). 

Medewerkers met een hogere functieleeftijd zijn minder inzetbaar ergens anders binnen het bedrijf 

dan mensen met een lagere functieleeftijd (Groot & Maassen Van den Brink, 2000). Medewerkers 

met meer ervaring bouwen meer specifiek menselijk kapitaal op en dit maakt hen productiever in 

hun eigen baan maar minder inzetbaar in andere banen. Hun expertise is geconcentreerd op hun 

huidige baan (Groot & Maassen Van den Brink, 2000). Uit het onderzoek van Nauta et al. (2005) 

bleek dat de functieleeftijd invloed heeft op de gepercipieerde inzetbaarheid.  

H4: Een hoge functieleeftijd heeft een negatieve relatie met de inzetbaarheid van 

medewerkers voor andere functies.  

 

 Organisatieleeftijd 

De hoogte van de organisatieleeftijd kan, net zoals bij functieleeftijd, van invloed zijn op hoe de 

inzetbaarheid gepercipieerd wordt. Van Dam (2004) noemt in haar artikel dat organisatieleeftijd 

negatief samenhangt met ontwikkelactiviteiten, loopbaangerelateerde activiteiten, 

mobiliteitsgedrag en de bereidheid om deel te nemen aan mobiliteitsmogelijkheden. Werknemers 

die korter in dienst zijn hebben hogere mobiliteitsverwachtingen, krijgen meer kansen voor 

mobiliteit, accepteren die kansen sneller en hebben een positievere houding tegenover 
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veranderingen in het werk ten behoeve van de inzetbaarheid dan mensen die er al langer werken 

(Van Dam, 2004). Medewerkers met een hogere organisatieleeftijd zijn volgens deze theorie dus 

minder bereid tot ontwikkeling. Daardoor wordt hun inzetbaarheid weer negatief beïnvloed. Dit 

leidt tot de volgende twee hypothesen, waarvan er één het mediërende verband aangeeft: 

H5: Een hoge organisatieleeftijd heeft een negatief verband met de ontwikkelbereidheid.  

H6: Een hoge organisatieleeftijd heeft een negatieve relatie met inzetbaarheid via het 

mediërende effect van ontwikkelbereidheid.  

 

Samenvatting 

Van zowel kalender-, functie- als organisatieleeftijd wordt verwacht dat zij een negatieve invloed 

uitoefenen op inzetbaarheid. Kalenderleeftijd is niet te beïnvloeden maar de factoren functie- en 

organisatieleeftijd wel. Daarnaast wordt verwacht dat vanwege de negatieve invloed van 

organisatieleeftijd op ontwikkelbereidheid, dit ook indirect inzetbaarheid zal beïnvloeden. Hieronder 

komen nu factoren aan bod die de inzetbaarheid kunnen bevorderen.  

 

2.5 Inzetbaarheid bevorderen 

Sommige medewerkers zullen op dit moment al een veelheid aan taken of functies kunnen 

vervullen. Anderen kunnen dat nog niet maar zijn zich wel bewust van de taken die ze in de 

toekomst mogelijk gaan willen of moeten vervullen en zijn bezig zich te ontwikkelen. Er zit een 

verschil tussen het verbeteren van de inzetbaarheid gericht op de huidige functie en inzetbaarheid 

gericht op de toekomst, ook al kan daar wel overlap tussen bestaan. Zeker in het kader van 

duurzame inzetbaarheid komt hierbij het verschil in een korte en lange termijn focus naar voren. 

Zoals hierboven al kort is toegelicht, zal inzetbaarheid in dit onderzoek gerelateerd worden aan 

duurzame inzetbaarheid en ligt de focus op de toekomst en de kans op toekomstige functies. 

De eisen die aan medewerkers gesteld worden kunnen snel veranderen en daardoor kunnen 

de kansen op een andere baan, de inzetbaarheid, ook veranderen gedurende de tijd. De oorzaken 

kunnen uit de maatschappij of uit de organisatie komen of gerelateerd zijn aan wensen vanuit de 

medewerker. Welke oorzaken hiervoor ook te vinden zijn, een medewerker kan hier zelf op 

inspelen. Dit past bij het idee van lifetime employability en de gedeelde verantwoordelijkheid van 

werkgever en werkgever daarvoor. Om inzetbaar te zijn en te blijven zijn continue ontwikkeling en 

de houding daartegenover belangrijk om inzetbaarheid te bevorderen (Clarke & Patrickson, 2008).  

Om niet alleen nu te kunnen blijven functioneren maar ook in de toekomst de gewenste 

functie uit te kunnen oefenen is het dus van belang om zich te blijven ontwikkelen. 

Ontwikkelprogramma’s moeten voorkomen dat een medewerker obsoleet raakt. Een gebrek aan 
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ontwikkeling, door onvoldoende training of ervaring, kan leiden tot obsoletie, door Thijssen en 

Walter (2006) gedefinieerd als waardevermindering van het menselijk kapitaal. Obsoletie kan leiden 

tot een verminderde inzetbaarheid, zoals ook naar voren zal komen in de paragraaf over 

functiekenmerken. Ontwikkeling kan op verschillende manieren plaatsvinden; door trainingen te 

volgen maar ook tijdens het werk of door te veranderen van werk. Dit komt in de rest van het 

hoofdstuk uitgebreider aan bod.  

 

2.5.1 Mate van ontwikkeling 

De mate van ontwikkeling van een medewerker wordt ook wel de leeftijd van de professionaliteit 

genoemd (Nauta et al., 2010) en dit is een van de operationalisaties van leeftijd die in dit onderzoek 

gebruikt wordt. Leeftijd van de professionaliteit is de ‘mate waarin mensen zich hebben ontwikkeld 

op een bepaald punt en hoe goed hun werkprestaties en competenties zijn’ (Nauta et al., 2010, p. 7). 

Dit is een interessant concept omdat het, mijns inziens, deels vergelijkbaar is met de huidige 

inzetbaarheid. Door Nauta et al. (2010) wordt dit als één van de specifiekere operationalisaties van 

leeftijd gezien, naast privésituatie, psychosociale beleving en gezondheid. De leeftijd van de 

professionaliteit is wel enigszins verwant aan functie- of organisatieleeftijd maar is een complexer 

concept en niet zo eenvoudig te meten. Het aantal dienstjaren kan een indicatie voor opgebouwde 

kennis en ervaring geven maar de leeftijd van de professionaliteit is een nauwkeurigere beschrijving 

van wat ‘iemand in een bepaalde professie op een bepaald moment in zijn levensloop kan 

presteren’(Nauta et al., 2010, p. 7). Het voornaamste verschil tussen de definiëring van Nauta et al. 

(2010) en de gebruikte definitie van inzetbaarheid in dit onderzoek is het includeren van prestaties. 

Nauta et al. (2010) gebruiken dat wel in hun concept maar hier ligt de focus op de mogelijkheden in 

de toekomst en niet op de huidige prestaties. Die worden dan ook niet gemeten of meegenomen in 

het onderzoek.  

 In lijn van deze leeftijd zijn er een aantal momenten waarop in de loopbaan problemen 

rondom professionaliteit kunnen optreden. Aan het begin kunnen mensen nog niet helemaal op hun 

plek zitten terwijl halverwege de loopbaan mensen soms doorgroeien naar functies die eigenlijk 

boven hun niveau of kunnen liggen. Dit kan het geval zijn bij experts die doorgroeien naar een 

managementfunctie terwijl hier niet hun kwaliteiten liggen. En aan het einde van een loopbaan kan 

ervaringsconcentratie optreden als mensen te specialistisch zijn geworden. Dit sluit aan op het 

verloop van de loopbaan van een individu en de invloed die dit kan hebben op inzetbaarheid. In een 

studie onder managers vonden Karaevli en Hall (2006) dat mensen die al vroeg in hun loopbaan 

meerdere veranderingen hadden ondergaan een hogere aanpassing hadden dan diegenen die pas 
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veranderingen ondergingen in een latere loopbaanfase. Dit pleit voor mobiliteit, dat later aan bod 

zal komen.  

  

2.5.2 Loopbaancompetenties & competenties 

Zoals hierboven werd aangegeven wordt het niveau van competenties door Nauta et al. (2010) 

gebruikt als indicator voor de mate van ontwikkeling. Het ontwikkelen van competenties is een 

belangrijke manier om inzetbaarheid te vergroten en het deelnemen aan initiatieven gericht op het 

ontwikkelen van competenties hangt samen met een hogere mate van gepercipieerde inzetbaarheid 

(De Vos, De Hauw & Van der Heijden, 2011). Zoals Akkermans et al. (2012) aangeven, kunnen het 

reflecteren op persoonlijke motivatie en kwaliteiten, het effectief communiceren van carrière 

behoeften en het proactief zoeken naar kansen belangrijke voorspellers zijn van inzetbaarheid. Op 

basis hiervan kunnen onder meer competenties als leervermogen, initiatief, communicatieve 

vaardigheden, veranderingsbereidheid en netwerken worden aangemerkt als belangrijke 

competenties. Om competenties, als onderdeel van de leeftijd van de professionaliteit, mee te 

nemen is de volgende hypothese opgesteld: 

H7a: Het niveau waarop een medewerker competenties beheerst heeft een positieve relatie 

met inzetbaarheid. 

Competenties kunnen gerelateerd zijn aan een functie maar ze kunnen ook gericht zijn op de 

loopbaan, zoals het geval is bij loopbaancompetenties. Diverse auteurs (Akkermans et al., 2012; 

Clarke, 2008) beargumenteren dat loopbaancompetenties van belang zijn voor de inzetbaarheid. 

Akkermans et al. (2012) zien gepercipieerde inzetbaarheid zelfs als een uitkomst van 

loopbaancompetenties omdat deze competenties tot een positiever beeld leiden van 

arbeidsmarktmogelijkheden, zowel het behoud als het vinden van een baan. Loopbaancompetenties 

zijn bijvoorbeeld het kunnen reflecteren op eigen kwaliteiten en zichzelf kunnen profileren. 

Medewerkers die deze competenties beheersen hebben een positiever beeld van hun interne en 

externe inzetbaarheid (Akkermans et al., 2012). Daarom is ook over loopbaancompetenties een 

hypothese opgesteld: 

H7b: Het niveau waarop een medewerker (loopbaan)competenties beheerst heeft een 

positieve relatie met inzetbaarheid. 

Competenties, zowel gericht op een functie als op loopbaanontwikkeling, kunnen op diverse 

manieren ontwikkeld worden. Zoals inmiddels duidelijk is geworden, kan inzetbaarheid beïnvloed 

worden door continue leren, kunnen aanpassen aan nieuwe functie eisen of veranderingen in 

kennis, en de mogelijkheid om vaardigheden te verzamelen door job rotatie in diverse 

organisatiecontexten (Van der Heijde & Van der Heijden, 2006). Hier draait het dan ook om bij 
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loopbaancompetenties. Hieronder zal dieper worden ingegaan op andere manieren van 

inzetbaarheid bevorderen, namelijk ontwikkeling door training, tijdens het werken door te 

veranderen van baan. 

 

2.5.3 Ontwikkeling door training 

Ontwikkeling draagt bij aan de inzetbaarheid van medewerkers (Becker, 1993 in Berntson et al., 

2006; Groot en Maassen van den Brink, 2000; Van Vuuren et al., 2011). Specifiek voor duurzame 

inzetbaarheid wordt meestal gesproken over een leven lang leren en continue ontwikkeling. 

Onderzoeken naar inzetbaarheid en een leven lang leren hebben een positieve relatie aangetoond 

(Berntson, et al.,  2006; De Vries et al., 2001, Kluytmans & Ott, 1999, Wittekind, 2007 in Van Vuuren 

et al., 2011). Het concept een leven lang leren (Nauta et al., 2010) ziet alle aspecten in het werk en 

daarbuiten als mogelijke leermomenten, als het individu daar maar voor openstaat. In dit onderzoek 

zal de focus liggen op leermomenten die opgedaan worden in een werkomgeving. Op die houding 

tegenover ontwikkeling wordt in een latere paragraaf dieper ingegaan.  

 De toenemende verwachte mate van zelfstandigheid bij het inrichten van een loopbaan 

vereist veel van een medewerker. Om hiermee om te kunnen gaan is het belangrijk dat een 

medewerker niet alleen trainingen volgt gericht op de huidige functie maar ook trainingen waarin 

vaardigheden worden ontwikkeld die gebruikt kunnen worden in andere functies of bij het plannen 

van de loopbaan, zoals de hierboven besproken loopbaancompetenties. Die kunnen, samen met de 

bereidheid tot mobiliteit, bijdragen aan het veranderen van omgeving (Inkson, 2006). Dat kan naar 

voren komen in een verandering van functie op een afdeling, tussen afdelingen binnen een 

organisatie maar ook buiten de organisatie (Thijssen et al., 2008). Loopbaancompetenties komen 

hierbij dus van pas omdat het mensen mogelijkheden biedt hun loopbaan vorm te geven zoals zij dat 

willen.  

Werkgerelateerde training vergroot de inzetbaarheid en het aantal trainingen dat iemand 

gevolgd heeft kan van invloed zijn op de inzetbaarheid (Groot en Maassen Van den Brink, 2000). 

Naast inhoudelijke trainingen kunnen trainingen ook gericht zijn op competenties. Ervan uitgaande 

dat elke training van toegevoegde waarde is, kan de hoeveelheid trainingen die iemand heeft 

gevolgd  aangeven in hoeverre iemand up-to-date is:  

H7b: Het aantal gevolgde trainingen heeft een positieve relatie met inzetbaarheid. 

 

Trainingen bij Siemens 

Siemens biedt veel interne trainingen aan maar biedt ook mogelijkheden om externe opleidingen te 

volgen en (deels) te financieren. De Siemens Learning Campus biedt zowel op kennisinhoudelijk als 
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persoonlijk vaardighedenvlak trainingen aan. Kennisinhoudelijke trainingen zijn vaak direct van 

toepassing in een functie, bijvoorbeeld voor het gebruik van (nieuwe) systemen. De trainingen op 

het gebied van persoonlijke vaardigheden kunnen gedurende de hele loopbaan van de medewerker 

van pas komen.  

 Er wordt geprobeerd om de trainingen zo helder mogelijk aan te bieden. Daarom zijn er de 

onderdelen Core Learning Programs, Functional Training, Cross-Functional Training, External studies 

en Technical Learning. Er zijn een aantal kernprogramma’s die gericht zijn op functiefamilies, zoals 

General Management, Sales, Accountmanagement en Human Resources. Functional trainingen zijn 

trainingen in vaardigheden die nodig zijn voor specifieke functiefamilies. Daarnaast zijn er ook cross-

functional trainingen, die voor meerdere functiefamilies van toepassing zijn, zoals 

communicatietrainingen en trainingen in persoonlijke effectiviteit en presentatietechnieken. 

Technische trainingen gaan bijvoorbeeld over industriële automatisering, energietechniek en 

gebouwentechniek. Op het intranet wordt een overzicht gegeven van de trainingen, zodat 

medewerkers daar inzicht in hebben en een training aan kunnen vragen. Hierbij wordt ook weer 

initiatief verwacht vanuit de medewerker. Als een medewerker behoefte heeft aan een training die 

niet standaard wordt aangeboden, kan hij of zij deze aanvragen.  

 

Samenvatting mate van ontwikkeling 

De drie variabelen die in dit onderzoek als onderdeel van leeftijd van de professionaliteit worden 

gezien zijn competenties, loopbaancompetenties en trainingen. Deze drie onderdelen kunnen een 

indicatie geven van waar iemand toe in staat is. Door trainingen te volgen kan iemand zich 

ontwikkelen, bijvoorbeeld in bepaalde competenties. Maar het is ook belangrijk om competenties te 

hebben die helpen om een loopbaan vorm te geven, zodat duidelijk is welke trainingen nog gevolgd 

moeten worden om op het gewenste niveau van competenties te komen. 

 

2.5.4 Ontwikkelen binnen een functie 

Medewerkers kunnen zich ook ontwikkelen door de ervaring die ze opdoen tijdens hun dagelijkse 

werkzaamheden. Dit is een manier van ontwikkeling waar een medewerker zich niet altijd bewust 

van zal zijn. Het verschilt per functie in hoeverre een baan mogelijkheden biedt voor ontwikkeling. 

Omdat het soort functie hier een belangrijke rol in kan spelen zal er hieronder uitgebreid aandacht 

besteed worden aan welke kenmerken een functie idealiter heeft om bij te dragen aan de 

ontwikkeling van een werknemer.  
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2.5.4.1 Functiekenmerken 

Functiekenmerken kunnen iets zeggen over in hoeverre een functie mogelijkheden kan bieden voor 

ontwikkeling of het opdoen van nieuwe kennis of vaardigheden. Dit gaat dan om leren tijdens het 

werken zelf. De mate waarin een functie de professionele ontwikkeling bevordert, wordt door 

Boerlijst et al. (1993 in Van der Heijden & Brinkman, 2001) de leerwaarde van een functie genoemd. 

De leerwaarde van een functie beïnvloedt de ontwikkeling van kennis, vaardigheden en 

competenties gedurende de loopbaan. Niet alle functies bieden dezelfde mogelijkheden voor 

ontwikkeling. Wanneer een functie te weinig mogelijkheden biedt bestaat de kans op obsoletie. Dit 

gebrek aan ontwikkeling kan voorkomen worden door te kijken naar de functiekenmerken. 

Een functie waarin de medewerker zelf veel controle over taken, invulling en tijd uit kan 

oefenen is bevorderend voor de ontwikkeling van nieuwe kennis, persoonlijke groei en flexibiliteit 

(Van der Heijden & Brinkman, 2001). Dat komt overeen met kenmerken die niet Tayloristisch zijn, 

volgens de indeling van Fay en Kamps (2006). Er zijn vier kenmerken die Fay en Kamps (2006) 

onderscheiden om te zien of functies meer of minder Tayloristisch zijn. Die kenmerken zijn in 

hoeverre de taken zijn vastgelegd en voorgeschreven, in hoeverre iemand het hele proces uitvoert 

of alleen een onderdeel, in hoeverre iemand zelf beslissingen kan nemen en de complexiteit van de 

baan (Fay & Kamps, 2006). Deze kenmerken komen deels overeen met de kenmerken die Hackman 

en Oldham (1975) onderscheiden, zoals autonomie en taakbreedte. Uit het onderzoek (Fay & Kamps, 

2006) blijkt dat werknemers die een baan hebben met weinig Tayloristische kenmerken meer 

initiatief nemen en een hogere veranderingsbereidheid hebben dan werknemers die minder 

autonomie en vrijheid hebben. Dit kan belangrijk zijn voor de inzetbaarheid, gezien de invloed op 

relevante competenties als initiatief nemen. 

Een complexe of uitdagende baan kan de manier van denken beïnvloeden (Fay & Kamps, 

2006). Een uitdagende baan bevat idealiter brede en complexe taken die vragen om nieuwe 

oplossingen, autonomie en de mogelijkheid om nieuwe gebieden te verkennen. Als taken gevarieerd 

en tot een bepaald niveau onvoorspelbaar zijn draagt dit bij aan de ontwikkelmogelijkheden (Van 

der Heijden & Brinkman, 2001). 

Er zijn dus diverse functiekenmerken die een baan een hoge of lage leerwaarde kunnen 

geven. Hoe minder Tayloristisch de kenmerken zijn, hoe hoger de leerwaarde van een functie zal 

zijn. Een hoge leerwaarde betekent dat medewerkers zich tijdens het werk ontwikkelen en aan 

competenties kunnen werken. Dit kan een positieve uitwerking hebben op de inzetbaarheid van een 

medewerker en de achtste hypothese luidt dan ook: 

H8: Een functie met een hoge leerwaarde heeft een positieve relatie met de inzetbaarheid 

van medewerkers.  
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Versterkende invloed van functiekenmerken 

Naast de invloed die het soort functie kan hebben op de inzetbaarheid door de mogelijkheden voor 

ontwikkeling die het biedt, kan een functie ook de relatie tussen kalenderleeftijd en inzetbaarheid 

versterken. Nauta, de Vroome, Cox, Korver en Kraan (2005) hebben onderzoek gedaan naar de 

invloed van het soort functie op de relatie tussen leeftijd en inzetbaarheid. Zij definiëren 

inzetbaarheid als ‘de mate waarin werknemers hun huidige en andere functies goed kunnen 

vervullen’ (Nauta et al., 2005) en nemen dus zowel de huidige als de toekomstige inzetbaarheid 

mee. Hier kwamen een aantal interessante uitkomsten uit die relevant zijn voor dit onderzoek bij 

Siemens. Werknemers in generieke functies bleken beter inzetbaar te blijven in zowel hun eigen als 

andere functies, terwijl de inzetbaarheid voor andere functies van mensen in specialistische functies 

sneller afnam. Het negatieve verband tussen leeftijd en inzetbaarheid voor andere functies was 

kleiner bij mensen die een generieke functie hadden. Of een functie generiek of specifiek is werd 

gemeten aan de hand van de taakbreedte waarbij zij meenamen of het werk meerdere taken omvat, 

gevarieerd is en of men nieuwe dingen leert. Dit laatste laat zien dat de inzetbaarheid van 

werknemers te beïnvloeden is, namelijk door veelzijdig werk te bieden zodat mensen tot op hoge 

leeftijd breed inzetbaar kunnen blijven. 

Medewerkers die lang in een functie werken, veelal oudere medewerkers, hebben kans op 

ervaringsconcentratie, dat een negatieve invloed heeft op de inzetbaarheid. Als het dan ook nog een 

specifieke functie betreft, betekent dat een verhoogde kans op ervaringsconcentratie aangezien een 

generieke functie volgens de theorie meer ontwikkelmogelijkheden biedt. Een specifieke functie kan 

dus het negatieve verband tussen kalenderleeftijd en inzetbaarheid (Nauta et al. 2010; Van der 

Heijden, 2002; Van Vuuren et al., 2011) versterken. Om dit effect ook in dit onderzoek te testen is de 

volgende hypothese opgesteld waarbij een modererend effect wordt verwacht:  

H9: Een specifieke functie versterkt het negatieve verband tussen kalenderleeftijd en 

inzetbaarheid.  

Wanneer de bovenstaande concepten gecombineerd worden, kan de verwachting 

geformuleerd worden dat een generieke functie juist het positieve verband tussen leeftijd van de 

professionaliteit en inzetbaarheid kan versterken. Een generieke functie biedt namelijk meer 

ontwikkelmogelijkheden, waardoor deze leeftijd beter ontwikkeld kan zijn dan bij medewerkers in 

een specifieke functie. Deze verwachting is vertaald naar de volgende hypothese:  

H10: Een generieke functie versterkt het positieve verband tussen leeftijd van de 

professionaliteit en inzetbaarheid. 
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Veel specialisten bij Siemens 

De mate van generieke en specifieke kennis en vaardigheden die aanwezig zijn bij een medewerker 

hebben invloed op de inzetbaarheid en mogelijkheden binnen Siemens. De aandacht voor 

functiekenmerken in relatie tot inzetbaarheid is relevant voor Siemens omdat er veel specialisten 

werken en dit invloed kan hebben op de training en ontwikkeling van het personeel. Door de 

specialistische kennis die nodig is, ligt de focus vaak op technische trainingen in plaats van op 

algemene vaardigheden. Daarnaast kan het invloed hebben op de loopbanen die medewerkers 

nastreven. Eén van de doelen die medewerkers na kunnen streven in hun carrière is technische 

bekwaamheid, naast leidinggevende bekwaamheid, zekerheid en afwisseling (Van Dam, 2003b). 

Technische bekwaamheid nastreven is negatief gerelateerd aan het bezig zijn met de eigen 

inzetbaarheid, terwijl leidinggevende bekwaamheid positief gerelateerd is aan de inzetbaarheid (Van 

Dam, 2004). Dit kan een uitdaging vormen op het gebied van inzetbaarheid voor Siemens omdat er 

veel technische experts werken, vooral in verhouding tot het aantal managers. 

 

2.5.5 Ontwikkelen door verandering van functie 

Bovenstaande doelen kunnen invloed hebben op het verloop van de loopbaan en op welke manier 

medewerkers daaraan werken. Naast de ontwikkeling die plaats kan vinden binnen een functie, 

kunnen medewerkers zich ook ontwikkelen door van functie te veranderen. Als medewerkers te lang 

in één functie verblijven bestaat de kans dat ze te weinig verschillende ervaringen opdoen en hun 

functionele flexibiliteit vermindert. Functionele flexibiliteit kan obsoletie juist voorkomen (Van der 

Heijden & Brinkman, 2001).Om voldoende inzetbaar te blijven voor andere functies is het dus 

belangrijk om dit soort ervaringsconcentratie te voorkomen (Thijssen & Walter, 2006; Van der 

Heijden & Brinkman, 2001) en dat kan door mobiliteit te stimuleren. Ook uit de studie van Brouwer 

et al. (2012) blijkt dat, naast doorgroeimogelijkheden en opleidingen, in een andere functie of op 

een andere afdeling werken positief samenhangt met inzetbaarheid. Mobiliteit kan een verdieping 

of verbreding van de functie betekenen maar ook een hele andere functie waarbij meer andere 

ervaringen opgedaan kunnen worden (Van Vuuren et al., 2011). Aangezien specialisten vaak al veel 

aan verdieping doen, ligt de focus nu op verbreding van taken en ervaringen.  

 

Job rotatie bij Siemens 

Siemens werkt aan die verbreding door job rotatie te stimuleren. Dit is één van de punten waar 

Siemens zich in haar HR beleid mee profileert en de bedoeling is dat elke medewerker eens in de 

drie tot vijf jaar van functie verandert. Op die manier kan de inzetbaarheid worden bevorderd door 

diverse capaciteiten te benutten en ontwikkelen. De redenen voor job rotatie zijn voornamelijk het 
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ontwikkelen van medewerkers, het verhogen van de flexibiliteit van zowel medewerkers als van het 

gehele personeelsbestand en het vergroten van de communicatie tussen afdelingen. Siemens geeft 

aan dat de verantwoordelijkheid bij de medewerkers zelf en zijn of haar leidinggevende ligt en dat 

het een voorwaarde is dat de medewerker bereid is om aan zijn of haar ontwikkeling te werken. Een 

andere voorwaarde is dat er een passende functie binnen Siemens beschikbaar moet zijn. Hier komt 

naar voren dat de context een beperkende factor kan vormen. Deze context wordt ook weer door 

externe factoren beïnvloed en kan dus veranderen over periodes. Gezien de focus op het individu zal 

hieronder aandacht worden besteed aan de voorwaarde dat een medewerker aan zijn of haar 

ontwikkeling wil werken.  

 

2.5.6 Ontwikkelbereidheid 

Om inzetbaar te blijven zijn de houding en gedrag ten opzichte van leren cruciaal (Clarke, 2008). Met 

alleen het aanbieden van ontwikkelmogelijkheden krijgt een organisatie namelijk geen duurzaam 

inzetbare medewerkers. Het is belangrijk dat de medewerkers hier ook voor open staan en dat de 

houding en motivatie van medewerkers wat betreft de ‘bereidheid tot leren, veranderen en 

ontwikkelen’(Van der Klink et al., 2010, p. 349), aansluit op de ontwikkelmogelijkheden die de 

organisatie aanbiedt. Het volgen van een cursus of omgaan met een nieuwe techniek vereist‘een 

bepaalde mate van flexibiliteit en soms ook mobiliteit wanneer het om een andere functie gaat’(Van 

der Klink et al., 2010, p. 349). Vooral flexibiliteit, aanpassingsvermogen en proactiviteit worden vaak 

genoemd in relatie tot inzetbaarheid. Een inzetbare medewerker reageert niet alleen op 

veranderingen, maar anticipeert ook op toekomstige veranderingen en is bereid om zich daarna te 

gedragen. Van Dam (2004) heeft het dan over de inzetbaarheidoriëntatie: de houding en het gedrag 

van werknemers tegenover het verbeteren van hun inzetbaarheid. Een positieve houding ten 

opzichte van verandering, leren en vernieuwing is een kenmerk dat een duurzaam inzetbaar 

personeelsbestand zou moeten hebben (Fay & Kamps, 2006). Dit onderzoek kan uitwijzen in 

hoeverre medewerkers van Siemens daar al aan voldoen. 

 Een positieve houding kan dus de inzetbaarheid bevorderen doordat medewerkers sneller 

aan een training zullen meewerken of zelf het initiatief tot ontwikkeling zullen nemen. Daarmee 

vormt ontwikkelbereidheid een belangrijke voorwaarde voor inzetbaarheid. Om deze voorwaarde te 

testen is de volgende hypothese opgesteld: 

H11: Een hoge mate van ontwikkelbereidheid heeft een positieve relatie met inzetbaarheid. 
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2.6 Conceptueelmodel 

Uit het theoretisch kader volgt het onderstaande conceptueel model. Hierin worden op 

schematische wijze de verwachte verbanden tussen diverse variabelen weergegeven. De 

afhankelijke variabele is gepercipieerde inzetbaarheid, alle onafhankelijke variabelen worden 

daarmee geanalyseerd. De onafhankelijke variabelen zijn leeftijd, leeftijd van de professionaliteit, 

functieleeftijd, organisatieleeftijd, ontwikkelbereidheid en functiekenmerken. Onder leeftijd van de 

professionaliteit vallen de drie onderdelen competenties, loopbaancompetenties en trainingen. De 

enige variabele die niet te beïnvloeden is, is leeftijd. De overige variabelen zijn allemaal te 

beïnvloeden door het individu danwel de organisatie. 

Van leeftijd, functieleeftijd en organisatieleeftijd wordt verwacht dat zij een negatieve 

relatie hebben met inzetbaarheid. De andere variabelen hebben een positieve verwachte 

samenhang met inzetbaarheid. De variabele functiekenmerken is een modererende variabele op 

twee relaties. Bij de samenhang tussen leeftijd en inzetbaarheid wordt verwacht dat een functie met 

een hoge leerwaarde het negatieve effect kan verminderen. Bij de samenhang tussen leeftijd van de 

professionaliteit en inzetbaarheid wordt daarentegen verwacht dat een hoge leerwaarde het 

positieve effect versterkt. Ten slotte wordt ontwikkelbereidheid gezien als mediërende variabele in 

de relaties tussen respectievelijk leeftijd en organisatieleeftijd met inzetbaarheid.  

 

  

 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1. Conceptueel model. *Dit concept bestaat uit drie onderdelen en daarom horen er 3 hypothesen bij. 
Namelijk de onderdelen competenties (H7a), loopbaancompetenties (H7b) en gevolgde trainingen (H7c).  
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3. Methoden 

In de voorgaande hoofdstukken is duidelijk geworden wat de focus van dit onderzoek is, welke 

onderzoeksvraag beantwoord gaat worden, welke concepten in verband gebracht kunnen worden 

met inzetbaarheid en welk conceptueel model op basis van de theorie is opgesteld. In dit hoofdstuk 

wordt uitgelegd welke methoden gebruikt zijn om het onderzoek uit te voeren. Eerst wordt er 

ingegaan op de manier waarop de data is verzameld. Vervolgens wordt uitgelegd hoe de concepten 

in de vragenlijst geoperationaliseerd zijn en welke schalen gekozen zijn1. Daarna wordt er ingegaan 

op de methode van analyse, de representativiteit, de validiteit en betrouwbaarheid.  

 

3.1 Design 

Dit onderzoek zal leiden tot een antwoord op de hoofdvraag: In hoeverre hangen leeftijd (kalender-, 

functie- en organisatieleeftijd en leeftijd van de professionaliteit), functiekenmerken en 

ontwikkelbereidheid samen met de gepercipieerde inzetbaarheid van Siemens medewerkers?. Er is 

gekozen om dit onderzoek op een kwantitatieve manier uit te voeren vanwege diverse redenen. Met 

een kwantitatief onderzoek kunnen meer mensen bereikt worden en is de kans groter dat een 

representatief algemeen beeld wordt verkregen. Kwalitatieve interviews bereiken maar een klein 

deel van de medewerkers en kosten ook de deelnemers veel tijd. Kwalitatieve interviews kunnen 

meer specifieke informatie of onverwachte factoren opleveren. Er zijn echter al veel onderzoeken 

gedaan naar inzetbaarheid en er bestaan dus al diverse schalen die betrekking hebben op het meten 

van inzetbaarheid, die gebruikt kunnen worden. Een exploratief, kwalitatief onderzoek is daardoor 

afgevallen als optie. Op basis van literatuur zijn diverse hypothesen opgesteld over de relaties die de 

onafhankelijke variabelen kunnen hebben op de afhankelijke variabele. Met een kwantitatief 

onderzoek kunnen deze hypothesen getoetst worden en vervolgens verworpen of aangenomen 

worden op basis van statistische analyses. Zo kunnen er uitspraken gedaan worden die statistisch te 

verantwoorden zijn en kunnen de resultaten een bijdrage leveren aan bestaande theoretische 

concepten. 

Om duurzame inzetbaarheid te onderzoeken ligt longitudinaal onderzoek voor de hand. 

Gezien de tijdsspanne is dit echter niet mogelijk. Daarom zal dit onderzoek cross-sectioneel zijn. 

Daarbij moet mee worden genomen dat dit een momentopname is. De huidige situatie wordt wel 

vaker gebruikt als voorspeller of proxy voor duurzame inzetbaarheid (Brouwer et al., 2012). Uit een 

zeldzaam longitudinaal onderzoek bleek dat gepercipieerde inzetbaarheid behoorlijk stabiel bleef 

over een periode van een jaar (Mäkikangas et al., 2012). Een momentopname kan dus mogelijk ook 

een goede indicatie bieden voor de gepercipieerde inzetbaarheid over een langere periode. 

                                                
1
Zie voor de gehele vragenlijst bijlage 1. 
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Daarnaast wordt inzetbaarheid in dit onderzoek gezien als een onderdeel en mogelijke indicator van 

duurzame inzetbaarheid en is een momentopname dus te verantwoorden. Het doel is immers om de 

huidige situatie en de mogelijke invloed hiervan op de toekomst in kaart te brengen. Het onderzoek 

kan dienen als ijkpunt voor vervolgonderzoeken. 

 Kwantitatief onderzoek past daarnaast binnen de tendens dat HR steeds vaker cijfers 

gebruikt om beleid te onderbouwen en voorspellingen te doen over de toekomst (Boudreau & 

Ramstad, 2006). Bij een kwantitatief onderzoek worden data zo objectief mogelijk geanalyseerd en 

kan vervolgens helder worden weergegeven in hoeverre een variabele wel of geen relatie heeft met 

een andere variabele. In een verkooporganisatie waar veel met cijfers, zoals omzetgegevens, wordt 

gewerkt, kan het de positie van HR versterken als HR haar beleid kan baseren op en verantwoorden 

met cijfers. Siemens is hier ook mee bezig en duidelijke resultaten in de vorm van cijfers kunnen 

bijdragen aan de legitimiteit van HR en meer begrip vanuit organisatieonderdelen. 

 

3.2 Dataverzameling 

De data voor dit kwantitatieve onderzoek is door middel van een vragenlijst verzameld. Deze 

vragenlijst bestond uit een combinatie van gevalideerde schalen, op de organisatie- en 

onderzoekscontext aangepaste vragen en een schaal die zelf is samengesteld op basis van bestaande 

literatuur. De operationalisatie en meetinstrumenten komen later in dit hoofdstuk aan bod. Om 

online een vragenlijst uit te kunnen zetten is gebruikt gemaakt van het programma MWM2. Dit 

programma wordt vaker gebruikt binnen Siemens en voldoet aan alle veiligheidseisen die Siemens 

stelt aan zaken als dataopslag. Een medewerker heeft de vragenlijst ingevoerd in de tool en gezorgd 

dat de uitnodigingen verstuurd werden, zodat dit op de juiste manier zou gebeuren. Werknemers 

zijn uitgenodigd via een e-mailbericht. Indien ze op de eerste uitnodiging niet gereageerd hadden, 

kregen ze anderhalve week later een herinnering. De vragenlijst stond open van 6 juni t/m 20 juni 

2013 en duurde ongeveer 10 minuten om in te vullen.  

 

3.2.1 Onderzoekspopulatie & steekproef 

In totaal zijn er een kleine 2500 medewerkers in vaste dienst bij Siemens (Siemens Nederland N.V., 

2013). De meeste medewerkers (ongeveer 1500) werken op het hoofdkantoor in Den Haag. 

Daarnaast werken er nog mensen in Hengelo (550 medewerkers, deels fabriek) en een klein aantal 

mensen is gestationeerd in Zoetermeer (deels fabriek), Assen en Amersfoort. Er zijn ook 

medewerkers die geen vaste standplaats hebben maar veel bij klanten aan het werk zijn. Siemens 

Nederland bestaat uit vier sectoren en veel divisies die erg van elkaar kunnen verschillen wat betreft 

manier van werken of groepssamenstelling. Gezien de diversiteit aan technieken, projecten en 
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branches waarin Siemens werkt, bestaan er veel verschillende functies. Om ervoor te zorgen dat er 

aan de hand van de resultaten uitspraken gedaan kunnen worden en vanwege een beperkte 

steekproefomvang is ervoor gekozen om de onderzoekspopulatie te beperken tot een deel van het 

Siemens personeel.  

De onderzoekspopulatie bestaat uit vaste medewerkers in de vier functiefamilies Customer 

Service, Engineering, Project Management en Sales. Deze vier groepen zijn gekozen omdat de 

kernactiviteiten van Siemens door deze functiefamilies uitgevoerd worden. Het betreft technisch 

personeel, verkopers hebben namelijk ook een technische achtergrond. Er is gekozen voor deze 

focus omdat de ontwikkelmogelijkheden, zoals job rotatie, vaak op een heel andere manier van 

toepassing zijn op ondersteunend personeel dan op het technisch personeel. Sommigen, zoals 

financiële medewerkers, kunnen relatief makkelijk roteren terwijl anderen, zoals HR managers, 

weliswaar soms onderling wisselen van taken maar wel binnen hun eigen afdeling blijven werken. 

Vanwege deze verschillen in ontwikkelmogelijkheden en –manieren, een belangrijk onderdeel voor 

inzetbaarheid, is gekozen voor een focus op technisch personeel, om vergelijkingen op basis van de 

resultaten mogelijk te maken. Daarnaast wordt er, zoals in de inleiding is uitgelegd, een tekort 

voorzien in technisch personeel en is duurzame inzetbaarheid daarom van belang voor deze 

specifieke groep.  

Medewerkers van aan Siemens gelieerde bedrijven die niet onder Siemens Nederland N.V. 

vallen, zoals Healthcare Diagnostics B.V., Audiologie Techniek B.V. en Nokia Siemens Networks B.V. 

behoren niet tot de doelgroep. Medewerkers die vrijgesteld zijn van werk en dus, om wat voor 

reden dan ook, binnenkort uit dienst zullen treden, vormen ook geen onderdeel van de lijst waar de 

steekproef op is gebaseerd. Dit is gedaan omdat een vragenlijst over inzetbaarheid voor hen 

gevoelig kan liggen, ze geen toekomst meer hebben bij Siemens en de reden van vertrek van invloed 

kan zijn op de antwoorden die anders gegeven zouden worden. Bij het maken van de selectie voor 

de steekproef is gebruik gemaakt van een lijst met alle personeelsleden die in vaste dienst zijn bij 

Siemens Nederland N.V.. Flexwerkers (die ingehuurd worden via het uitzendbureau Sieflex) en 

stagiaires vallen daar niet onder. 

In totaal werken er 1528 vaste medewerkers in de geselecteerde vier functiefamilies. Uit 

deze groep van Customer Services, Engineering, Project Management en Sales is een steekproef 

getrokken van 500 mensen. Per functiefamilie zijn 125 medewerkers aselect geselecteerd, uit 

statische overwegingen. Voor sommige testen, zoals ANOVA in SPSS, is namelijk een minimum van 

30 respondenten nodig om een groep te vormen (De Vocht, 2009). Uitgaande van een minimum 

respons percentage van 25% is ervoor gekozen om uit elke groep 125 mensen te selecteren, ook al 

verschillen de groepen in werkelijkheid in grootte. Aangezien de steekproef per functiefamilie 
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aselect plaatsvindt, is de aanname dat de steekproef representatief is voor de gehele functiefamilie 

(De Vocht, 2009). Er is niet geselecteerd op andere controlevariabelen omdat daar geen directe 

aanleiding voor was, noch uit de literatuur, noch uit de praktijk.  

 

3.2.2 Respons 

In het belang van het onderzoek is er gestreefd naar een zo hoog mogelijke respons. Om zo veel 

mogelijk respons te krijgen is het belangrijk dat het eenvoudig is om de vragenlijst in te vullen. 

Daarom is er met diverse aspecten rekening gehouden. De vragenlijst is in zo eenvoudig mogelijk 

taalgebruik opgesteld omdat er bij Siemens mensen met diverse opleidingsniveaus werken. De 

vragenlijst is, met een persoonlijke aanhef,digitaal verstuurd naar het e-mailadres dat elke 

medewerker bij Siemens heeft. De meeste medewerkers checken regelmatig hun e-mail maar 

sommigen, zoals fabriekspersoneel, zullen dit minder frequent doen of nodig hebben. Aangezien het 

overgrote merendeel regelmatig zijn of haar e-mail kan checken is er geen vragenlijst op papier 

verstrekt. De vragenlijst is in het Nederlands opgesteld omdat het in principe een voorwaarde is dat 

medewerkers Nederlands spreken. Via een manager werd duidelijk dat drie van zijn medewerkers 

Engelstalig zijn en daarom zijn deze medewerkers uitgesloten van de steekproef. Verder zijn er geen 

gevallen bekend van medewerkers die geen Nederlands spreken en de verwachting is dan ook dat 

dit mogelijk maar een zeer kleine invloed gehad zal hebben op de respons.  

Belangrijk voor de respons is verder de toelichting bij de vragenlijst. Er zitten vragen in de 

vragenlijst die, gezien de economische situatie en mogelijke ontslagen, gevoelig kunnen liggen bij 

medewerkers. Daarom is het belangrijk om te benadrukken dat een vraag als ‘Ik vind gemakkelijk 

een andere baan bij een andere werkgever.’, niet gelinkt zal worden aan een individu. In de 

begeleidende mail is dan ook vermeld dat de resultaten niet tot individuen te herleiden zullen zijn. 

Dit is belangrijk omdat mensen mogelijk het medewerkerstevredenheidsonderzoek gewend zijn en 

daar veel specifieker ingegaan wordt op de resultaten per afdeling en manager. Dit jaar vindt er 

geen medewerkerstevredenheidsonderzoek plaats, dat is mogelijk positief voor het respons 

percentage. Wel vinden er af en toe andere onderzoeken plaats waardoor sommige medewerkers 

meer verzoeken voor vragenlijsten zullen ontvangen dan anderen. Vorig jaar is er bijvoorbeeld een 

vragenlijst uitgezet in een grote divisie voor de Work Ability Index (WAI) die Siemens regelmatig 

uitvoert. Vanwege de overlap die medewerkers mogelijk zien in beide vragenlijsten zou dit een 

effect kunnen hebben op het aantal reacties. Voor zover bekend liepen er tijdens deze vragenlijst 

geen andere onderzoeken. 

De respons is dus gestimuleerd door de vragen zo eenvoudig mogelijk te stellen, een 

begeleidende e-mail met persoonlijke aanhef, een herinnering na anderhalve week en verder door 
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een overzichtelijke lay-out in de huisstijl van Siemens, het vermelden van een e-mailadres voor 

vragen, het benadrukken van het belang van de input vanuit de medewerkers en het verloten van 

een cadeaubon onder de respondenten. Managers en HR managers zijn daarnaast op de hoogte 

gesteld van de vragenlijst, zodat zij mogelijke vragen vanuit medewerkers ook konden 

beantwoorden.  

 

3.2.3Representativiteit 

De Chi-kwadraat toets kan gebruikt worden om te testen of de respondenten representatief zijn 

voor de onderzoekspopulatie en of er op basis van de resultaten dus iets gezegd kan worden over de 

gehele groep (Field, 2009). Daarvoor kunnen kengetallen gebruikt worden zoals het percentage 

mannen en vrouwen, de leeftijdsverdeling en de verdeling van opleidingsniveaus. Deze kengetallen 

worden als controlevariabele gebruikt om de respondenten te vergelijken met de gehele groep. 

Hieronder worden de getallen van de onderzoekspopulatie en de steekproef met elkaar vergeleken 

op een aantal controlevariabelen.  

 

Kengetallen van de onderzoekspopulatie en respondenten 

De gehele onderzoekspopulatie bestaat uit de functiefamilies Engineering, Sales, Customer Service, 

Project Management, samen goed voor 1528 vaste medewerkers. Zoals hiervoor is toegelicht, zijn er 

in totaal 500 medewerkers uitgenodigd om de vragenlijst in te vullen. Aan het einde van de periode 

waarin de vragenlijst openstond, hebben 200 medewerkers de vragenlijst ingevuld, dit is een 

percentage van 40%. Ondanks de aandacht voor respons verhogende maatregelen heeft een 

merendeel de vragenlijst dus niet ingevuld. Daar kunnen diverse redenen voor zijn. Een deel van de 

steekproef kan afwezig zijn geweest vanwege zakenreizen, ziekte of vakantie. Daarnaast kan tijd een 

rol hebben gespeeld. Sommige medewerkers zijn de hele dag op pad of aan het werk bij klanten, 

checken hun mail tussendoor en hebben dus weinig tijd om even een vragenlijst in te vullen. Dit kan 

ook gelden voor medewerkers die veel telefonisch klantcontact hebben waardoor zij weinig rustige 

momenten hebben. Daarnaast was deze vragenlijst op vrijwillige basis en zaten er geen 

consequenties aan het niet invullen van de vragenlijst. Ten slotte was deze vragenlijst gericht op 

intern beleid en is het een verkoopgerichte organisatie. Aangezien deze vragenlijst niet direct 

bijdraagt aan de omzet maar vanuit een ondersteunende afdeling komt, kan dit invloed gehad 

hebben op de bereidheid om er aan mee te werken.  

 Gezien het verwachte respons percentage van 25%, is 40% een goed percentage. Hieronder 

zullen de gegevens van de onderzoekspopulatie vergeleken worden met die van de respondenten 

om te zien of de resultaten representatief zijn.  
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Van de 1528 medewerkers zijn er 1444 mannen en 84 vrouwen, dat 

komt neer op een verdeling van 94,5% mannen en 5,5% vrouwen. Bij 

Siemens in totaal is 17% vrouw dus het aandeel technische vrouwen 

is beduidend lager. Van de respondenten bleek 89% (178 mannen) 

man en 11% (22 vrouwen) vrouw. Dit betekent dat de steekproef niet 

representatief is qua man-vrouw verhouding. In het volgende deel 

worden de functiefamilies apart behandeld en daar iste zien dat de 

representativiteit per functiefamilie verschilt. 

De gemiddelde leeftijd ligt op 44 jaar, dit komt overeen met 

de gemiddelde leeftijd van de respondenten. De gemiddelde 

organisatieleeftijd is 14,7 jaar, onder de respondenten is dit 14,3 jaar. Beide getallen liggen dicht bij 

elkaar. De gemiddelde functieleeftijd voor huidige of afgelopen functies wordt niet bijgehouden en 

kan dus niet worden weergegeven. De gemiddelde functieleeftijd van de respondenten is 5,9 jaar 

maar het bereik is groot, het verschilt van 0 tot 42 jaar. De meeste mensen zitten nu 3 jaar in hun 

huidige functie.  

Het opleidingsniveau is niet van elke medewerker bekend of ingevuld in het 

personeelsbestand. Ook wordt er binnen Siemens zowel een onderscheid gemaakt tussen Bachelor, 

Master, HBO en WO. Bachelor en Master zijn weinig 

voorkomende categorieën, dus dit lijken 

uitzonderingen in invoer te zijn. Hiernaast zijn de 

categorieën gebruikt zoals die ook bevraagd worden 

in de vragenlijst. De verdeling in opleidingsniveau van 

de respondenten komt enigszins overeen maar is niet 

significant. De verschillen worden waarschijnlijk voor 

een groot deel veroorzaakt door het percentage dat 

onbekend is bij Siemens, waardoor er eigenlijk geen 

adequate Chi-kwadraat test uitgevoerd kan worden.

        Tabel 1. Opleidingsniveau. 

Per functiefamilie 

De vragenlijst is dus ingevuld door 200 medewerkers en de verdeling over de functiefamilies is 

evenredig, elke functiefamilie wordt gepresenteerd door ongeveer 50 respondenten. Per 

functiefamilie is gekeken naar de representativiteit op basis van geslacht, opleidingsniveau,  

gemiddelde leeftijd en organisatieleeftijd. Uit die vergelijking bleek dat de gemiddelde leeftijd en 

Opleidingsniveau Totaal 
 (N = 1528) 

Steekproef 
(N = 200) 
 

Basisonderwijs 0% 0,5% 

LBO/VMBO/MAV

O 

7% 3% 

MBO/HAVO/VWO 39% 35% 

HBO/post-hbo 33% 52,5% 

WO/post-wo 9% 9% 

Onbekend 12% 0% 

Totaal 100% 100% 
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organisatieleeftijd dicht bij elkaar liggen. De spreiding van leeftijd is in alle vier de functiefamilies 

ongeveer gelijk en loopt van midden of eind 20 tot 60 of 65 jaar. 

De controlevariabelen geslacht en opleiding zijn statistisch geanalyseerd op 

representativiteit. Een merendeel van de steekproefuitkomsten  bleek statistisch significant, dat 

betekent dat ze gelden voor de hele populatie  (De Vocht, 2009). Bij elke functiefamilie hebben er 

procentueel meer vrouwen meegedaan. Gezien het kleine aandeel van vrouwen in de 

functiefamilies is het te verklaren dat het aantal respondenten daar snel overheen gaat. Uit 

vergelijkingen bleek dat er geen significante verschillen bestaan tussen mannen en vrouwen in 

antwoordtendensen, dus dit brengt de representativiteit niet in gevaar. Ook opleidingsniveau komt 

in grote mate overeen met de verhoudingen in de functiefamilies. De verschillen worden mede 

veroorzaakt door de vaak hoge percentages waarvan het opleidingsniveau bij Siemens onbekend is.  

Per functiefamilie is er dus gekeken of de respondenten representatief genoemd kunnen 

worden. Ondanks het beperkte aantal respondenten blijken zij, alle controlevariabelen 

meegenomen, wel een goede afspiegeling te vormen per functiefamilie.  

 

Functiefamilies 

Controlevariabelen 

Engineering Sales Customer 

Service 

Project 

Management 

Medewerkers 

 

Totaal 399 (26,11%) 340 (22,25%) 607 (39,73%) 182 (11,91%) 

Response 55 (27,5%) 50 (25%) 44 (22%) 51 (25,5%) 

Man Totaal 386 (96,7%) 318 (93,5%) 574 (94,6%) 167 (91,8%) 

Response 50 (91%) 45 (90%)* 37 (84,1%) 46 (90,2%)* 

Vrouw 

 

Totaal 13 (3,3%) 22 (6,5%) 33 (5,4%) 15 (8,2%) 

Response 5 (9%) 5 (10%)* 7 (15,9%) 5 (9,8%)* 

Gem. leeftijd (in jaren) Totaal 43 45 45 46 

Response 44,1 43,8 43,9 46 

Gem. organisatieleeftijd 

(in jaren) 

Totaal 12,7 14 15,9 15,7 

Response 12,7 13,5 15,2 15,8 

Basisonderwijs Totaal - - 2 - 

Response - - - - 

LBO/VMBO/MAVO Totaal 5 (1,3%) 10 (2,9%) 77 (12,7%) 9 (4,9%) 

Response 0 2 (4%)* 3 (6,8%)* 1 (2%)* 

MBO/HAVO/VWO Totaal 104 (26,1%) 112 (32,9%) 328 (54%) 56 (30,8%) 

Response 12 (21,8%) 11 (22%)* 27 (61,4%)* 20 (39,2%)* 

HBO/post-hbo Totaal 162 (40,6%) 151 (44,4%) 120 (19,8%) 77 (42,3%) 

Response 37 (67,3%) 32 (64%)* 12 (27,3%)* 24 (47,1%)* 

WO/post-wo Totaal 62 (15,5%) 32 (9,4%) 21 (3,5%) 22 (12,1%) 
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Response 6 (10,9%) 5 (10%)* 1 (2,3%)* 6 (11,8%)* 

Onbekend Totaal 66 35 77 9 

Response - - - - 

Tabel 2. Overzicht functiefamilies. De cijfers met een * zijn representatief voor de gehele functiefamilie, 
gebaseerd op de uitkomsten van Chi-kwadraat testen.  

 

3.3 Operationalisatie van constructen en meetinstrumenten 

De vragenlijst bestaat uit een combinatie van diverse gevalideerde schalen, vragen die zijn 

aangepast op de organisatie en onderzoekscontext en een schaal die zelf is samengesteld op basis 

van literatuur. In het volgende deel zal eerst de operationalisatie van de afhankelijke variabele 

uitgelegd worden en vervolgens die van de onafhankelijke variabelen. Op die manier wordt duidelijk 

op welke manier de concepten gemeten zijn. In dit deel worden de waarden van Cronbach’s alpha 

vermeld zoals die zijn gemeten tijdens de genoemde onderzoeken. In de paragraaf over 

analysemethoden, op pagina 47, worden de waarden van Cronbach’s alpha vermeld die gelden in dit 

onderzoek. 

De structuur van de vragenlijst is gebaseerd op de schalen die Van Vuuren et al. (2011) 

gebruiken op het gebied van inzetbaarheid en een leven lang leren. Als onderdelen van 

inzetbaarheid gebruiken zij de aspecten mobiliteitsbereidheid, ervaren mogelijkheden op de 

arbeidsmarkt en gerealiseerde mobiliteit in de afgelopen twee jaar. Cronbach’s alpha voor deze 

schaal is .77. Het laatste onderdeel is vervangen door andere vragen over gerealiseerde mobiliteit, 

die meer informatie geven in deze specifieke context2. De schaal voor een leven lang leren bestaat 

uit de bereidheid om te leren en de ervaren mogelijkheden in het werk voor ontwikkeling. De 

Cronbach’s alpha van deze schaal is .78. Beide schalen zijn gevalideerd en meten de perceptie van de 

respondent. Deze schalen worden aangevuld met vragen van Maurer et al. (2003), Akkermans et 

al.(2012), Thijssen (2010) en zelf geformuleerde stellingen.  

 

3.3.1 Afhankelijke variabele: Inzetbaarheid 

De afhankelijke variabele in dit onderzoek is inzetbaarheid. Zoals in het theoretisch kader is 

uitgelegd zal in dit onderzoek gepercipieerde inzetbaarheid worden gemeten en wordt er daarbij 

vanuit gegaan dat dit een indicator is van de daadwerkelijke inzetbaarheid. Zoals uit de verschillende 

definities blijkt zijn er veel concepten die een rol spelen bij inzetbaarheid en zo zijn er ook 

verschillende manieren om inzetbaarheid te meten (Forrier & Sels, 2003).Als voorwaarden voor 

inzetbaarheid worden in dit onderzoek ontwikkeling, competenties en houding gezien. Deze worden 

                                                
2
 Deze vraag is specifiek voor Siemens en maakt geen onderdeel uit van het conceptueel model, daarom wordt 

het niet verder toegelicht in dit hoofdstuk. 
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dan ook bevraagd in de vragenlijst. Op die manier kan worden vastgesteld in welke mate 

medewerkers aan deze voorwaarden denken te voldoen.  

Om inzetbaarheid zelf te meten wordt een recente schaal van Akkermans et al. (2012) als 

basis gebruikt, waarbij zij acht items hebben opgesteld die gaan over de kansen op een baan. De 

Cronbach’s alpha van deze schaal is .84. Wel moet daarbij worden opgemerkt dat het een recente 

schaal is die dus nog niet vaak gebruikt is. De schaal is echter gebaseerd op andere schalen (De 

Cuyper & De Witte, 2008) die in meerdere onderzoeken zijn getest. Er wordt een vijfpunt 

Likertschaal gebruikt. De antwoordmogelijkheden zijn: helemaal mee oneens, oneens, neutraal, eens 

en helemaal eens. Hoe meer de werknemer het eens is met de stellingen, hoe groter de mate van 

inzetbaarheid is. De schaal van Akkermans et al. (2012) is aangepast op de organisatiecontext en 

vraagt vooral naar interne inzetbaarheid omdat dit de focus is van het onderzoek. Eén vraag vraagt 

expliciet naar externe inzetbaarheid omdat dit mogelijk kan verschillen met interne inzetbaarheid. In 

totaal worden er zes items gebruikt, een stelling is bijvoorbeeld Ik zou binnen Siemens makkelijk 

kunnen veranderen van functie binnen mijn divisie. Deze schaal meet de gepercipieerde kans op een 

baan. Uit het literatuuronderzoek van Wittekind et al. (2010) bleek wel dat werknemers goed in 

staat blijken hun kansen op de arbeidsmarkt in te schatten. Niet gemeten wordt of een inzetbaar 

persoon ook de baan krijgt die hij of zij ambieert of dat de kans daarop groot is. Daarbij spelen 

contextuele factoren mee, zoals het aantal vacatures, die deels in de toekomst liggen, en die moeilijk 

te includeren zijn. 

Omdat de kans op een baan beïnvloedt kan worden door contextuele factoren op de interne 

en externe arbeidsmarkt, wordt ook een schaal gebruikt die inzetbaarheid meet als vermogen. 

Hiervoor wordt een schaal van Van Emmerik, Schreurs, De Cuyper, Jawaher en Peeters (2012) 

gebruikt met een Cronbach’s alpha van .71. Dit zijn in totaal vier items, waarvan drie items precies 

vertaald zijn naar het Nederlands. Het vierde item is met de vertaling enigszins aangepast aan de 

vraagstelling van Akkermans et al. (2012), zodat de stellingen één geheel vormen. Een 

voorbeeldstelling is Het is voor mij makkelijk om met nieuwe technologie om te leren gaan. Door 

inzetbaarheid op twee verschillende manieren te meten kan er mogelijk iets gezegd worden over de 

invloed van de huidige (interne) arbeidsmarkt.  

 

3.3.2 Onafhankelijke variabelen: Kalender-, functie- en organisatieleeftijd 

Respondenten wordt gevraagd om hun leeftijd in jaren op te geven. Hier is voor gekozen omdat 

respondenten het idee kunnen krijgen dat hun anonimiteit in het gedrang komt als zij hun 

geboortejaar in moeten vullen, zo bleek uit de feedback in de testfase van de vragenlijst. 
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Voor functieleeftijd wordt gevraagd om het aantal jaren op te geven dat medewerkers in 

hun huidige functie werkzaam zijn. Daarnaast wordt respondenten gevraagd om het aantal jaren op 

te geven dat ze bij Siemens Nederland N.V. werkzaam zijn. Soms neemt Siemens een 

organisatie(onderdeel) over en in sommige gevallen worden de dienstjaren dan ook overgenomen. 

Het is lastig om hier een onderscheid in te maken omdat sommige medewerkers dezelfde functie uit 

zijn blijven oefenen en anderen niet. Zoals in de vraagstelling vermeld, tellen alleen de dienstjaren 

bij Siemens Nederland N.V. mee. Ook hier, net zoals bij functieleeftijd, kunnen er twee cijfers achter 

de komma worden opgegeven om drie maanden (.25), een half jaar (.5) of negen maanden (.75) aan 

te geven. 

 

3.3.3 Onafhankelijke variabelen: Functiekenmerken 

In het theoretisch kader zijn al diverse aanknopingspunten voorbij gekomen op basis waarvan 

functies ingedeeld kunnen worden. Leerwaarde vormt hierbij een belangrijk concept omdat dit veel 

invloed kan uitoefenen op de mogelijkheid tot ontwikkeling in een functie en dat zal in de vragenlijst 

dan ook bevraagd worden. De schaal is gebaseerd op de manier waarop Fay en Kamps (2006) meten 

of een functie meer of minder Tayloristische kenmerken heeft. Minder kenmerken betekent een 

hoge leerwaarde, meer betekent een lage leerwaarde. Zij vragen naar in hoeverre de taken zijn 

vastgelegd en voorgeschreven, in hoeverre iemand het hele proces uitvoert of alleen een onderdeel, 

in hoeverre iemand zelf beslissingen kan nemen en de complexiteit van de baan. Gebaseerd op 

inzichten uit de literatuur en bovenstaande schaal (Fay & Kamps, 2006)  is een schaal opgesteld die 

de kenmerken taakbreedte, variëteit, autonomie, voorgeschreven taken en complexiteit van een 

functie bevraagd. Elk aspect wordt door twee stellingen bevraagd.  

 Taakbreedte wordt gelijk gesteld aan de mate van het uitvoeren van een heel proces, Fay en 

Kamps (2006) zien dit onderdeel namelijk vooral als de volledigheid van de taak. Eén van de twee 

stellingen is In mijn functie voer ik een onderdeel van een proces uit.  

 De twee stellingen over variëteit zijn gebaseerd op de schaal van Katsikea, Theodosiou, 

Perdiki en Kehagias (2011, Cronbach’s alpha .73). Op basis van de validiteit (Cronbach’s alpha van .82 

en .77) van de losse stellingen en overlap met andere stellingen zijn twee items uit de 

oorspronkelijke schaal van vier vertaald naar het Nederlands, waaronder Mijn werk biedt me 

mogelijkheden diverse taken uit te voeren.  

 Autonomie en voorgeschreven taken liggen dicht bij elkaar qua concept. Fay en Kamps 

(2006) maken er wel een onderscheid in en daarom is besloten om deze twee concepten niet samen 

te voegen. Autonomie wordt bijvoorbeeld bevraagd met In mijn werk kan ik veel beslissingen zelf 

nemen en voorgeschreven taken met Ik werk volgens voorgeschreven procedures. Het gaat dus om 



43 
 

een nuanceverschil, autonomie draait meer om zelf besluiten kunnen nemen, terwijl 

voorgeschreven taken meer gaat over vrijheid in hoe het werk wordt uitgevoerd.  

 Het laatste onderdeel dat valt onder de functiekenmerken schaal is complexiteit. Dit heeft te 

maken met de mate waarin iemand al zijn of haar capaciteiten nodig heeft om, soms nieuwe, taken 

uit te voeren. Eén van de twee stellingen luidt Ik heb al mijn kennis en vaardigheden nodig om mijn 

taken uit te kunnen voeren. De twee stellingen zijn gebaseerd op een schaal over complexiteit in een 

baan van Frese, Kring, Soose en Zempel (1996) en zijn vertaald naar het Nederlands. De mogelijkheid 

om nieuwe dingen te leren wordt bevraagd in de schaal van Van Vuuren et al. (2011) die ook onder 

het onderdeel functiekenmerken valt.  

 In dit onderzoek wordt de leerwaarde van de functie bevraagd. In het onderzoek van Nauta 

et al. (2005, zie p. 16) gaat het alleen over het onderscheid tussen specifieke en generieke functies. 

Om een vergelijking te maken met dat onderzoek kunnen alleen de stellingen over taakbreedte en 

variëteit meegenomen worden, samen met de mogelijkheid om nieuwe dingen te leren. Of een 

functie generiek of specifiek is werd namelijk door Nauta et al. (2005) gemeten aan de hand van de 

taakbreedte, waarbij zij meenamen of het werk meerdere taken omvat, gevarieerd is en of men 

nieuwe dingen leert. Deze mogelijke vergelijking met eerder onderzoek zal in de discussie aan bod 

komen.  

 

3.3.4 Onafhankelijke variabelen: Ontwikkelbereidheid 

In dit onderzoek wordt de hypothese getest dat een positieve houding ten opzichte van ontwikkeling 

positief samenhangt met inzetbaarheid. Ontwikkelen kan door het volgen van trainingen maar ook 

door het veranderen van functie. Daarom worden zowel de houding ten opzichte van trainingen als 

mobiliteit bevraagd. De ontwikkelbereidheid wat betreft training wordt bevraagd door vier items, 

waarvan er drie afkomstig zijn uit de schaal voor een leven lang leren (Van Vuuren et al., 2011). Die 

schaal bestond in totaal uit negen items over bereidheid tot leren (vijf items) en ervaren 

mogelijkheden in werk (vier items) en had een Cronbach’s alpha van .78.  Van de subschaal die 

bereidheid tot leren meet, zijn er twee items samengevoegd omdat die erg op elkaar leken en één is 

verwijderd omdat die vraag niet relevant is voor dit onderzoek. Eén vraag is toegevoegd om de 

schaal specifieker voor Siemens te maken, zodat er nu vier items zijn. Een voorbeeldvraag uit de 

schaal is Ik ben bereid om opleidingen te volgen wanneer dat nodig is voor een goede uitoefening van 

mijn functie. 

De mobiliteitsbereidheid wordt bevraagd met een schaal van zes items die gaan over 

stappen die een medewerker in de toekomst wil ondernemen. Deze schaal is gebaseerd op een 

schaal van Van Vuuren et al. (2011) en alleen in woordgebruik bij één vraag aangepast aan de 
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organisatie. Een voorbeeldvraag is Mijn taken en aandachtsgebieden wil ik verbreden. In het 

onderzoek van Van Vuuren et al. (2011) was deze schaal voor mobiliteitsbereidheid onderdeel van 

een schaal voor inzetbaarheid, bestaande uit dertien items. De andere items behoorden bij andere 

schalen die niet in dit onderzoek pasten. De Cronbach’s alpha van die gehele schaal was .77.  

 

3.3.5 Onafhankelijke variabelen: Leeftijd van de professionaliteit 

Leeftijd van de professionaliteit is de mate van ontwikkeling waarover een medewerker beschikt. Dit 

is lastig te meten. Om een indicatie te krijgen van de mate van ontwikkeling zal dit concept 

geoperationaliseerd worden door te vragen naar gevolgde trainingen, competenties en 

loopbaancompetenties. De hoeveelheid trainingen die iemand gevolgd heeft kan aangeven in 

hoeverre iemand up-to-date is en de beheersing van competenties kan een indicatie geven van de 

inzetbaarheid van een medewerker. Loopbaancompetenties vullen dat beeld aan met de mate 

waarin iemand zijn eigen loopbaan vorm kan geven. Met een betrouwbaarheid- en factoranalyse zal 

gekeken worden of deze drie onderdelen ook samen geschaard kunnen worden onder leeftijd van 

de professionaliteit. Die analyse is terug te vinden in de paragraaf over analysemethoden. 

 

3.3.5.1 Trainingen 

Bij trainingen wordt er gevraagd naar hoeveel dagen een medewerker besteed heeft aan scholing 

gericht op de huidige functie, een toekomstige functie en aan informele manieren van leren. Deze 

vragen zijn ontleend aan de zogenoemde Loopbaanspiegel (Thijssen, 2010), een vragenlijst naar 

duurzame inzetbaarheid. Deze vraag kan zowel gesteld worden als open vraag of met 

antwoordmogelijkheden. Om geen data te verliezen is ervoor gekozen de vraag open te laten. Op 

deze manier wordt voorkomen dat onduidelijk blijft hoeveel dagen iemand nu daadwerkelijk aan 

training heeft besteed. De laatste antwoordoptie zou anders ‘22 dagen of meer’ geweest zijn en dat 

kan zowel dertig als zeventig dagen betekenen, waardoor veel informatie verloren gaat. Omdat 

antwoordopties erg uiteen kunnen lopen, zoals bleek tijdens de testfase, en antwoordmogelijkheden 

sociaal wenselijke antwoorden in de hand werken is toch gekozen voor een open vraagstelling. Het 

risico met deze vraag open stellen is dat mensen de vraag te moeilijk vinden en hem overslaan, de 

vragenlijst afbreken of een onnauwkeurig getal invullen. Bij opvallende resultaten kan gekeken 

worden naar de mogelijke oorzaken.    

Naast de drie vragen uit de Loopbaanspiegel (Thijssen, 2010) zijn er twee vragen toegevoegd 

die specifiek vragen naar inhoudelijke kennis en algemene vaardigheden. Het onderscheid tussen 

trainingen gericht op kennis of vaardigheden is voor inzetbaarheid van belang, aangezien te veel 

specifieke kennis kan leiden tot overspecialisatie en algemene vaardigheden kunnen bijdragen aan 
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meer baanmogelijkheden (Thijssen & Walter, 2006).Dit is gedaan om de vragen beter toe te spitsen 

op de situatie bij Siemens en zo specifiekere informatie te kunnen verkrijgen. Om het antwoorden zo 

simpel mogelijk te houden, zeker na de relatief moeilijke vragen hierboven, zijn de antwoordopties 

hier wel gegeven , variërend van 0-20% tot 80-100%. 

 

3.3.5.2 Competenties 

De competenties die gebruikt worden in de vragenlijst zijn ontleend aan de competenties die 

Siemens heeft opgesteld en die ook gebruikt worden in het beoordelingsformulier. Medewerkers 

zouden hier dus enigszins bekend mee moeten zijn. Dit wordt bevraagd omdat het specifieke 

competenties zijn die binnen Siemens ook gebruikt worden als aanleiding voor trainingen. Alle 

achttien competenties bevragen zou een te zware belasting worden en daarom zijn op basis van 

literatuur (Akkermans et al., 2012) zes competenties geselecteerd die een positieve invloed kunnen 

hebben op inzetbaarheid. Deze zes competenties zijn ondernemerschap, autonomie, initiatief, 

veranderingsbereidheid, leervermogen, vakkundigheid, communicatieve vaardigheden en 

netwerken. De antwoordmogelijkheden zijn, ik beheers deze competentie niet, ik beheers deze 

competentie een beetje, ik beheers deze competentie voldoende, ik beheers deze competentie goed 

en ik beheers deze competentie uitstekend.  

 

3.3.5.3 Loopbaancompetenties 

Daarnaast worden er vragen gesteld over loopbaancompetenties, aangezien de focus in dit 

onderzoek ligt op dat soort competenties. De competenties die loopbaankapitaal beïnvloeden zijn 

vaak moeilijk te testen en dus kunnen er andere indicatoren gebruikt worden. Loopbaankapitaal kan 

worden afgeleid uit de loopbaan tot nu toe (functieleeftijd, organisatieleeftijd) en de gevolgde 

trainingen (Forrier & Sels, 2003, Van Dam, 2004). Er kan echter ook (direct) gevraagd worden naar 

loopbaancompetenties zodat duidelijk is in hoeverre iemand mogelijk in staat is zijn of haar eigen 

loopbaan vorm te geven. Voor het meten van de loopbaancompetenties zelf wordt een schaal 

gebruikt van Maurer et al. (2003) die bestaat uit vijf items met een Cronbach’s alpha van .90. Deze 

schaal is vertaald naar het Nederlands en bijgesteld naar drie items omdat na de vertaling de 

nuanceverschillen tussen de vijf items erg klein bleken te zijn. Een voorbeeldvraag is Ik zie mezelf 

niet als iemand die zichzelf continue kan verbeteren en leren. 

 

3.3.6 Controlevariabelen 

Naast de afhankelijke en de onafhankelijke variabelen worden er bij de analyses om de hypothesen 

te testen ook enkele controlevariabelen meegenomen om ook de mogelijke invloed die zij kunnen 
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uitoefenen mee te nemen. Leeftijd diende als kengetal wat betreft de representativiteit van de 

steekproef. Bij het testen van de hypothesen wordt leeftijd niet meegenomen als controlevariabele 

omdat leeftijd onderdeel is van het conceptueel model. De controlevariabelen zijn geslacht, 

opleidingsniveau, sector en functiefamilie. De controlevariabelen geslacht en opleidingsniveau 

worden veel gebruikt in onderzoeken (Boselie et al., 2005). Geslacht wordt bevraagd door een 

gesloten vraag met als keuzemogelijkheden man of vrouw. Bij opleidingsniveau kan men kiezen 

tussen Basisonderwijs/lagere school, LBO/VMBO/MAVO, MBO (MTS/MEAO), HAVO/VWO 

(MMS/HBS/Gymnasium), HBO/Post-HBO (HEAO/ HTS) en WO/Post-WO. Sector en functiefamilie 

kunnen voor Siemens relevante informatie opleveren omdat sectoren en functiefamilies geen 

homogene groepen zijn. Bij het vragen naar de sector en functiefamilie speelden vooral 

anonimiteitsoverwegingen mee. Daardoor is niet gevraagd naar een functietitel, aangezien sommige 

functies maar één of enkele keren voorkomen binnen Siemens. Daarnaast zou dit zorgen voor een 

grote hoeveelheid functietitels die vervolgens ingedeeld moeten worden. Om het breder te houden 

maar wel iets te kunnen zeggen over waar iemand werkt en mogelijke verschillen tussen afdelingen 

of functiefamilies is er voor gekozen om te vragen naar de sector en functiefamilie waarbinnen 

medewerkers werkzaam zijn. 

 

3.4 Analysemethoden 

Om de hypothesen aan te kunnen nemen of verwerpen zal er door middel van statistische analyses 

gekeken worden of er een positieve of negatieve relatie bestaat tussen variabelen. Hieronder zal 

eerst uitgelegd worden hoe de betrouwbaarheid en validiteit gewaarborgd worden en komen de 

resultaten van de factor analyses en waarden van Cronbach’s alpha aan bod. 

 

3.4.1 Betrouwbaarheid en validiteit 

Betrouwbaarheid en validiteit zijn twee belangrijke aspecten van wetenschappelijk onderzoek (Van 

der Velde, Jansen & Anderson, 2004). In dit onderzoek wordt op verschillende manieren geprobeerd 

om een zo hoog mogelijke betrouwbaarheid en validiteit te verkrijgen. Ten eerste is er zoveel 

mogelijk gebruik gemaakt van bestaande, gevalideerde schalen in de vragenlijst. De aanpassingen 

die gedaan zijn vonden plaats op basis van literatuur of organisatiecontext. Daarnaast is tijdens het 

opstellen van de vragenlijst geprobeerd om sociaal wenselijke antwoorden te voorkomen. Dit is 

nooit helemaal te vermijden maar de nadruk leggen op de vertrouwelijk omgang met gegevens is, 

naast een niet suggestieve  vraagstelling zelf, een manier om het risico in te perken. Tijdens de 

periode dat de vragenlijst uit stond zijn er geen vragen gekomen van medewerkers over hun 

anonimiteit, waardoor wordt aangenomen dat daar geen ernstige twijfels over bestaan hebben. Een 
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mogelijkheid is dat de mensen die wel hun twijfels hadden, de vragenlijst niet hebben ingevuld. De 

inhoudelijke validiteit en betrouwbaarheid van een schaal kan statistisch geanalyseerd worden, de 

volgende paragraaf zal dit verder toelichten.   

 

3.4.1.1 Factoranalyses & Cronbach’s alpha 

Om de inhoudelijke validiteit en betrouwbaarheid van de schalen te bepalen zijn er eerst 

factoranalyses uitgevoerd en is vervolgens de Cronbach’s alpha bepaald per schaal .Om te testen of 

items uit schalen inderdaad samen een variabele kunnen vormen of dat er wellicht sprake is van 

multicollineariteit, is er bij enkele schalen een factoranalyse uitgevoerd. Met een factoranalyse kan 

ook duidelijk worden welke items samen een subconstruct vormen (Field, 2009). 

Aangezien de schalen gebaseerd zijn op theoretische onderbouwing, zou een confirmatieve 

factoranalyse (CFA) voor de hand liggen. Deze analyse is echter niet mogelijk in SPSS en daarom is 

gekozen voor exploratieve factoranalyse (EFA) (Field, 2009). Daarbij kan wel gekozen worden voor 

het tegelijkertijd analyseren van bepaalde schalen, waardoor ze niet allemaal tegelijk in de 

factoranalyse worden geanalyseerd. De factoranalyses zijn uitgevoerd op de zelf samengestelde 

schaal over functiekenmerken maar ook op bestaande schalen die enigszins zijn aangepast. Daarbij 

dienden de factoranalyses ter controle. In de tabel is te zien hoeveel items samen een (sub)variabele 

vormen en hoe hoog de factorladingen zijn van de items met de laagste en hoogste waarde. 

 Nadat door middel van de factoranalyses bepaald was welke items inderdaad samen een 

(sub)construct vormden, konden er analyses worden uitgevoerd om de Cronbach’s alpha te bepalen. 

Dit laat zien of de items van een schaal samen dezelfde variabele meten, oftewel hoe hoog de 

inhoudelijke betrouwbaarheid is (Field, 2009). De waarde kan tussen de 0 en 1 liggen. Hoe dichter bij 

de 1, hoe meer samenhang er bestaat, waarbij een waarde van 1 betekent dat de items elkaar 

volledig overlappen (Van der Velde et al., 2004).  

Variabele Aantal items Cronbach’salpha Factorladingen 

   Laagste Hoogste 
Inzetbaarheid 10 .813 .480 .774 
Inzetbaarheid als vermogen 4 .739 .644 .801 

Inzetbaarheid als kans 6 .798 .639 .785 

 Kans intern 3 .786 .787 .851 

Kans extern 3 .837 .823 .841 
Ontwikkelbereidheid 8 .716 .434 .738 
Leerbereidheid 5 .759 .622 .810 
Mobiliteitsbereidheid 3 .681 .677 .861 
Functiekenmerken 6 .865 .539 .786 

Loopbaancompetenties 3 .779 .834 .773 
Competenties 8 .756 .421 .824 

 Tabel 3. Overzicht uitkomsten EFA en betrouwbaarheidsanalyse. 
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Inzetbaarheid is gebaseerd op bestaande schalen maar wel aangepast aan de organisatiecontext. 

Zowel inzetbaarheid gedefinieerd als vermogen als inzetbaarheid gedefinieerd als kansen op de 

arbeidsmarkt zijn gemeten. Een factoranalyse is uitgevoerd om te controleren of deze schalen 

samen inzetbaarheid meten en of er mogelijk items op een andere schaal laden dan verwacht. 

Daaruit kwam naar voren dat alle items op inzetbaarheid laden maar dat ook kans en vermogen 

onderscheiden kunnen worden. Daarbij kan nog een onderscheid gemaakt worden in kansen op een 

baan over het algemeen, oftewel externe kansen, en kansen op een baan binnen Siemens, oftewel 

interne kansen.  

De schaal over ontwikkelbereidheid bestond uit twee onderdelen, deels over bereidheid met 

betrekking tot trainingen (leerbereidheid) en deels over mobiliteitsbereidheid. Uit de factoranalyse 

kwamen drie componenten naar voren, waaronder leerbereidheid (aangevuld met een item van 

mobiliteit) en mobiliteitsbereidheid. De twee items Ik wil mij verder specialiseren.  en De komende 

drie jaar wil ik dezelfde functie blijven vervullen. bleken, ondanks hercodering, samen een 

component te vormen en daarmee uit de schaal te vallen. Die twee items zijn dus niet opgenomen in 

een schaal en worden niet meegenomen in verdere analyses.  

De items die samen de schaal voor functiekenmerken vormden zijn gebaseerd op literatuur. 

Deze schaal is opgebouwd uit de onderdelen variëteit, autonomie, taakbreedte, voorgeschreven 

taken en complexiteit. Uit de factoranalyse bleek dat ook hier de gehercodeerde items uit de schaal 

vielen. Deze twee items, Ik werk volgens voorgeschreven procedures. en In mijn functie voer ik een 

onderdeel van een proces uit. zijn verwijderd. De items van voorgeschreven taken conflicteerden, dat 

wil zeggen dat ze dezelfde antwoord tendens hadden terwijl ze juist andersom gesteld waren. Dit 

kan mogelijk veroorzaakt worden door de organisatiecontext.  

Leeftijd van de professionaliteit  bestaat, zoals hierboven beschreven, uit de onderdelen 

trainingen, loopbaancompetenties en competenties. Uit de factoranalyse bleek dat de gerelateerde 

items niet samen onder de noemer leeftijd van de professionaliteit geschaard kunnen worden. 

Daarom zal deze term niet meer als zodanig gebruikt worden in de rest van de scriptie. De schaal 

loopbaancompetenties bleek een samenhangend geheel en is daarom niet veranderd.  De drie items 

over loopbaancompetenties laadden allemaal hoog op één factor en vormden samen een 

betrouwbare schaal. Er zat één gehercodeerd item in deze schaal en die bleek er ook goed in te 

passen.  

De vijf vragen over gevolgde trainingen bleken niet samen één variabele te kunnen vormen. 

Dat is te verklaren omdat een aantal vragen naar inhoud vroegen en een aantal vragen naar het 

aantal dagen, dat is zowel een kwalitatieve als kwantitatieve manier van vragen. Wel kunnen de 

dagen aan gevolgde trainingen bij elkaar opgeteld worden. De eerste drie items van training laden 
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op één component maar hebben een lage Cronbach’s alpha (.242) en zullen niet als schaal worden 

gezien maar kunnen dus wel worden samengenomen bij het optellen.  

Het algemene beheersniveau van alle competenties kan worden meegenomen door de 

variabele competenties. Alle items laden op één component hoewel er wel een tweedeling kan 

worden gemaakt in competenties. Voor de overzichtelijkheid en vanwege het ontbreken van 

duidelijk onderscheidend criterium tussen de twee componenten, zullen de competenties als één 

schaal worden meegenomen, de Cronbach’s alpha (.756) daarvan bleek goed te zijn.  

 
3.4.2 Correlatie en regressie analyses 

Door het controleren van de schalen en het opstellen van subschalen konden de variabelen 

gecreëerd worden om te gebruiken tijdens de analyses om de hypothesen te testen. Ten eerste zijn 

er Pearson’s correlatie analyses uitgevoerd om te zien welke samenhang er tussen variabelen 

bestond. Indien deze significant was, konden ook regressie analyses uitgevoerd worden. Er zijn eerst 

enkelvoudige regressie analyses uitgevoerd en vervolgens meervoudige regressie analyses. De 

meervoudige regressie analyses waren nodig om de verwachte moderatie en mediatie effecten te 

testen en om een beter beeld te krijgen van de verklaarde variantie. In het volgende hoofdstuk 

worden de resultaten uiteengezet. 
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4. Resultaten 
 
In het theoretisch deel zijn mogelijke verbanden besproken en hypothesen opgesteld met 

betrekking tot factoren die van invloed kunnen zijn op inzetbaarheid. In dit hoofdstuk zal duidelijk 

worden welke hypothesen aangenomen en welke verworpen worden. Dit gebeurt op basis van 

statistische analyses. Wanneer uit een analyse blijkt dat een verband significant is, kan op basis van 

de richting van het verband een hypothese worden aangenomen of verworpen. Een niet significant 

verband betekent per definitie dat een hypothese niet aangenomen kan worden. In dit onderzoek 

wordt een significantieniveau gehanteerd van 0,05%, dat komt neer op een betrouwbaarheid van 

95%. Dit is een algemeen geaccepteerd niveau waarbij de kansen op onterecht aangenomen of 

onbewezen verbanden beperkt worden tot 5% (De Vocht, 2009).  

 Allereerst zal een eerste indruk gegeven worden van de resultaten aan de hand van een 

correlatiematrix. Correlatie analyses geven aan of er een verband is tussen twee variabelen waarbij 

geen onderscheid wordt gemaakt tussen de variabele die invloed uitoefent en de variabele die 

beïnvloed wordt (Field, 2009). De beïnvloeding kan dus beide kanten opwijzen. Daarom zijn er ook 

regressieanalyses uitgevoerd, die worden na de correlaties besproken in dit hoofdstuk. Daarbij 

wordt er wel een onderscheid gemaakt tussen de onafhankelijke en afhankelijke variabele en kan uit 

de analyses worden opgemaakt in hoeverre de onafhankelijke variabele variantie in de afhankelijke 

variabele verklaart (Field, 2009). Op basis van deze resultaten zal in de conclusie verder worden 

ingegaan op de betekenis van de resultaten. 

 

4.1 Correlaties 

De gemiddelde waarden, standaarddeviaties en Pearson’s correlatiecoëfficiënten van de 

onderzoeksvariabelen zijn weergegeven in de correlatiematrix in tabel 4.De gemiddeldes liggen over 

het algemeen vrij hoog, gezien de schaal waarbij de antwoordmogelijkheden van 1 tot en met 5 

liepen. Eén stond daarbij voor helemaal mee oneens of zeer geringe mate en vijf voor helemaal mee 

eens of zeer ruime mate. Hoe hoger de waarde, hoe positiever het antwoord. Leerbereidheid heeft 

het hoogste gemiddelde en mobiliteitsbereidheid het laagste gemiddelde van alle variabelen. De 

standaarddeviaties liggen tussen de .5 en .8, dat betekent dat de spreiding bij sommige vragen meer 

uiteen loopt dan bij andere vragen. 

 De correlatiematrix geeft een goed eerste overzicht van de resultaten. Een correlatie van > 

0.9 kan wijzen op multicollineariteit en ook hoge correlaties tussen de 0.5 en 0.9 kunnen wijzen op 

overlap tussen variabelen (Field, 2009).Correlaties van > 0.9 komen in dit onderzoek niet voor. 

Hogere correlaties tussen 0.5 en 0.9 zijn vaak het geval bij subconstructen, aangezien die 

samenhangen met het overkoepelende construct. In de tabel is dit te zien bij inzetbaarheid en 
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ontwikkelbereidheid, en de bijbehorende subconstructen. Ook organisatieleeftijd heeft een hoge 

correlatie (.655, p < 0.01) met leeftijd. De andere correlaties komen niet boven de 0.5 uit.  

 De hypothesen die zijn opgesteld gaan er vanuit dat leeftijd, functie- en organisatieleeftijd 

een negatieve invloed hebben op inzetbaarheid. Uit de correlatiematrix blijkt dat alle drie de 

correlaties negatief zijn maar dat functieleeftijd niet significant is. Leeftijd (-.177, p < 0.05) en 

organisatieleeftijd (-.194, p < 0.05) hebben wel een significante correlatie met inzetbaarheid. Dit 

heeft implicaties voor de regressie analyses. Een niet significante correlatie betekent namelijk dat de 

hypothese verworpen wordt en dat maakt een regressie analyse overbodig. Uit de matrix blijkt dat 

functiekenmerken wel een significante correlatie hebben met subconstructen van inzetbaarheid, dus 

daar kunnen wel regressie analyses mee worden uitgevoerd.  

 De andere hypothesen verwachten een positieve relatie tussen (loopbaan)competenties, 

functiekenmerken, gevolgde trainingen, ontwikkelbereidheid en inzetbaarheid. 

Loopbaancompetenties (.333, p < 0.05) en competenties (.334, p < 0.05) hebben een positieve, 

significante correlatie met inzetbaarheid, net zoals ontwikkelbereidheid (.239, p < 0.01) en 

functiekenmerken (.199, p < 0.01). Het aantal gevolgde trainingen heeft geen significante correlatie 

met inzetbaarheid maar wel met het subconstruct inzetbaarheid als externe kansen (.210, p < 0.01).  

 Vanuit de mediatie hypothesen wordt daarnaast nog een verband verwacht tussen zowel 

leeftijd als organisatieleeftijd en ontwikkelbereidheid. Uit de correlatiematrix blijkt dat correlaties 

tussen deze variabelen niet significant zijn en op basis hiervan lijkt het erop dat er geen mediërend 

effect gevonden gaat worden.  

 Uit de correlatiematrix blijkt dat de correlaties kunnen verschillen wanneer variabelen 

worden gecombineerd met een ander subconstruct. Hieruit blijkt dat op enkele subconstructen geen 

regressie analyses uitgevoerd hoeven te worden. Daarnaast komen er onverwachte correlaties naar 

voren die niet in hypothesen zijn opgenomen. Het gaat om acht onverwachte correlaties. Ten eerste 

blijken loopbaancompetenties (.472, p < 0.01) en competenties (.246, p < 0.01) een redelijke tot 

sterke correlatie te hebben met ontwikkelbereidheid. De variabele competenties heeft ook met 

functietype (.201, p < 0.01) en loopbaancompetenties (.298, p < 0.01) een significante correlatie. 

Daarnaast blijkt functieleeftijd een significante correlatie te hebben met het subconstruct 

mobiliteitsbereidheid (-.143, p < 0.05) en met leeftijd (.337, p < 0.01). Ten slotte heeft 

organisatieleeftijd met loopbaancompetenties (-.204, p < 0.01) en functieleeftijd (.476, p < 0.01) een 

significante correlatie. In paragraaf 4.2.6 worden de regressies op basis van deze onverwachte 

correlaties toegelicht.  
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Tabel 4. Correlatiematrix (N = 200). 
 
Variabele M SD 1. 1a. 1b. 1b.1. 1b.2. 2. 2a. 2b. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

1. Inzetbaarheid 
 

3.59 0.62 -               

1a. Inzetbaarheid als 
vermogen 

3.87 0.62 .562** -              

1b. Inzetbaarheid als kans 3.30 
 

0.70 .735** .326** -             

1b.1. Interne kansen 3.20 
 

0.83 .669** .232** .753** -            

1b.2. Externe kansen 3.57 
 

0.77 .660* .353** .733** .391** -           

2. Ontwikkelbereidheid 3.61 
 

0.61 .239** .290** .063 -.039 .183** -          

2a. Leerbereidheid 4.09 
 

0.57 .282** .323** .094 .014 .142* .593** -         

2b. Mobiliteitsbereidheid 2.90 
 

0.85 .093 .080 .050 -.013 .169* .640** .130 -        

3. Functietype 3.71 
 

0.68 .199** .163* .148* .200** .033 -.051 .155* -.221** -       

4. Loopbaancompetenties 3.95 
 

0.68 .333* .434** .228** .043 .313** .472** .470** .181* .005 -      

5. Competenties 3.69 
 

0.52 .334* .218** .199** .169* .139* .246** .258** .132 .201** .298** -     

6. Gevolgde trainingen 19.1 
 

27.97 .093 -.041 0.43 -.046 .238** .210** .175* .150* -.141* .177* .104 -    

7. Leeftijd 44.45 8.71 -.177* -.055 -.225** -.114 -.315** -.125 .070 -.211** -.008 -.116 .057 -
.154* 

-   

8. Functieleeftijd 5.94 
 

5.90 -.133 -.003 -.157* -.166* -.221** -.132 -.078 -.143* -.053 -.074 .040 -.029 .337** -  

9. Organisatieleeftijd 
 

14.22 10.65 -.194* -.242** -.242** -.090 -.358** -.132 -.015 -.152* 0.73 -.204** .038 -.182* .655** .476** - 

**. Correlatie is significant op 0.01 niveau.*. Correlatie is significant op 0.05 niveau. 
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4.2 Resultaten van de regressie analyses 

Aan de hand van de correlatiematrix is een eerste aanzet gegeven tot het aannemen danwel 

verwerpen van hypothesen. Correlatie analyses geven aan of er een samenhang is tussen twee 

variabelen. Op basis van de significante correlaties zijn er regressie analyses uitgevoerd met de 

betreffende variabelen. Regressieanalyses geven naast een samenhang ook aan hoeveel procent van 

de variantie van de afhankelijke variabele door de onafhankelijke variabele verklaard wordt (Field, 

2009). De controlevariabelen zijn bij de regressieanalyses meegenomen om een zo duidelijk mogelijk 

beeld te geven van de factoren die van invloed zijn op de onafhankelijke variabelen en welke rol de 

controlevariabelen daarbij spelen. De controle variabelen die zijn meegenomen zijn geslacht, 

opleidingsniveau3, functiefamilie en sector4. Hieronder worden de resultaten van de regressie 

analyses toegelicht per  variabele en vervolgens per hypothese.  

 

4.2.1 De invloed van kalenderleeftijd 

Kalenderleeftijd is opgenomen in twee hypotheses. De eerste hypothese luidde:Een hoge 

kalenderleeftijd heeft een negatieve relatie met ontwikkelbereidheid(H1). Uit de correlatiematrix 

bleek dat kalenderleeftijd geen significatie relatie heeft met ontwikkelbereidheid. Deze hypothese 

kan op basis daarvan dus worden verworpen, er kan namelijk niet met zekerheid gezegd worden dat 

een toename in leeftijd een afname in ontwikkelbereidheid betekent.  

Ontwikkelbereidheid heeft twee subconstructen: leer- en mobiliteitsbereidheid. Met 

mobiliteitsbereidheid heeft kalenderleeftijd wel een significante, negatieve relatie (ß = -.206, p < 

0.01) (zie tabel 5), wat betekent dat een toename in leeftijd een afname in mobiliteitsbereidheid 

betekent. Met leerbereidheid heeft kalenderleeftijd geen significante relatie. De resultaten 

betekenen dat de hypothese (H1) niet aangenomen kan worden. Wel kan de hypothese worden 

aangenomen op het subconstruct mobiliteitsbereidheid want de significante relatie geeft aan dat 

een hogere kalenderleeftijd een negatieve invloed heeft op de mobiliteitsbereidheid. 

Variabelen Mobiliteitsbereidheid Variabelen Mobiliteitsbereidheid 

Kalenderleeftijd -.206** Organisatieleeftijd -.140 
Man vs vrouw -.043 Man vs vrouw .013 
Hoog vs laag -.013 Hoog vs laag -.025 
Hoog vs midden -.153 Hoog vs midden -.171* 
CS vs Engineering -.205* CS vs Engineering -.210* 
CS vs PM .048 CS vs PM .042 
CS vs Sales -.153 CS vs Sales -.143 

Industry vs I&C -.003 Industry vs I&C .020 

                                                
3
 In de tabellen gaan ‘hoog vs laag’ en ‘hoog vs midden’ over het opleidingsniveau.  

4
 Siemens heeft een structuur van vier sectoren die het bedrijf verdelen in Industry, Infrastructure & Cities, 

Healthcare en Energy. Elke sector bestaat vervolgens uit diverse divisies.  



54 
 

Industry vs Energy .033 Industry vs Energy .031 

Industry vs Healthcare .084 Industry vs Healthcare .083 
R2 .126 R2 .110 
Adjusted R2 .079 Adjusted R2 .062 
F 2.6520** F 2.304* 

**. Significant op  0.01 niveau. *. Significant op 0.05 niveau. 

Tabel 5. Regressie analyses met kalender- en organisatieleeftijd als onafhankelijke variabele en 
mobiliteitsbereidheid als afhankelijke variabele  (N= 194). 
 

De tweede hypothese luidde: Een hoge kalenderleeftijd heeft een negatief verband met 

inzetbaarheid (H2) en voorspelde dat een hoge kalenderleeftijd een negatieve relatie zou hebben 

met inzetbaarheid. Uit de lineaire regressie kwam naar voren dat leeftijd een significante, negatieve 

relatie heeft met inzetbaarheid (ß = -.146, p = <0.05) (zie tabel 6). Deze hypothese wordt dus 

aangenomen en dat betekent dat kalenderleeftijd inderdaad een negatieve invloed heeft op de 

inzetbaarheid van medewerkers.  

Binnen inzetbaarheid zijn er deelconstructen, die ook geanalyseerd zijn met kalenderleeftijd. 

Uit de correlatiematrix bleek al dat twee deelconstructen een significante relatie hadden en die zijn 

geanalyseerd. Het betreft inzetbaarheid als kans en inzetbaarheid als externe kans. Leeftijd heeft 

zowel met inzetbaarheid als kans (ß = -.173, p = < 0.05) als inzetbaarheid als externe kans (ß = -.274, 

p = < 0.01). een negatieve relatie. De hypothese wordt dus aangenomen op inzetbaarheid als geheel 

waarbij wel rekening gehouden moet worden met het feit dat leeftijd geen significante invloed heeft 

op de deelconstructen inzetbaarheid als vermogen en inzetbaarheid als interne kansen maar wel op 

de deelconstructen inzetbaarheid als kans en externe kansen. 

Variabelen Inzetbaarheid Inzetbaarheid als kans Inzetbaarheid als externe kans 

Kalenderleeftijd -.146* -.173* -.274** 
Man vs vrouw .032 -.019 -.068 
Hoog vs laag -.025 -.054 -.110 
Hoog vs midden -.085 -.158* -.183* 
CS vs Engineering .135 .114 -.008 
CS vs PM .170* .161 .145 
CS vs Sales .141 .127* .064 

Industry vs I&C .026 -.121 -.128 

Industry vs Energy .080 .072 .045 

Industry vs Healthcare .062 -.103 -.004 
R2 .079 .164 .204 
Adjusted R2 .028 .119 .160 
F 1.560 3.603** 4.682** 

**. Significant op  0.01 niveau. *. Significant op 0.05 niveau. 

Tabel 6. Regressie analyses met kalenderleeftijd als onafhankelijke variebele en inzetbaarheid, inzetbaarheid als 
kans en inzetbaarheid als externe kans als afhankelijke variabelen (N= 194). Telkens is het laatste model weer 
gegeven aangezien daar alle variabelen in mee zijn genomen.  
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4.2.2 De invloed van functie- en organisatieleeftijd 

Van functieleeftijd wordt verwacht dat het een negatieve invloed heeft op de inzetbaarheid en de 

derde hypothese luidde dan ook Een hoge functieleeftijd heeft een negatieve relatie met de 

inzetbaarheid van medewerkers voor andere functies (H3).Aangezien het gaat om de inzetbaarheid 

voor andere functies, gaat het vooral om de kansen op een baan, zowel intern als extern. De 

negatieve invloeden op inzetbaarheid als kans (ß = -055, p > 0.05), op interne (ß = -.110, p > 0.05) en 

op externe kansen (ß = -.126, p > 0.01) zijn echter niet significant (zie tabel 7). Deze hypothese kan 

dus niet worden aangenomen.  

De vierde hypothese gaat over de invloed van organisatieleeftijd op ontwikkelbereidheid: 

Een hoge organisatieleeftijd heeft een negatief verband met de ontwikkelbereidheid(H4).De 

gevonden relatie tussen organisatieleeftijd en ontwikkelbereidheid is niet significant (ß = -.132, p > 

0.05) (R2 = .017). Ook de relatie tussen organisatieleeftijd en de subconstructen leer- (ß = -.015, p > 

0.05) en mobiliteitsbereidheid (ß = -.140, p > 0.05)(zie tabel 5)zijn in de regressie analyses niet 

significant. De hypothese kan daarom niet worden aangenomen.  

Variabele Inzetbaarheid als kans Inzetbaarheid als externe kans 

Functieleeftijd -.055 -.126 
Man vs vrouw .034 .024 
Hoog vs laag -.104 -.165* 
Hoog vs midden -.157* -.185* 
CS vs Engineering .136 .008 
CS vs PM .150 .119 
CS vs Sales .154 .119 

Industry vs I&C -.085 -.062 

Industry vs Energy .118 .127 

Industry vs Healthcare -.079 .033 
R2 .147 .167 
Adjusted R2 .102 .123 
F 3.240** 3.766** 

**. Significant op  0.01 niveau. *. Significant op 0.05 niveau. 

Tabel 7. Regressie analyses met functieleeftijd als onafhankelijke variabele en inzetbaarheid als kans en 
inzetbaarheid als externe kansen als afhankelijke variabele. 

 

4.2.3 De invloed van functiekenmerken 

Een functie met een hoge leerwaarde heeft een positieve relatie met de inzetbaarheid van 

medewerkers (H7), aldus de zevende hypothese. Uit de regressie analyse blijkt dat leerwaarde 

inderdaad een significante positieve relatie heeft met inzetbaarheid (ß = .209, p < 0.01). Hoe hoger 

de leerwaarde van de functie, hoe hoger de inzetbaarheid. Ook met de subconstructen zijn de 

relaties positief waarbij de relaties met inzetbaarheid als vermogen (ß = .158, p < 0.05), inzetbaarheid 

als kans (ß = .175, p < 0.05) en inzetbaarheid als interne kansen (ß = .224, p < 0.01) significant zijn (zie 
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tabel 8). Alleen de relatie met externe kansen is niet significant (ß = .076, p > 0.05). Deze hypothese 

wordt dus aangenomen, waarbij alleen rekening moet worden gehouden met het feit dat de relatie 

met externe kansen niet significant is.  

Variabele Inzetbaarheid Inzetbaarheid 

als vermogen 

Inzetbaarheid 

als kans 

Inzetbaarheid als 

interne kansen 

Functiekenmerken .209** .158* .175* .224** 
Man vs vrouw .042 -.013 .006 -.007 
Hoog vs laag -.080 -.014 -.108 -.049 
Hoog vs midden -.142 .005 -.190* -.101 
CS vs Engineering .133 .099 .138 .200* 
CS vs PM .138 .076 .143 .110 
CS vs Sales .103 .064 .121 .087 

Industry vs I&C -.018 .089 -.124 -.065 

Industry vs Energy .057 .087 .086 .068 

Industry vs Healthcare .044 .230** -.096 -.047 
R2 .107 .076 .169 .122 
Adjusted R2 .060 .027 .126 .075 
F 2.266* 1.561 3.856** 2.623** 

**. Significant op  0.01 niveau. *. Significant op 0.05 niveau. 

Tabel 8. Regressie analyses met functiekenmerken als onafhankelijke variabele en inzetbaarheid, inzetbaarheid 
als vermogen, als kans en als interne kansen als afhankelijke variabelen. 

 

4.2.4 De invloed van ontwikkeling: (loopbaan)competenties en gevolgde trainingen 

Hieronder volgen drie onderdelen die eerst beschouwd werden als een indicatie voor de leeftijd van 

de professionaliteit. Uit de factoranalyses bleek dat ze beter apart te analyseren zijn. Daarom zijn er 

drie hypothesen opgesteld.  

De eerste hypothese gaat over competenties: Het niveau waarop een medewerker 

competenties beheerst heeft een positieve relatie met inzetbaarheid(H6a). De bevraagde 

competenties zijn samengevoegd zodat het algehele beheersniveau van competenties meegenomen 

kan worden. De regressie analyse laat zien dat er, zoals de hypothese voorspelde, een positief 

verband bestaat tussen het niveau waarop medewerkers de bevraagde competenties beheersen en 

hun inzetbaarheid (ß = .356, p < 0.01) (zie tabel 9). Ook met de subconstructen van inzetbaarheid zijn 

de relaties positief. De sterkste relatie bestaat er met inzetbaarheid als vermogen (ß = .229, p < 0.01). 

Inzetbaarheid als kans (ß = .225, p < 0.01) en als interne kans (ß = .200, p < 0.01) zitten daar niet ver 

onder. De externe kansen (ß = .145, p < 0.05) hebben de minst sterke relatie met het 

competentieniveau. Deze hypothese wordt dus aangenomen, competenties hebben een positieve 

relatie met inzetbaarheid.  

Daarnaast sloot dit onderzoek aan bij een recente tendens waarbij er veel aandacht is voor 

loopbaancompetenties. De tweede subhypothese luidt: De mate waarin een medewerker 
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loopbaancompetenties beheerst heeft een positieve relatie met inzetbaarheid(H6b). Uit de regressie 

analyse blijkt ook hier dat die inderdaad een positieve, significante relatie met inzetbaarheid (ß = 

.314, p < 0.01) hebben (zie tabel 10). Loopbaancompetenties spelen dus een positieve rol bij 

inzetbaarheid. Ook met de subconstructen vermogen (ß = .438, p. < 0.01), kans (ß = .197, p < 0.01) en 

externe kans (ß= .299, p < 0.01) is er een significante, positieve relatie. Alleen met interne kansen (ß 

= .043, p > 0.05) is er geen significante relatie. De hypothese is dus aangenomen, met als enige 

kanttekening dat loopbaancompetenties geen significante invloed hebben op inzetbaarheid als 

interne kans.  

 De derde subhypothese gaat over de gevolgde trainingen: Het aantal gevolgde trainingen 

heeft een positieve relatie met inzetbaarheid(H6c).Het aantal gevolgde trainingen wordt in dit 

onderzoek gemeten in dagen. Uit de correlatiematrix bleek dat het aantal gevolgde trainingen alleen 

een significante relatie heeft met inzetbaarheid als externe kansen en daarom is alleen daarmee een 

regressie analyse uitgevoerd (ß = .211, P < 0.01) (zie tabel 11). Deze hypothese kan dus alleen 

worden aangenomen op het subconstruct inzetbaarheid als externe kansen.  

Variabele Inzetbaarheid Inzetbaarheid 

als vermogen 

Inzetbaarheid 

als kans 

Interne 

kansen 

Inzetbaarheid als 

externe kansen 

Competenties .356** .229** .225** .200** .145* 
Man vs vrouw .052 -.005 .015 .007 -.018 
Hoog vs laag -.066 -.006 -.100 -.044 -.174* 
Hoog vs 
midden 

-.125 .019 -.175* -.081 -.220** 

CS vs 
Engineering 

-.176* .127 -.165* .225* .031 

CS vs PM -.173* .101 -.168* .137 .136 
CS vs Sales .114 .075 .135 .111 .093 

Industry vs I&C .034 .0127 -.083 -.010 -.073 

Industry vs 
Energy 

.104 .120 .121 .105 .099 

Industry vs 
Healthcare 

.054 .237** -.088 -.036 .012 

R2 .188 .103 .189 .113 .159 
Adjusted R2 .145 .056 .146 .066 .114 
F 4.372-- 2.178* 4.410** 2.407* 3.560** 
**. Significant op  0.01 niveau. *. Significant op 0.05 niveau. 

Tabel 9. Regressie analyses met competentieniveau als onafhankelijke variabele en inzetbaarheid en alle 
subconstructen als afhankelijke variabele. 
 

Variabele Inzetbaarheid Inzetbaarheid als 

vermogen 

Inzetbaarheid 

als kans 

Inzetbaarheid als 

externe kansen 

Loopbaancompetenties .314** .438** .197** .299** 
Man vs vrouw .037 -.031 .006 -.035 
Hoog vs laag -.094 -.029 -.118 -.190** 
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Hoog vs midden -.107 .041 -.163* -.204** 
CS vs Engineering .092 .041 .112 -.027 
CS vs PM .136 .064 .145 .112 
CS vs Sales .079 .008 .113 .046 

Industry vs I&C -.041 .032 -.131 -.137 

Industry vs Energy .017 .019 .066 .031 

Industry vs Healthcare .031 .205 -.103 -.010 
R2 .158 .234 .177 .223 
Adjusted R2 .114 .193 .133 .181 
F 3.558** 5.767** 4.063** 5.411** 
**. Significant op  0.01 niveau. *. Significant op 0.05 niveau. 

Tabel 10. Regressie analyses met loopbaancompetenties als onafhankelijke variabele en inzetbaarheid, 
inzetbaarheid als vermogen, als kans en als externe kans als afhankelijke variabele. 
 

Variabele Inzetbaarheid als externe kansen 

Gevolgde trainingen  .211*** 

 Man vs vrouw -.043 

Hoog vs laag -.170* 
Hoog vs midden -.207** 
CS vs Engineering .015 
CS vs PM .114 
CS vs Sales .085 
Industry vs I&C -.042 
Industry vs Energy .114 

Industry vs Healthcare .030 

R²  .180 
Adjusted R²  .137 

F 4.152*** 
**. Significant op  0.01 niveau. *. Significant op 0.05 niveau. 

Tabel 11.  Regressie analyse met gevolgde trainingen als onafhankelijke variabele en inzetbaarheid als externe 
kansen als afhankelijke variabele.  . 

 

4.2.5 De invloed van ontwikkelbereidheid 

Een belangrijke voorwaarde voor inzetbaarheid is ontwikkelbereidheid. De verwachting is dat Een 

hoge mate van ontwikkelbereidheid een positieve relatie heeft met inzetbaarheid(H11).De regressie 

analyse tussen ontwikkelbereidheid en inzetbaarheid laat een significant positief verband zien (ß = 

.239, p < 0.05) (zie tabel 12). Dit betekent dat de hypothese aangenomen kan worden en dat een 

hoge mate van ontwikkelbereidheid de inzetbaarheid positief beïnvloedt. Zowel ontwikkelbereidheid 

als inzetbaarheid hebben subconstructen en dat levert een aantal extra analyses op. Er is gekeken 

naar de invloed van ontwikkelbereidheid op de subconstructen inzetbaarheid als kans en als 

vermogen. Binnen kans zijn er dan nog de subconstructen interne kansen en externe kansen. Ook de 

subconstructen van ontwikkelbereidheid, leer- en mobiliteitsbereidheid, zijn meegenomen in de 

regressie analyses. De niet significante correlaties zijn niet meegenomen in de regressies omdat uit 
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de correlatiematrix bleek dat er in ieder geval geen significante relatie bestaat tussen 

ontwikkelbereidheid, en de subconstructen, en inzetbaarheid als kans en als interne kans. Daarnaast 

heeft mobiliteitsbereidheid ook geen significante relatie met inzetbaarheid en inzetbaarheid als 

vermogen.  

Ontwikkelbereidheid heeft een significante relatie met inzetbaarheid als vermogen (ß = .290, 

p < 0.01). Inzetbaarheid als vermogen wordt dus positief beïnvloed door ontwikkelbereidheid. 

Daarnaast is de invloed van ontwikkelbereidheid op inzetbaarheid als externe kansen significant en 

positief (ß = .231, p < 0.01). Mobiliteitsbereidheid heeft alleen op inzetbaarheid als externe kansen 

invloed (ß = .179, p < 0.05) (zie tabel 14). Leerbereidheid heeft meer significante relaties (zie tabel 

13). Ten eerste met inzetbaarheid (ß = .282, p < 0.01). Dus hoe hoger de leerbereidheid, hoe hoger 

de inzetbaarheid. De invloed op inzetbaarheid als vermogen (ß = .323, p < 0.01) en externe kansen (ß 

= .188, p < 0.01) is daarnaast ook significant.  

Variabele Inzetbaarheid Inzetbaarheid als 

vermogen 

Inzetbaarheid als externe 

kansen 

Ontwikkelbereidheid .225** .273** .150* 
Man vs vrouw .066 .008 -.010 
Hoog vs laag -.080 -.011 -.179* 
Hoog vs midden -.094 .055 -.199** 
CS vs Engineering .149 .118 .023 
CS vs PM .132 .062 .113 
CS vs Sales .142 .095 .105 

Industry vs I&C -.010 .081 -.098 

Industry vs Energy .053 .073 .072 

Industry vs Healthcare .027 .204** -.006 
R2 .113 .123 .159 
Adjusted R2 .066 .077 .115 
F 2.406* 2.656** 3.583** 

**. Significant op  0.01 niveau. *. Significant op 0.05 niveau. 

Tabel 12. Regressie analyses met ontwikkelbereidheid als onafhankelijke variabele en inzetbaarheid, 
inzetbaarheid als vermogen en inzetbaarheid als externe kansen als afhankelijke variabelen. 

 

Variabele Inzetbaarheid Inzetbaarheid als 

vermogen 

Inzetbaarheid als 

externe kansen 

Leerbereidheid .293** .312** .159 
Man vs vrouw .065 .005 -.012 
Hoog vs laag -.088 -.021 -.184 
Hoog vs midden -.148 -.007 -.232 
CS vs Engineering .102 .065 -.004 
CS vs PM .139 .073 .120 
CS vs Sales .069 .017 .065 

Industry vs I&C -.058 .034 -.121 

Industry vs Energy .022 .044 .058 
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Industry vs Healthcare .013 .193* -.011 
R2 .145 .143 .162 
Adjusted R2 .099 .098 .117 
F 3.196** 3.154** 3.642** 
**. Significant op  0.01 niveau. *. Significant op 0.05 niveau. 

Tabel 13. Regressie analyses met leerbereidheid als onafhankelijke variabele en inzetbaarheid, inzetbaarheid als 
vermogen en inzetbaarheid als externe kansen als afhankelijke variabelen. 

 

Variabele Inzetbaarheid als externe kansen 

Mobiliteitsbereidheid .124 
Man vs vrouw -.018 
Hoog vs laag -.175* 
Hoog vs midden -.193* 
CS vs Engineering .040 
CS vs PM .124 
CS vs Sales .119 

Industry vs I&C -.079 

Industry vs Energy .083 

Industry vs Healthcare .002 
R2 .152 
Adjusted R2 .107 

F 3.388** 
**. Significant op  0.01 niveau. *. Significant op 0.05 niveau. 

Tabel 14. Regressie analyses met mobiliteitsbereidheid als onafhankelijke variabele en inzetbaarheid als externe 
kansen als afhankelijke variabele. 

 

4.2.6  Regressies op basis van onverwachte correlaties 

De onverwachte correlaties worden meegenomen in de discussie, het volgende hoofdstuk, omdat ze 

mogelijk interessant zijn voor nader onderzoek. Aangezien het correlaties betreffen tussen 

onafhankelijke variabelen worden ze niet geanalyseerd met een regressie analyse. Hier worden een 

paar uitzonderingen op gemaakt aangezien ontwikkelbereidheid in een aantal hypotheses wel als 

afhankelijke variabele wordt gezien. Daarom zijn er, op basis van de significante, positieve correlaties 

wel regressie analyses uitgevoerd tussen loopbaancompetenties en competenties met 

ontwikkelbereidheid. Daaruit bleek dat loopbaancompetenties (ß = .483, P < 0.01) positief 

samenhangen met ontwikkelbereidheid. Ook bij competenties (ß = .262, p < 0.01) bleek dit het geval 

te zijn. 

Uit de correlatiematrix bleek verder een negatieve, significante correlatie van functieleeftijd 

met mobiliteitsbereidheid, een subconstruct van ontwikkelbereidheid. Eerder is al de relatie tussen 

leeftijd en organisatieleeftijd met mobiliteitsbereidheid besproken. Daaruit bleek dat leeftijd een 

negatieve, significante relatie had maar dat de relatie met organisatieleeftijd niet significant was. Uit 

de regressie analyse tussen functieleeftijd en mobiliteitsbereidheid, bleek dat de relatie (ß = -.139, p > 

0.05) ook niet significant is.  
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4.2.7 Verklaarde varianties 

Alle variabelen die een significante relatie bleken te hebben (zie tabel 15 en 16) zijn samen, inclusief 

controlevariabelen, geanalyseerd in een regressie om te zien in hoeverre zij de variantie verklaren en 

hoe zij dat ten opzichte van elkaar doen. Uit die analyse bleek dat deze variabelen inzetbaarheid voor 

28,5% verklaren. Aangezien in die analyse alleen de variabelen leeftijd, competenties, 

loopbaancompetenties en functiekenmerken significant zijn, is er ook gekeken naar hoeveel variantie 

die vier variabelen samen verklaren. Dat bleek 27,1% te zijn en daarbij bleven zij allevier significant. 

 De gevonden vijf significante variabelen verklaren inzetbaarheid als vermogen voor 27,2% 

waarbij functiekenmerken en loopbaancompetenties significant waren. Samen verklaren zij 26% van 

inzetbaarheid als vermogen. Inzetbaarheid als kans wordt voor 26,2% verklaard door de variabelen, 

waarvan functiekenmerken en competenties significant waren. Die twee verklaren samen 20,6%.De 

twee variabelen competentieniveau en functiekenmerken verklaren de interne kansen voor 14,7% en 

zijn allebei significant. Externe inzetbaarheid wordt voor 31,3% verklaard door de variabelen, waarbij 

leeftijd, gevolgde trainingen en loopbaancompetenties significant zijn en met zijn drieën 30,3% 

verklaren. 

 
4.2.8 Mediatie effecten 

In het conceptueel model zijn twee mediaties opgenomen. De hypotheses hierbij luiden Een hoge 

kalenderleeftijd heeft een negatieve relatie met inzetbaarheid via het mediërende effect van 

ontwikkelbereidheid(H3) en Een hoge organisatieleeftijd heeft een negatieve relatie met 

inzetbaarheid via het mediërende effect van ontwikkelbereidheid(H6). Omdat kalender- en 

organisatieleeftijd naar verwachting een negatieve samenhang hebben met ontwikkelbereidheid, en 

dat een belangrijke voorwaarde is voor inzetbaarheid, zal de inzetbaarheid negatief beïnvloedt 

worden. Om deze hypotheses te kunnen testen zijn er een aantal stappen nodig en moet er aan een 

aantal voorwaarden worden voldaan.  

 De eerste stap is om te analyseren of de onafhankelijke variabele een significante relatie 

heeft met de mediërende variabele. Bij de eerste hypothese betekent dat een regressie van 

kalenderleeftijd met ontwikkelbereidheid. De tweede stap is een regressie analyse tussen de 

mediërende variabele en de afhankelijke variabele, oftewel tussen ontwikkelbereidheid en 

inzetbaarheid. Vervolgens is er nog een analyse nodig tussen de onafhankelijke en de afhankelijke 

variabele, dus tussen kalenderleeftijd en inzetbaarheid. Als het resultaat van die analyse niet langer 

significant is als de mediërende variabele, ontwikkelbereidheid, aan de analyse wordt toegevoegd, 

dan is ontwikkelbereidheid mediërend (Field, 2009). 

 Uit de eerste stap bleek dat kalenderleeftijd geen significant (ß = -.125, p > 0.05) effect heeft 

op ontwikkelbereidheid. Daarmee is de rest van de analyse overbodig omdat er geen mediërend 
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verband meer aangetoond kan worden. Uit de correlatiematrix bleek dat kalenderleeftijd wel een 

significante, negatieve relatie heeft met mobiliteitbereidheid, een subconstruct van 

ontwikkelbereidheid. De nieuwe hypothese luidt dan Een hoge kalenderleeftijd heeft een negatieve 

relatie met inzetbaarheid via het mediërende effect van mobiliteitsbereidheid. Deze mediatie strandt 

echter bij stap twee, aangezien er geen significante relatie is tussen kalenderleeftijd en 

mobiliteitsbereidheid, en kan dus ook niet worden aangenomen.  

 Voor de andere mediatie gelden dezelfde stappen, alleen wordt kalenderleeftijd dan 

vervangen door organisatieleeftijd. Ook hier blijkt bij de eerste stap dat organisatieleeftijd geen 

significant (ß = -.132, p > 0.05) effect heeft op ontwikkelbereidheid. Omdat er nog geen hypothese 

was opgenomen over een direct verband tussen organisatieleeftijd en inzetbaarheid, is die wel 

getest, zonder verder een mediërend effect daaraan toe te voegen. Deze hypothese luidt Een hoge 

organisatieleeftijd heeft een negatief verband met inzetbaarheid(H13). De verwachting is dat een 

toename in organisatieleeftijd een afname in inzetbaarheid betekent, net zoals bij functieleeftijd. De 

regressie analyse laat ook een negatieve, significante, relatie zien tussen organisatieleeftijd en 

inzetbaarheid (ß = -.194, p < 0.01). Ook op subconstructen van inzetbaarheid heeft organisatieleeftijd 

een negatieve invloed. De relaties met inzetbaarheid als kans  (ß = -.242, p < 0.01) en externe kansen  

(ß = -.375, p < 0.01) zijn significant. Dit betekent dat hoe hoger de organisatieleeftijd is, hoe lager de 

inzetbaarheid gezien als (externe) kansen is.  

 Ook bij deze mediatie is er gekeken of er met de deelconstructen wel een volledige mediatie 

analyse uitgevoerd kon worden. Hieruit bleek dat organisatieleeftijd geen significante relatie heeft 

met mobiliteitsbereidheid (ß = -.140, p > 0.05) (zie tabel 5) en dat een mediatie analyse dus niet 

haalbaar is, ondanks dat het verband tussen kalenderleeftijd en mobiliteitsbereidheid wel significant 

is. Leerbereidheid heeft wel een significante relatie met inzetbaarheid maar niet met leeftijd of 

organisatieleeftijd en biedt dus ook geen mogelijkheden voor een mediatie analyse.  

 

4.2.9Moderatie effecten 

Naast mediatie effecten zijn er ook moderatie effecten opgenomen in het conceptueel model. De 

hypothese die bij het eerste moderatie effect hoort is: Een functie met een hoge leerwaarde 

vermindert het negatieve verband tussen kalenderleeftijd en inzetbaarheid (H9). De tweede 

hypothese is: Een functie met een hoge leerwaarde versterkt het positieve verband tussen leeftijd van 

de professionaliteit en inzetbaarheid(H10).  

Om een moderatie te testen moeten er diverse stappen worden doorlopen. Ten eerste 

moeten de onafhankelijke en modererende variabelen gecentreerd worden. Door deze twee nieuwe 

variabelen met elkaar te vermenigvuldigen ontstaat er een interactieterm. Daarna kan er een 

stapsgewijze regressie analyse worden uitgevoerd waarbij de eerste stap de onafhankelijke, 
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modererende en afhankelijke variabele bevat en er bij de tweede stap de interactieterm aan toe 

wordt gevoegd. (Field, 2009) 

 Bij de eerste hypothese betekent dit dat kalenderleeftijd en functietype gecentreerd worden 

en vervolgens met elkaar vermenigvuldigd de interactieterm vormen. Bij het toevoegen van de 

interactieterm wordt de invloed van leeftijd iets minder negatief. Uit de resultaten blijkt echter dat 

de interactieterm niet significant (ß = .038, p > 0.05) is. Er is dus geen bewijs voor moderatie.  

 De leerwaarde van de functie wordt in dit onderzoek bepaald door complexiteit, variëteit en 

autonomie. Er kan dus worden gekeken of deze onderdelen afzonderlijk wel het negatieve effect van 

kalenderleeftijd op inzetbaarheid verminderen. Bij alle drie de meervoudige regressies blijken de 

interactietermen niet significant en dus is er ook op deze manier geen bewijs voor moderatie. 

 Bij de tweede hypothese ligt het iets gecompliceerder. In de oorspronkelijke hypothese was 

de onafhankelijke variabele de leeftijd van de professionaliteit. Uit de factoranalyses is echter 

gebleken dat dit niet als één variabele gebruikt kan worden. Daarom wordt deze hypothese 

opgesplitst in drie subhypothesen, met de onderdelen van de leeftijd van de professionaliteit: 

competenties, loopbaancompetenties en gevolgde trainingen. Dit betekent dat er drie analyses 

uitgevoerd moeten worden.  

 De eerste subhypothese luidt Een functie met een hoge leerwaarde versterkt het positieve 

verband tussen competenties en inzetbaarheid (H10a). De variabelen competenties en functietype 

zijn hiervoor gecentreerd en het product van die twee vormt de interactie.  Uit de regressie blijkt dat 

de interactieterm niet significant (ß = -.001, p > 0.05)  is, er is dus geen bewijs voor moderatie. De 

invloed van competenties op inzetbaarheid blijft gelijk en wordt dus niet versterkt door functietype.  

De tweede subhypothese is Een functie met een hoge leerwaarde versterkt het positieve 

verband tussen loopbaancompetenties en inzetbaarheid (H10b). De positieve invloed van 

loopbaancompetenties wordt iets sterker, maar het verschil is nihil. De interactieterm is dan ook niet 

significant (ß = .038, p > 0.05) en er is ook hier geen bewijs voor moderatie. Bij de twee 

subhypotheses over competenties en loopbaancompetenties is geanalyseerd of de onderdelen van 

leerwaarde; autonomie, complexiteit en variëteit, wel een significante moderatie veroorzaakten 

maar dit bleek bij geen van de zes analyses het geval te zijn.  

De laatste subhypothese is Een functie met een hoge leerwaarde versterkt het positieve 

verband tussen gevolgde trainingen en inzetbaarheid (H10c). Uit de correlatiematrix bleek dat er 

geen significante relatie is tussen gevolgde trainingen en inzetbaarheid. Ook hier is er geen bewijs 

voor moderatie aangezien zowel de relatie als de interactieterm niet significant (ß = .004, p > 0.05) 

zijn. 
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4.2.10 Verschillen bij controlevariabelen 

Zoals aan het begin van dit hoofdstuk vermeld is, zijn de controle variabelen geslacht, 

opleidingsniveau, functiefamilie en sector, meegenomen bij de regressie analyses. Meestal waren er 

weinig verschillen te zien maar bij enkele analyses zijn er wel significante verschillen gevonden. Zo 

ervaren medewerkers die bij de functiefamilie Project Management horen meer invloed van leeftijd 

op inzetbaarheid (ß = .170, p < 0.05) en op inzetbaarheid als kans (ß = .161, p < 0.05) dan 

medewerkers die bij Customer Services horen (zie tabel 6). Leeftijd heeft minder invloed op de 

inzetbaarheid als kans (ß = -.158, p < 0.05) en als externe kans (ß =-.183, p < 0.05) van medewerkers 

met een MBO, HAVO of VWO opleidingsniveau dan op medewerkers met een HBO of WO 

opleidingsniveau (zie tabel 6). Dit betekent dat leeftijd een belangrijkere rol speelt bij hoger 

opgeleiden dan bij lager opgeleiden.  

 Ook bij functieleeftijd is er een verschil naar voren gekomen op opleidingsniveau (zie tabel 7). 

Medewerkers met een HAVO, VWO of MBO niveau ervaren minder invloed van functieleeftijd op hun 

inzetbaarheid als kans dan medewerkers met een HBO of WO niveau (ß = -.157, p < 0.05). Bij 

inzetbaarheid als externe kans ervaren zowel medewerkers met een laag (LBO/VMBO) (ß = -.165, p < 

0.05) en gemiddeld (MBO/HAVO/VWO) (ß = -.185, p < 0.05) opleidingsniveau minder invloed van 

functieleeftijd dan hoogopgeleiden (HBO/WO).  

  De invloed van organisatieleeftijd op mobiliteitsbereidheid is kleiner bij medewerkers met 

een HAVO, VWO of MBO niveau dan bij medewerkers met een HBO of WO niveau (ß = -.171, p < 

0.05)(zie tabel 5). Ook medewerkers die bij Engineering werken ondervinden minder invloed van 

organisatieleeftijd dan medewerkers bij Customer Services betreffende hun mobiliteitsbereidheid (ß 

= -.210, p < 0.05)(zie tabel 5).  

 De functiekenmerken hebben meer invloed op de inzetbaarheid als vermogen van 

medewerkers bij Healthcare ten opzichte van medewerkers bij Industry (ß = .230, p < 0.01) (zie tabel 

8). Bij inzetbaarheid als kans is hier een verschil bij opleidingsniveaus. Medewerkers met een HAVO, 

VWO of MBO niveau ervaren minder invloed van de leerwaarde vergeleken met hoogopgeleiden (ß = 

-.190, p < 0.05) (zie tabel 8). Wat betreft interne inzetbaarheid heeft de leerwaarde meer invloed op 

medewerkers die onder Engineering vallen dan bij Customer Services (ß = .200, p < 0.05). 

Voor medewerkers bij Project Management (ß = .173, p < 0.05) en Engineering (ß = .176, p < 

0.05) geldt dat zij meer invloed ervaren op inzetbaarheid van het niveau waarop zij hun 

competenties beheersen dan Customer Services. Ook bij Healthcare hebben competenties meer 

invloed dan bij Industry op inzetbaarheid, maar dan gemeten als vermogen (ß = .237, p < 0.01)(zie 

tabel 9). Competenties hebben op de inzetbaarheid als kans meer invloed bij Engineering (ß = .165, p 

< 0.05) en Project Management (ß = .168, p < 0.05) dan bij Customer Services. Medewerkers met een 

HAVO, VWO of MBO niveau ervaren juist minder invloed van competenties dan hoogopgeleiden (ß = 
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-.175, p < 0.05) op hun inzetbaarheid als kans. Inzetbaarheid als interne kans geeft dezelfde tendens 

als inzetbaarheid als kans, ook hier ervaren engineers meer invloed van competenties dan 

medewerkers bij Customer Services (ß = .225, p < 0.01). Laag (ß =-.174, p < 0.05) en gemiddeld (ß = -

.220, p < 0.01) opgeleiden ondervinden minder invloed van competenties op inzetbaarheid als 

externe kans dan hoogopgeleiden. 

Loopbaancompetenties hebben bij medewerkers met een HAVO, VWO of MBO niveau 

minder invloed op hun inzetbaarheid als kans dan bij medewerkers met een HBO of WO niveau (ß = -

.163, p < 0.05). Ook bij de externe inzetbaarheid zijn er verschillen te zien in invloed. Medewerkers 

met HBO of WO niveau ervaren meer invloed van loopbaancompetenties dan laag (ß = -.190, p < 

0.01) en gemiddeld opgeleiden (ß = -.204, p < 0.01) (zie tabel 10).  

Bij Healthcare heeft ontwikkelbereidheid meer invloed op inzetbaarheid als vermogen dan bij 

Industry (ß = .204, p < 0.01) (zie tabel 12), dit geldt ook voor leerbereidheid (ß = .193, p < 0.05) (zie 

tabel 13). Bij externe inzetbaarheid is te zien dat medewerkers met een laag (ß = -.179, p < 0.05) en 

gemiddeld (ß = -.199, P < 0.01) opleidingsniveau minder invloed hebben van ontwikkelbereidheid dan 

hoog opgeleiden. Deze tegenstelling van laag (ß = -.184, P < 0.01) en midden (ß = -.232, p < 0.01) met 

hoog is ook bij leerbereidheid en mobiliteitsbereidheid (resp. ß = -.175 en p < 0.05 en ß = -.193 en p < 

0.05) (zie tabel 13 en 14) te zien.  

 

4.3 Overzicht resultaten 

In dit hoofdstuk zijn de onderzoeksresultaten gepresenteerd. Daaruit bleek dat het belangrijk is om 

naar de subconstructen te kijken voor verschillen in sterkte van de verbanden en of de verbanden 

wel of niet significant zijn. De tendens voor de constructen is bij vrijwel alle variabelen hetzelfde: 

ofwel negatief of positief.  

Zoals verwacht, hebben leeftijd en organisatieleeftijd een negatieve invloed op inzetbaarheid 

en/of op subconstructen van inzetbaarheid. De variabelen die echter een positieve invloed hebben 

op inzetbaarheid en/of subconstructen zijn ontwikkelbereidheid, leerbereidheid, het beheersniveau 

van de competenties, functiekenmerken, gevolgde trainingen en loopbaancompetenties. 

Loopbaancompetenties en competenties hebben een positieve samenhang met 

ontwikkelbereidheid. Bij het subconstruct mobiliteitsbereidheid werd alleen een significante relatie 

gevonden met leeftijd. Mobiliteitsbereidheid zelf heeft geen significante relatie met (subconstructen 

van) inzetbaarheid. Hieronder volgt een overzicht van significante relaties op basis waarvan 

hypothesen zijn aangenomen. Alle significante verbanden hebben dezelfde richting, positief of 

negatief, als de hypothese aangaf. De reden dat enkele hypothesen niet aangenomen konden 

worden is dan ook dat de verbanden daarbij niet significant waren. Sommige hypothesen zijn alleen 

voor een deelconstruct aangenomen.  
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Tabel 15. Overzicht van significante relaties bij regressies waarbij de controlevariabelen meegenomen zijn. Die 
zijn in dit overzicht niet weergegeven, zie bovenstaande tabellen voor de betreffende waarden. 

  
Variabelen Ontwikkelbereidheid 

 
Mobiliteitsbereidheid 

Leeftijd  .206 
Loopbaancompetenties .483  

Competentieniveau .262  
Tabel 16. Overzicht van significante relaties bij regressies. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Variabelen Inzetbaarheid Inzetbaarheid 
als vermogen 

Inzetbaarheid 
als kans 

Interne 
kansen 

Externe 
kansen 

Leeftijd -.146  -.173  -.274 
Functieleeftijd      
Organisatieleeftijd   -.143   
Ontwikkelbereidheid .225 .273   .150 
Leerbereidheid .293 .312    
Mobiliteitsbereidheid      
Competentieniveau .356 .229 .225 .200 .145 
Leerwaarde functie .209 .158 .175 .224  
Gevolgde trainingen     .211 
Loopbaancompetenties .314 .438 .197  .299 
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5. Conclusie 
 
5.1 Doel van het onderzoek 

Het doel van dit onderzoek was om inzicht te krijgen in de gepercipieerde inzetbaarheid van Siemens 

medewerkers en in hoeverre diverse variabelen daarmee samenhangen. Voor Siemens kan dit inzicht 

geven in de huidige stand van zaken en aanknopingspunten bieden voor toekomstig beleid dat de 

duurzame inzetbaarheid bevordert. Om het doel te kunnen bereiken is de volgende onderzoeksvraag 

geformuleerd: 

In hoeverre hangen leeftijd (kalender-, functie- en organisatieleeftijd en leeftijd van de 

professionaliteit5), functiekenmerken en ontwikkelbereidheid samen met de gepercipieerde 

inzetbaarheid van Siemens medewerkers? 

Om hierop antwoord te kunnen geven is er literatuuronderzoek gedaan, is er een vragenlijst 

opgesteld en zijn er daarnaast bronnen geraadpleegd binnen de organisatie voor aanvullende 

informatie. Op basis van het literatuuronderzoek is een conceptueel model opgesteld waarin de 

precieze verbanden tussen de variabelen uit de onderzoeksvraag worden aangegeven. Ook zijn er 

hypothesen opgesteld die de verwachte richting van de verbanden aangeven.  

De onderzoeksresultaten zijn in het vorige hoofdstuk gepresenteerd en zullen in dit 

hoofdstuk gebruikt worden om antwoord te geven op de onderzoeksvraag. Daarbij zullen de 

resultaten van de diverse variabelen met elkaar vergeleken worden om duidelijk te maken welke 

variabelen de meeste invloed hebben.  

 

5.2 Invloeden op inzetbaarheid 

Uit de antwoorden op de vragenlijst is gebleken dat respondenten hun inzetbaarheid gemiddeld een 

3,6 gaven. Op een schaal van vijf betekent dat, dat men aan de positieve kant zit. Een drie betekent 

namelijk redelijk inzetbaar, een vier goed inzetbaar. Respondenten zijn dus positief over hun eigen 

inzetbaarheid maar er is ruimte voor verbetering en meer overtuiging. In dit onderzoek ligt de focus 

echter niet op de mate van gepercipieerde inzetbaarheid maar vooral op welke factoren met 

inzetbaarheid samenhangen. Hieronder worden de gevonden verbanden tussen de factoren en 

inzetbaarheid toegelicht. 

 Zoals uit het vorige hoofdstuk, Resultaten, bleek, konden niet alle hypothesen worden 

aangenomen. Gebaseerd op de significante resultaten is het model aangepast. Onderstaand 

conceptueel model vormt het overzicht van dit onderzoek en wordt hieronder verder toegelicht. 

                                                
5
 Oorspronkelijke vraag waarin er nog werd uitgegaan dat leeftijd van de professionaliteit als één geheel kon 

worden gemeten. In dit onderzoek is het gemeten door te kijken naar competenties, loopbaancompetenties en 
gevolgde trainingen.  
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Gezien de verschillende patronen die de resultaten per subconstruct tonen, moet er eigenlijk per 

subconstruct een apart conceptueel model worden opgesteld. Hieronder is het model weergegeven 

dat betrekking heeft op inzetbaarheid in het algemeen. Voor de andere vier modellen, zie bijlage 4. 

Dit is duidelijk een eenvoudiger model geworden dan het conceptueel model dat de hypothesen 

weergaf. Dat wordt vooral veroorzaakt door het wegvallen van de mediatie- en moderatie effecten.  

De variabele leeftijd heeft een negatieve samenhang met inzetbaarheid, de overige vijf 

variabelen een positieve samenhang. Uit de meervoudige analyses kwam naar voren dat vooral 

functiekenmerken, competenties en loopbaancompetenties de inzetbaarheid beïnvloeden. Uit de 

literatuur bleek dat ontwikkelbereidheid cruciaal was voor inzetbaarheid (Clarke, 2008). Dit 

onderzoek is daar echter minder stellig over, al blijft het een belangrijke variabele. Het is vooral het 

subconstruct leerbereidheid dat blijkt samen te hangen met inzetbaarheid. Het andere subconstruct 

van ontwikkelbereidheid, mobiliteitsbereidheid, bleek geen significante verbanden te hebben.  

 

 

 
- 
 

+ 
 
 

+ 
 
 

+ 
 
 

            + 
            
      +              + 
 
 
 

Figuur 3. Aangepast conceptueel model. 

 

Uit dit onderzoek blijkt dat leeftijd (β = -.146) negatief samenhangt met inzetbaarheid. Ontwikkel- (β 

= .225) en leerbereidheid (β = .293), competentieniveau (β =.356), functiekenmerken (β = .209) en 

loopbaancompetenties (β = .314) hangen daarentegen allemaal positief samen met inzetbaarheid. 

Hieruit kan worden afgeleid dat een medewerker die gemotiveerd is om zichzelf te ontwikkelen of 

tevreden is over eigen loopbaancompetenties, de eigen inzetbaarheid ook hoger beoordeelt. De 

bereidheid van een medewerker is een belangrijk startpunt, net zoals de beheersing van 

competenties (De Vos et al., 2011). Om die bereidheid tot bloei te laten komen en competenties te 

Leeftijd 

Gepercipieerde  

Inzetbaarheid 

Leerbereidheid 

Competenties 

Functiekenmerken 

Loopbaan 
competenties 

Ontwikkelbereidheid 
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verbeteren is het daarnaast ook belangrijk dat een functie ruimte biedt voor ontwikkeling, zoals blijkt 

uit de positieve samenhang tussen functiekenmerken en inzetbaarheid. Een hoge leerwaarde draagt 

bij aan een hogere beoordeling van inzetbaarheid. Een functie met een hoge leerwaarde kan veel 

variëteit bieden en er zo voor zorgen dat iemand zijn of haar competenties uit kan breiden tijdens 

dagelijkse werkzaamheden. In de discussie zal verder worden ingegaan op het soort functie en 

ruimte bieden voor ontwikkeling.  

Naast deze positieve relaties is er één negatieve relatie. Oudere medewerkers bij Siemens 

beoordelen hun inzetbaarheid lager. Dit sluit aan bij de theorie (Clarke  & Patrickson, 2008; 

Posthuma & Campion, 2009) die zegt dat onder meer stereotyperingen het beeld dat ouderen van 

zichzelf hebben erg kunnen beïnvloeden. De oudere werknemers hebben ook vaak al lange 

dienstverbanden (Siemens Nederland N.V.., 2013). Kennis kan, door lang bij dezelfde organisatie te 

werken, erg bedrijfsspecifiek worden en zo een overstap naar een andere baan bemoeilijken (De 

Winne, Stynen, Gilbert & Sels, 2008).  

Vanuit de theorie werd verwacht dat de negatieve invloed van leeftijd de 

ontwikkelbereidheid zou beïnvloeden, die vervolgens weer de inzetbaarheid beïnvloedt. Uit de 

analyse bleek echter alleen een directe relatie en geen indirecte relatie. Ook bij de geteste moderatie 

bleek dit het geval. Verwacht werd dat functiekenmerken de relaties tussen leeftijd en inzetbaarheid 

en leeftijd van de professionaliteit en inzetbaarheid zouden verminderen danwel versterken. Dit 

bleek niet het geval te zijn. Mogelijk is de invloed van functiekenmerken niet groot genoeg om een 

negatieve relatie te verminderen of een al erg positieve relatie te verbeteren. Dat de moderaties en 

mediaties in dit onderzoek niet zijn aangetoond wil niet zeggen dat ze er niet zijn,  een directe relatie 

is bijvoorbeeld makkelijker te testen. Het geeft wel te denken over de invloeden die een variabele 

kan uitoefenen en in hoeverre alle mogelijke indirecte invloeden onderzocht moeten worden als er al 

een directe invloed is aangetoond. Op de niet bewezen moderaties en mediaties wordt in de 

discussie verder ingegaan.   

 

5.2.1 Antwoord op de onderzoeksvraag 

Zoals bij de moderatie al even aan de orde is geweest, verschillen de relaties in sterkte. Zo hebben 

leerbereidheid, loopbaancompetenties en competentieniveau een sterke samenhang met 

inzetbaarheid en hebben de andere variabelen een redelijke samenhang met inzetbaarheid. Naast 

het analyseren van de samenhang tussen variabelen is er ook gekeken naar in hoeverre 

inzetbaarheid door die variabelen verklaard wordt. Uit de enkelvoudige regressie analyses kwam 

naar voren dat competenties, loopbaancompetenties en leerbereidheid de meeste variantie 

verklaarden, respectievelijk 18,8%, 15,8% en 14,5%. Ontwikkelbereidheid verklaart voor 11,3% 

varianties in inzetbaarheid. Functiekenmerken en leeftijd hebben een verklarende kracht van 
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respectievelijk 10,7% en 7,9%. Daarnaast zijn alle variabelen die een significante relatie bleken te 

hebben samen geanalyseerd in een meervoudige regressie om te zien in hoeverre zij de variantie 

verklaren en hoe zij dat ten opzichte van elkaar doen. Uit die analyse, waarin ook de 

controlevariabelen zijn meegenomen, bleek dat deze variabelen in totaal inzetbaarheid voor 28,5% 

verklaren. Aangezien in die analyse alleen de variabelen leeftijd, competenties, 

loopbaancompetenties en functiekenmerken significant waren, is er ook gekeken naar hoeveel 

variantie die vier variabelen samen verklaren. Dat bleek 27,1% te zijn. De meervoudige regressie 

geeft dus een iets ander beeld dan de enkelvoudige regressies, waarbij vooral de functiekenmerken 

meer invloed blijken te hebben ten opzichte van de andere variabelen. Ontwikkel- en leerbereidheid 

zijn in de meervoudige regressie niet meer significant. Dit is een interessant resultaat aangezien 

ontwikkelbereidheid als cruciale factor (Clarke, 2008) wordt gezien voor inzetbaarheid. Mogelijk 

kunnen de sterke correlaties met competenties en loopbaancompetenties het niet significante 

resultaat verklaren, hier zal in de discussie dieper op in worden gegaan.  

Inzetbaarheid wordt dus voor ongeveer 70% verklaard door variabelen die niet in dit 

onderzoek aan bod komen. Dit kan veroorzaakt zijn door de focus op de perceptie van de 

medewerker, waardoor organisatorische en andere contextuele variabelen, zoals steun van de 

leidinggevende of trainingsbeleid, niet mee zijn genomen in het onderzoek. Hier wordt in de 

discussie verder op ingegaan. Het is duidelijk dat competenties, loopbaancompetenties en 

functiekenmerken belangrijke variabelen zijn voor inzetbaarheid. Op deze variabelen kunnen zowel 

de medewerker zelf als de organisatie invloed uitoefenen, dit zal ook in de discussie uitgebreider aan 

bod komen.  

  

5.3 Subconstructen van inzetbaarheid 

De conclusies tot nu toe gingen over inzetbaarheid in het algemeen. In dit onderzoek is inzetbaarheid 

echter op verschillende manieren gemeten. Ten eerste als vermogen, waarbij het gaat om de 

capaciteiten van een persoon en hoe goed iemand zijn of haar werk (ook in de toekomst) uit kan 

voeren. Daarnaast is inzetbaarheid gemeten als kansen op een baan. Dit zijn twee verschillende 

invalshoeken die allebei gangbaar zijn bij onderzoek naar duurzame inzetbaarheid. De resultaten 

tonen aan dat de relaties van de onafhankelijke variabelen met de twee soorten inzetbaarheid van 

elkaar verschillen en dat er ook verschil zit in welke variabelen samenhangen met de afhankelijke  

variabelen. Hieruit kan geconcludeerd worden dat inzetbaarheid uit verschillende dimensies bestaat. 

Daarbij verschillen de variabelen die gezien kunnen worden als antecedent van de dimensie. Uit de 

resultaten blijkt dat de manier van meten veel invloed heeft op de uitkomsten en dat vermogen een 

wezenlijk anders concept is dan kansen. Hier zal in de discussie dieper op worden ingegaan. 
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Inzetbaarheid als vermogen 

Met inzetbaarheid als vermogen blijken ontwikkelbereidheid, leerbereidheid, competentieniveau en 

functiekenmerken en loopbaancompetenties positief samen te hangen. De vijf variabelen verklaren 

inzetbaarheid als vermogen voor 27,2% waarbij functiekenmerken en loopbaancompetenties 

significant zijn. Voor de capaciteiten van een medewerker is het dus zowel belangrijk dat hij of zij 

zichzelf in staat ziet om zichzelf te ontwikkelen, als dat de functie mogelijkheden biedt voor 

ontwikkeling.  

 

 Inzetbaarheid als kans 

Inzetbaarheid als kans laat weer een ander patroon zien dan inzetbaarheid als vermogen. Daar 

hebben competentieniveau, functiekenmerken en loopbaancompetenties ook een positieve relatie 

maar zijn er twee negatieve relaties met leeftijd en organisatieleeftijd. Deze negatieve invloeden 

kunnen gecompenseerd worden door de drie factoren die inzetbaarheid positief beïnvloeden. 

Inzetbaarheid als kans wordt voor 26,2% verklaard door de variabelen, waarvan functiekenmerken 

en competenties significant zijn. 

Wanneer er gekeken wordt naar de twee subconstructen interne en externe kansen zijn daar 

ook verschillende patronen te zien. De twee variabelen competentieniveau en functiekenmerken 

hebben een positieve samenhang met interne kansen en verklaren interne kansen voor 14,7%. 

Externe kansen hangt met meer variabelen samen, waarvan alleen leeftijd een negatieve relatie 

vertoont. Leeftijd, ontwikkelbereidheid, competentieniveau, gevolgde trainingen en 

loopbaancompetenties verklaren externe kansen samen voor 31,3%. Op de verschillen in patronen 

wordt in de discussie dieper ingegaan. 
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6. Discussie 

Dit onderzoek begon met een breed thema, duurzame inzetbaarheid, en is vervolgens afgebakend 

tot gepercipieerde inzetbaarheid. Op basis van literatuur zijn concepten als relevant bestempeld en 

samengevoegd tot een conceptueel model. Dit betekent dat dit onderzoek een specifieke combinatie 

van theoretische concepten heeft getest, in een specifieke organisatiecontext. Dat wil echter niet 

zeggen dat de resultaten alleen binnen deze context van toegevoegde waarde zijn. Het doel van dit 

hoofdstuk is dan ook om het onderzoek in een breder perspectief te plaatsen en te laten zien waar 

dit onderzoek staat binnen de bestaande theorie, welke aanvullingen het heeft opgeleverd en welke 

hiaten in onderzoek het heeft aangetoond. Om dat te bereiken worden er hieronder diverse 

reflecties besproken, waarbij zowel aandacht is voor de theorie als voor de methoden.  

 

6.1 Reflectie op het conceptueel model 

Zoals uit de resultaten is gebleken, hebben alle gevonden verbanden tussen variabelen dezelfde 

richting als verwacht werd. Wat dat betreft bevestigt dit onderzoek diverse bestaande 

wetenschappelijke ideeën. Niet alle verbanden waren echter significant en daardoor konden niet alle 

hypothesen worden aangenomen. Ook deze niet significante verbanden kunnen aanleiding zijn voor 

nieuwe onderzoeken omdat ze bestaande aannames in twijfel kunnen trekken. Zowel interessante 

significante als niet significante verbanden en hun implicaties worden hieronder besproken.  

 

6.1.1Leeftijd: kalender-, functie- en organisatieleeftijd 

Over de verbanden tussen leeftijd en inzetbaarheid was de literatuur niet eenduidig, zo verschilt de 

gevonden invloed van leeftijd van licht negatief (Maurer et al., 2003; Rothwell & Arnold, 2007) tot 

negatief (Nauta et al., 2010; Van Vuuren et al., 2011). Uit dit onderzoek blijkt een negatieve 

samenhang tussen leeftijd en inzetbaarheid, waarbij er een sterke samenhang is met inzetbaarheid 

als kans en externe kansen. Het is interessant dat er geen significante relatie is met interne kansen, 

dit kan er op wijzen dat meer informatie over een individu of bewezen successen de stereotypen weg 

kunnen nemen, of dat oudere werknemers in ieder geval het idee hebben dat ze anders behandeld 

worden op de interne dan de externe arbeidsmarkt omdat ze er bijvoorbeeld meer invloed op uit 

kunnen oefenen of meer zicht op hebben.  

Ook bleek uit de literatuur dat oudere mensen minder bereid zijn tot verandering (De Lange 

et al., 2010), dit wordt in dit onderzoek deels bevestigd. Leeftijd blijkt namelijk een negatieve invloed 

te hebben op mobiliteitsbereidheid maar er is geen verband gevonden met ontwikkel- of 

leerbereidheid. Dat betekent dat ouderen minder bereid zijn om van baan te veranderen. Dit kan 
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mogelijk deels verklaren waarom leeftijd zo’n sterke negatieve samenhang heeft met externe kansen 

aangezien veranderen van baan daarbij cruciaal is. 

Van functieleeftijd werd ook verwacht dat dit een negatieve samenhang zou hebben met 

inzetbaarheid, vooral wat betreft interne inzetbaarheid (Groot & Maassen Van den Brink, 2000).Uit 

dit onderzoek blijkt echter dat functieleeftijd geen relatie heeft met inzetbaarheid of interne kansen. 

Dit resultaat kan er op wijzen dat medewerkers binnen hun functie al voldoende nieuwe ervaringen 

opdoen, waardoor het veranderen van functie niet per se noodzakelijk is om inzetbaarheid te 

bevorderen. Aangezien diverse artikelen (Van Dam, 2004; Van Vuuren et al., 2011) wel het belang 

vermelden van het regelmatig veranderen van functie biedt dit aanknopingspunten voor 

vervolgonderzoek, vooral rondom de vraag in hoeverre mobiliteit de interne inzetbaarheid 

beïnvloedt en of er daarbij onderscheid kan worden gemaakt tussen verschillende soorten mobiliteit. 

De niet significante verbanden kunnen ook aan de manier van meten liggen, bijvoorbeeld door de 

kwantitatieve manier van functieleeftijd bevragen. Dit wordt verder behandeld bij de reflectie op het 

concept functieleeftijd. 

Van organisatieleeftijd werd ook een negatieve samenhang met inzetbaarheid verwacht 

gezien de invloed van overspecialisatie of te veel bedrijfsspecifieke kennis. Met inzetbaarheid als 

kans bleek organisatieleeftijd inderdaad een negatieve samenhang te hebben. Dit impliceert dat 

medewerkers met veel bedrijfsspecifieke kennis hun kansen op een andere baan lager inschatten 

dan medewerkers die minder lang bij Siemens werken. Daarnaast kan onzekerheid een rol spelen 

omdat bij veel opgebouwde dienstjaren de arbeidsvoorwaarden minder gunstig kunnen zijn bij een 

andere werkgever en de werknemer weer zijn moet plek vinden in de organisatie. Deze mogelijke 

onzekerheid is niet meegenomen in het onderzoek en de kans op minder goede arbeidsvoorwaarden 

dan bij Siemens is niet benoemd. Dit kan mede de oorzaak zijn van het feit dat er in dit onderzoek 

alleen een significant verband is gevonden tussen organisatieleeftijd en inzetbaarheid als kans maar 

dat de verbanden met interne en externe kansen niet significant waren en daar dus geen verschil in 

te zien is. In een volgend onderzoek zou dit wel bevraagd kunnen worden zodat duidelijk wordt of 

verschillen in diverse organisatieleeftijden een andere kijk op de rol van onzekerheid bij het 

veranderen van baan met zich meebrengen en of die onzekerheid een belangrijke factor is voor 

medewerkers.  

 

6.1.2Ontwikkelbereidheid: Mobiliteits- en leerbereidheid 

Ontwikkelbereidheid is een belangrijke factor voor inzetbaarheid. Ontwikkel- en leerbereidheid, die 

uitgebreid aan bod komen bij de paragraaf over mediatie effecten, hangen allebei positief samen 

met inzetbaarheid en inzetbaarheid als vermogen. Daarnaast hangt ontwikkelbereidheid ook positief 

samen met inzetbaarheid als externe kansen. Mobiliteitsbereidheid, naast leerbereidheid het andere 



74 
 

subconstruct van ontwikkelbereidheid, vertoont een afwijkend patroon en blijkt geen significante 

verbanden te hebben met inzetbaarheid. Dit is tegenstrijdig met de theorie. Naast het belang van 

ontwikkelbereidheid in het algemeen wordt ook de bereidheid om te veranderen van baan namelijk 

als belangrijke voorspeller gezien van inzetbaarheid (Wittekind et al., 2010). Uit eerder onderzoek 

(Wittekind et al., 2010) is gebleken dat mensen die meer bereid zijn om te veranderen van baan, 

zichzelf ook meer inzetbaar kunnen voelen omdat ze meer mogelijkheden zien of hebben om te 

veranderen van baan. Dat strookt met de resultaten op het gebied van inzetbaarheid als kans, die 

scoren in dit onderzoek namelijk lager dan inzetbaarheid als vermogen. Dat Siemens medewerkers 

niet erg bereid zijn om te veranderen van baan kan dus mede van invloed zijn op hoe zij hun 

inzetbaarheid zien. Aangezien er geen significante verbanden zijn gevonden kan dit niet zo gesteld 

worden. Een mogelijke oorzaak is de vraagstelling. Om de vragenlijst compact te houden zijn de 

vragen vrij algemeen gehouden. Mogelijk dat wanneer er specifieker wordt gevraagd naar het 

veranderen naar een bepaalde divisie of functie, er andere antwoorden naar voren komen omdat 

mensen zich daar een beter beeld van kunnen vormen. Divisies kunnen erg verschillen en mogelijk 

dat een medewerker zich voor de meeste divisies niet geschikt acht maar wel voor twee specifieke 

divisies. De vraag daarbij is wanneer iemand breed inzetbaar is en of dat meetbaar moet zijn in het 

aantal mogelijkheden of in het soort mogelijkheden.  

Daarnaast plaatst het ontbreken van een significante relatie tussen mobiliteitsbereidheid en 

inzetbaarheid vraagtekens bij de grote aandacht voor job rotatie die Siemens heeft. Als de 

bereidheid tot mobiliteit geen verband heeft met (interne) inzetbaarheid, zou daadwerkelijke 

mobiliteit dit dan wel hebben? In de vragenlijst is voor Siemens ook een vraag opgenomen over 

vrijwillige baanrotatie en daarmee kan een analyse uitgevoerd worden. Naar aanleiding van dit 

resultaat is de correlatie bekeken tussen het aantal keren vrijwillige baanrotatie en inzetbaarheid als 

interne kansen. Daaruit bleek dat de correlatie niet significant was, er zal dus een andere manier 

gevonden moeten worden om dit te testen. Mogelijk zijn er andere factoren die meer invloed 

hebben op de interne inzetbaarheid. Gezien de positieve invloed van functiekenmerken op interne 

kansen, kan dit erop wijzen dat kleinere vormen van job rotatie, zoals taakverandering, meer invloed 

hebben op de interne inzetbaarheid.  

 Gezien de aandacht voor veranderende loopbanen (Forrier & Sels, 2003) is het opvallend dat 

mobiliteitsbereidheid met geen enkele vorm van inzetbaarheid een significant verband vertoont. Net 

zoals het vraagtekens zet bij de aandacht van Siemens voor job rotatie, biedt het ook een aanzet 

voor het kritisch bekijken van de invloed van het regelmatig veranderen van baan en werkgever op 

inzetbaarheid. Gezien de negatieve invloed van organisatieleeftijd op inzetbaarheid als kans lijkt het 

veranderen van baan wel belangrijk te zijn voor inzetbaarheid maar daarnaast ruimte te laten voor 
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andere factoren die nog belangrijker zijn, zoals bijvoorbeeld (loopbaan)competenties of 

functiekenmerken. 

Functiekenmerken hebben met alle constructen een relatie, behalve met externe kansen. Dit 

kan er op wijzen dat mensen die een langere tijd bij een bedrijf willen werken, beter kunnen letten of 

ze zichzelf voldoende ontwikkelen tijdens hun werk, zodat hun inzetbaarheid op peil blijft. Deze 

resultaten plaatsen ook vraagtekens bij de vraag of iedereen binnen Siemens zou moeten job roteren 

aangezien mensen hun inzetbaarheid kunnen beïnvloeden door zich binnen hun functie te 

ontwikkelen. 

 

Mobiliteit 

Ondanks het ontbreken van een significant verband blijft mobiliteit een interessant concept. Daarom 

zal het hieronder gerelateerd worden aan Siemens en de bredere context. Uit het onderzoek is 

gebleken dat de mobiliteitsbereidheid beperkt is (zie bijlage 5). Gezien de huidige 

arbeidsmarktsituatie zijn hier wel verklaringen voor te geven. Zeker in economisch moeilijke tijden is 

de zekerheid van een baan belangrijk, zoals al eerder is gezegd. Ook al kunnen mensen bij een ander 

bedrijf een baan vinden, dan beginnen ze daar weer overnieuw wat betreft dienstjaren en dit kan 

van invloed zijn bij reorganisaties. Ook binnen Siemens speelt dit een rol. Bepaalde divisies zijn aan 

het inkrimpen en dat betekent dat medewerkers mogelijk minder snel naar die afdeling willen 

verplaatsen omdat ze bang zijn dat zij bij een volgende inkrimping als eerste eruit worden gezet. Ook 

al speelt binnen Siemens het punt van het aantal dienstjaren geen rol bij de verandering van afdeling, 

toch lijkt dit onder medewerkers wel te heersen. Ze hebben vaak meer inzicht in hun eigen afdeling 

en de veranderingen die daar plaats gaan vinden. Een andere afdeling betekent onzekerheid, hoe 

groot of klein de kans op inkrimping ook is. De (interne) arbeidsmarkt kan dus zeker invloed 

uitoefenen op de mobiliteitsbereidheid. Dit is dan ook een contextuele factor die in volgend 

onderzoek meegenomen kan worden. 

Veel medewerkers gaven wel aan dat ze hun taken willen uitbreiden, dus in die zin kan 

gezegd worden dat medewerkers wel om zich heen kijken. Veranderingen binnen de eigen functie 

zijn een stuk veiliger dan helemaal van functie veranderen. Hierbij kan de leerwaarde van de functie 

een belangrijke rol spelen door te kijken hoe een functie scoort op autonomie, complexiteit en 

variëteit. Door middel van het veranderen of toevoegen van taken kan daar op in gespeeld worden 

en kan voldoende ontwikkeling gewaarborgd worden.  

Voor Siemens zijn er enkele specifieke analyses uitgevoerd op vragen, naast de analyses met 

concepten die voor dit onderzoek zijn uitgevoerd. Daaruit bleek dat horizontale jobrotatie iets 

populairder is dan het doorgroeien naar een leidinggevende functie.  Dit bevestigt het beeld van de 

carrière die niet meer alleen maar lineair hoeft te zijn maar ook horizontaal kan lopen. De 
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antwoorden kunnen ook hier beïnvloed zijn door de structuur bij Siemens, waarbij geprobeerd wordt 

het aantal managementlagen te beperken. Medewerkers weten dat hun kansen op doorgroeien naar 

een hogere functie vaak beperkt zijn. De vraag is dan of de beperkte kansen de ambities beïnvloeden 

of dat die kansen ervoor zorgen dat medewerkers met leidinggevende ambities eerder zullen 

vertrekken naar een andere organisatie. Uit de analyses bleek namelijk ook dat medewerkers met 

een lagere organisatieleeftijd meer leidinggevende ambities hadden dan medewerkers met een 

hogere organisatieleeftijd. Dit kan veroorzaakt worden doordat medewerkers met een hogere 

organisatieleeftijd al zijn doorgegroeid of omdat de mensen met leidinggevende ambities die binnen 

Siemens beperkt werden, al vertrokken zijn. Dit kan gerelateerd worden aan het AMO-model, dat 

zegt dat naast motivatie en de capaciteit, medewerkers ook de mogelijkheid moeten hebben om 

daar iets mee te doen (Boxall & Purcell, 2011). De ontwikkelbereidheid en benodigde 

(loopbaan)competenties lijken aanwezig te zijn, de vraag is of de organisatie ook de mogelijkheden 

biedt of kan bieden die medewerkers verlangen en of dit ook zo door medewerkers gepercipieerd 

wordt. Dit is voor een organisatie als Siemens interessant en om bij te dragen aan de 

wetenschappelijke literatuur is het interessant om te zien welke invloeden organisatiemogelijkheden 

in het algemeen  uitoefenen op de ambities van medewerkers.  

Om een beter beeld te krijgen van invloeden die mogelijkheden vanuit organisaties 

uitoefenen op loopbanen is een groter onderzoek nodig, verspreid over meerdere organisaties of 

branches. Op die manier kan er gecontroleerd worden voor de invloed van de organisatiestructuur 

door te kijken naar mogelijkheden voor verticale en horizontale doorstroom en op welk punt 

medewerkers vertrekken of wellicht hun ambities bijstellen. Geanalyseerd kan worden of het 

ambitieniveau van (jonge en oude) medewerkers samenhangt met de doorstroommogelijkheden 

binnen het bedrijf.  

 

6.1.3 Mate van ontwikkeling: Gevolgde trainingen, competenties en loopbaancompetenties  

Naast ontwikkeling door te veranderen van functie blijken ook andere manieren van ontwikkeling 

belangrijk te zijn. Dat kan binnen een functie maar ook door het volgen van trainingen. Gevolgde 

trainingen hangen alleen met inzetbaarheid als externe kansen samen. Een interpretatie kan zijn dat 

trainingen vooral van toegevoegde waarde zijn voor de loopbaan van een individu en niet direct voor 

de organisatie.  

 De manier van meten heeft mogelijk invloed gehad op de resultaten, aangezien die vooral 

kwantitatief plaats heeft gevonden. De kwaliteit van de gevolgde trainingen kan erg verschillen 

waardoor het aantal dagen per persoon een andere indicatie geeft van de daadwerkelijke 

ontwikkeling. Er is wel een onderscheid gemaakt in trainingen gericht op vakinhoudelijke kennis en 

vaardigheden en gericht op de huidige functie of de toekomst. Om echt iets te kunnen zeggen over 
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de invloed van trainingen moeten er wellicht specifiekere vragen gesteld worden over de inhoud van 

de trainingen. Als een training gericht is op aan loopbaan gerelateerde of nieuwe competenties 

kunnen deze meer invloed hebben op inzetbaarheid dan wanneer men getraind wordt in 

competenties die men al goed bezit. Dit zou een uitgebreide manier van vragen betekenen en is 

waarschijnlijk alleen geschikt als trainingen een belangrijk component van een onderzoek vormen. 

Andere onderzoekers (Thijssen, 2010; Wittekind et al., 2010) bevragen trainingen ook deels 

kwantitatief en wellicht dat in de toekomst, bij doorontwikkeling van de bestaande vragenlijsten, een 

compacte manier van meten gevonden wordt die meer specifieke informatie geeft. 

 Naast gevolgde trainingen, zijn competenties en loopbaancompetenties twee belangrijke 

punten waarvan verwacht werd dat zij een inschatting kunnen geven van de mate van ontwikkeling 

(Brouwer er al., 2012). Zij hebben allebei een positieve invloed op inzetbaarheid en de 

subconstructen. Alleen met interne inzetbaarheid heeft loopbaancompetenties geen significant 

verband. Deze verbanden bevestigen het belang van competenties, net zoals veel recente 

onderzoeken (Mäkikangas et al., 2012; Van der Heijde & Van der Heijden, 2006) ook aangeven. 

Competenties zijn bij Siemens al een onderdeel van het ontwikkelbeleid en op basis van deze 

resultaten kan er meer aandacht worden besteed aan specifieke loopbaancompetenties. Dat kan 

bijvoorbeeld in trainingen, zeker omdat het merendeel van de medewerkers aangaf nauwelijks 

trainingen te volgen gericht op de toekomst. Als kanttekening moet wel worden vermeld dat de 

positieve verbanden mede veroorzaakt kunnen zijn door de common method variance, die aan het 

einde van dit hoofdstuk aan bod komt.  

 

In de conclusie is een aangepast conceptueel model weergeven op basis van de gevonden 

verbanden. Door de verschillende patronen die de subconstructen van inzetbaarheid vertonen met 

variabelen, zijn er ook nieuwe modellen opgesteld voor die subconstructen. In geen van die modellen 

is een mediërend of modererend verband opgenomen omdat beide regressie analyses om de 

mediatie en moderatie effecten te testen uitwezen dat er geen bewijs is voor mediatie danwel 

moderatie. Hieronder worden de mogelijke oorzaken besproken en eventuele andere effecten.  

 

6.1.4 Mediatie 

Geen van de twee verwachte mediatie effecten is bewezen. Ten eerste werd er verwacht dat een 

hoge kalenderleeftijd een negatieve relatie zou hebben met inzetbaarheid via het mediërende effect 

van ontwikkelbereidheid. Uit de theorie bleek namelijk dat oudere medewerkers minder bereid zijn 

tot ontwikkeling en dit zou hun inzetbaarheid weer ten slechte komen. Leeftijd heeft in ieder geval 

een directe negatieve invloed op inzetbaarheid. De negatieve invloed van leeftijd op 

ontwikkelbereidheid bleek niet significant en daardoor kan er geen sprake zijn van mediatie. Het is 



78 
 

dus niet bewezen dat oudere medewerkers een lagere ontwikkelbereidheid hebben, die hun 

inzetbaarheid zou kunnen beïnvloeden. Een verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat oudere 

medewerkers wel aangeven zichzelf nog steeds te willen ontwikkelen maar daar in praktijk weinig 

mee doen. Ook kan het zijn dat er weinig mogelijkheden zijn voor ouderen omdat de 

stereotyperingen daar weer van invloed op zijn. Een andere verklaring kan zijn dat er belangrijkere 

factoren zijn die ontwikkelbereidheid beïnvloeden, waardoor leeftijd geen significant verband 

vertoont. Het kan bijvoorbeeld aan de competenties liggen van een persoon, zoals bleek uit de 

positieve samenhangen van (loopbaan)competenties met ontwikkelbereidheid. 

Ook de levensfase waarin iemand verkeert kan invloed hebben op de tijd of energie die 

iemand heeft om in ontwikkeling te steken. In dit onderzoek is geen aandacht besteed aan 

levensfasen omdat dit een omvangrijk begrip is, een andere insteek van het onderzoek vraagt en niet 

relevant voor Siemens is op dit moment. Medewerkers moeten dan in te delen zijn in levensfasen en 

aangezien Siemens hier niet mee bezig is, zou dat een onderzoek op zich worden om criteria te 

bepalen. Voor bedrijven die wel bezig zijn met levensfasen is dit mogelijk wel een interessante factor 

om mee te nemen bij een onderzoek naar inzetbaarheid.   

 Het andere mediatie effect had vrijwel dezelfde redenering, alleen ging het hier niet om 

leeftijd maar om organisatieleeftijd. Uit de literatuur (Van Dam, 2004) bleek dat hoe langer 

medewerkers bij een organisatie werken, hoe minder zij bereid zijn zichzelf te ontwikkelen, 

voornamelijk op het gebied van mobiliteit. De invloed van organisatieleeftijd op ontwikkelbereidheid 

bleek niet significant, waardoor er geen gehele mediatie analyse uitgevoerd kon worden. Aangezien 

de theorie vooral ging over mobiliteit, zou er een mediërend effect verwacht kunnen worden tussen 

organisatieleeftijd en inzetbaarheid, via mobiliteitsbereidheid. De invloed van organisatieleeftijd op 

mobiliteitsbereidheid is echter ook niet significant. Ook bij deze analyse is er dus niet aan de 

voorwaarden voldaan en is de mediatie niet bewezen. Het idee dat organisatieleeftijd bepaalt in 

welke mate iemand bereid is zich te ontwikkelen kan dus in twijfel worden getrokken.  

Wat betreft de manier van meten is er alleen gekeken naar organisatieleeftijd in zijn geheel 

en dit kan van invloed zijn geweest op de resultaten. Het is mogelijk dat als organisatieleeftijd wordt 

opgedeeld in groepen gebaseerd op functieleeftijd, dat er dan andere uitkomsten uitkomen. Er 

wordt vanuit gegaan dat organisatieleeftijd ontwikkelbereidheid negatief beïnvloedt maar 

organisatieleeftijd is een behoorlijk kwantitatief concept. Een concept dat meer zegt over de inhoud 

van de functie of de noodzaak tot ontwikkeling in een functie, zegt wellicht meer over de invloed op 

ontwikkelbereidheid.  
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6.1.5 Moderatie 

Functiekenmerken bleken de negatieve invloeden van leeftijd op inzetbaarheid niet te verminderen. 

De reden hiervoor kan zijn dat veel medewerkers de leerwaarde van hun functie hoog inschatten en 

dat er daarbij geen verschillen tussen leeftijden te zien waren. De manier waarop functiekenmerken 

bevraagd zijn kan hier ook invloed op hebben. Er is nu gevraagd naar de autonomie, complexiteit en 

variëteit in een functie. Wellicht dat er andere aspecten van een functie zijn die meer invloed 

uitoefenen op inzetbaarheid maar die hier niet bevraagd zijn of in de literatuur nog onderbelicht zijn. 

Oorspronkelijk maakten taakbreedte en de mate van voorgeschreven taken ook deel uit van de 

schaal voor functiekenmerken. Deze onderdelen bleken echter uit de schaal te vallen en zijn daarom 

niet meegenomen. Mogelijk dat deze onderdelen wel invloed uitoefenen, dat zou uit onderzoek 

moeten blijken waarin zij anders bevraagd worden.  

Ook bleek leerwaarde de positieve invloed van competenties, loopbaancompetenties en 

gevolgde trainingen op inzetbaarheid niet te versterken. Daarbij moet worden opgemerkt dat 

gevolgde trainingen zelf geen significante invloed hebben op inzetbaarheid. Dit kan veroorzaakt 

worden door de geringe verschillen in antwoorden. Daarnaast hebben loopbaancompetenties en 

competenties al een sterke, positieve invloed op inzetbaarheid en hebben functiekenmerken minder 

invloed op inzetbaarheid. Dat kan verklaren waarom functiekenmerken de invloed niet versterkt,  het 

effect wordt dan weggenomen door andere variabelen. Mogelijk is de invloed van de leerwaarde van 

de functie niet groot genoeg om een negatieve relatie te verminderen of een al erg positieve relatie 

te verbeteren. 

 Gebaseerd op de resultaten uit de correlatiematrix zou er als aanpassing op het conceptueel 

model nog een andere moderatie getest kunnen worden. Functieleeftijd heeft een minder negatieve 

invloed op inzetbaarheid als kans en externe kansen dan organisatieleeftijd. Het hebben van zowel 

een hoge functie- als organisatieleeftijd zou elkaar kunnen versterken, waardoor een negatievere 

invloed ontstaat. Er kan ook andersom geredeneerd worden en dit is ook interessant voor Siemens. 

De vraag is dan of job rotatie, dus een lage functieleeftijd, de negatieve invloed van een hoge 

organisatieleeftijd op inzetbaarheid kan verminderen. De modererende hypothese daarbij is dan dat 

een lage functieleeftijd de negatieve relatie tussen organisatieleeftijd en inzetbaarheid als kans en als 

externe kans vermindert. Alleen die twee subconstructen zijn van toepassing gezien de significante 

correlaties (zie het hoofdstuk Resultaten). Na het uitvoeren van deze mogelijke moderaties bleek dat 

de invloed van functieleeftijd niet significant en daarmee niet sterk genoeg is. De interactieterm was 

niet significant en ook deze moderatie zal niet in het conceptueel model worden opgenomen. 

Wanneer functieleeftijd op een kwalitatievere manier bevraagd wordt (zie reflectie op het concept 

functieleeftijd), kan er mogelijk wel onderzocht worden of een korte functieleeftijd de negatieve 

leeftijd van organisatieleeftijd kan doen verminderen.  
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6.2 Verschillen tussen groepen 

In dit onderzoek lag de focus niet op het vinden van verschillen tussen groepen. Bij de meeste 

regressie analyses bleek dat er weinig verschillen te zien waren en in het hoofdstuk Resultaten zijn de 

verschillen tussen controlevariabelen besproken. Daaruit kwamen naast verschillen in 

opleidingsniveau ook verschillen tussen functiefamilies en sectoren. Enkele resultaten zijn 

interessant om vervolgonderzoek naar te doen, zoals het resultaat dat functieleeftijd meer invloed 

heeft op de inzetbaarheid van hoogopgeleiden dan op die van midden en laagopgeleiden. Dit is niet 

eenvoudig te verklaren door te stellen dat hoogopgeleiden vaak complexere of meer verschillende 

projecten doen, want dat zou juist tegenstrijdig zijn. Bij alle factoren lijkt de inzetbaarheid van 

lageropgeleiden minder sterk beïnvloed te worden door factoren als ontwikkelbereidheid, leer- en 

mobiliteitsbereidheid, loopbaancompetenties, functieleeftijd en leeftijd. Mogelijk zijn er andere 

factoren die bij lageropgeleiden de inzetbaarheid sterker beïnvloeden.  In de toekomst kan er meer 

onderzoek gedaan worden naar de invloed van factoren op inzetbaarheid en in hoeverre die invloed 

of factoren zelf verschillen per opleidingsniveau.  

 Er zijn ook enkele verschillen gevonden tussen sectoren, zoals dat functiekenmerken meer 

invloed hebben op inzetbaarheid als vermogen van medewerkers bij Healthcare dan bij medewerkers 

van Industry. Uit anonimiteitoverwegingen en vanwege het aantal respondenten is gekozen om niet 

te vragen naar onderliggende divisies maar alleen naar de sector waarin een medewerker werkzaam 

is. Dat maakt interpretatie van dit soort resultaten moeilijk vanwege de verschillen tussen divisies 

binnen een sector. Het biedt wel interessante aanknopingspunten voor vervolgonderzoek binnen 

Siemens waarbij gekeken kan worden naar de functieprofielen per divisie. Vooral als de 

inzetbaarheid van een divisie bij Healthcare achterblijft kan er met het aanpassen van 

functiekenmerken relatief veel veranderd worden, terwijl bij Industry het resultaat dan minder snel 

zichtbaar zal zijn.  

 Ten slotte zijn er ook verschillen gevonden tussen functiefamilies. Hoewel die bestaan uit 

diverse functies, op diverse opleidingsniveaus, zijn er wel enkele tendensen aan te geven die 

resultaten bij bijvoorbeeld ontwikkelbereidheid (zie bijlage 5) kunnen verklaren. Medewerkers van 

Customer Services zijn vaak bezig met één soort techniek of product, bijvoorbeeld het testen en 

repareren van brandveiligheidinstallaties. Ook zijn zij vaak bij een klant aan het werk en dus minder 

vaak fysiek aanwezig bij Siemens waardoor zij vooral contact hebben met hun directe collega’s. Sales 

medewerkers weten ook veel van een bepaald product of systeem maar dienen over veel 

(verkoop)vaardigheden te beschikken waardoor ze meer mogelijkheden hebben omdat ze voor een 

andere baan nieuwe kennis eigen moeten maken maar de nodige vaardigheden en technische 

basiskennis aanwezig zijn. In de praktijk blijkt het, gezien de sterke specialismes, nog wel eens lastig 

om, ook als Sales medewerker, te veranderen van baan. Daarbij komt dus weer naar voren hoe 
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belangrijk de mate van specialisatie is. Engineers kunnen ook specialisten op een gebied zijn maar 

hebben een (technische) basis die binnen Siemens op veel afdelingen toegepast kan worden. Vroeger 

vormden de engineers één afdeling maar sinds ze verspreid zijn over de sectoren is de mobiliteit 

moeilijker geworden. Dit wordt dus veroorzaakt door de structuur van Siemens. Ten slotte is er nog 

de functiefamilie Project Management. Medewerkers binnen deze functiefamilie werken vaak aan 

diverse projecten tegelijk en komen zo in aanraking met verschillende technieken en mensen binnen 

de organisatie. Het is dan ook te verklaren dat zij de grootste mobiliteitsbereidheid vertonen. Er zijn 

dus algemene kenmerken aan te geven per functiefamilie die de resultaten deels verklaren maar in 

een volgend onderzoek binnen Siemens kan nog meer gekeken worden naar de invloed per sector of 

divisie aangezien die ook van elkaar kunnen verschillen.  

 

6.3 Reflectie op de operationalisatie en definiëring van de concepten 

Nu het conceptueel model besproken is en de gevonden verbanden verder zijn uitgediept, zal er 

gereflecteerd worden op de operationalisaties en gebruikte definities in dit onderzoek. Dit kan erg 

van invloed zijn op de insteek van het onderzoek en de interpretaties van de resultaten en is dus 

belangrijk voor vervolgonderzoek. Hieronder volgen enkele theoretische overwegingen die 

meegenomen kunnen worden bij een volgend onderzoek. Eerst komen concepten gerelateerd aan 

onafhankelijke variabelen aan bod. Deze concepten bieden aanleiding tot verder onderzoek, zijn 

relevant voor andere organisaties en interessant in het kader van duurzame inzetbaarheid. 

Vervolgens komen inzetbaarheid en duurzame inzetbaarheid aan bod als afsluiting van dit onderdeel.  

 

6.3.1 Functieleeftijd 

Functieleeftijd is opgenomen als variabele gezien de relatie met loopbanen en als andere 

operationalisatie van leeftijd. Het lijkt een makkelijk begrip om te meten maar is dat niet. 

Functieleeftijd wordt in dit onderzoek gedefinieerd als het aantal jaren in de huidige functie. Taken 

binnen een functie kunnen echter veranderen en de vraag is bij welke mate van verandering er 

eigenlijk sprake is van een nieuwe functie. Daarnaast kunnen formele veranderingen van functie ook 

leiden tot een functie die vrijwel hetzelfde is als de oude. Omdat er in dit onderzoek vanuit wordt 

gegaan dat een functieverandering de medewerker blootstelt aan nieuwe taken of een nieuwe 

context, geeft functieleeftijd een indicatie van hoe lang een medewerker al hetzelfde doet. In de 

basis zegt het iets, maar eigenlijk zou een medewerker ook bevraagd moeten worden over 

veranderde taken of verantwoordelijkheden. De theorie over ervaringsconcentratie (Thijssen & 

Walter, 2006) blijkt in praktijk dus lastig te meten door alleen de functieleeftijd te bekijken. Daarvoor 

zal er dieper op de functie ingegaan moeten worden. In het kader van duurzame inzetbaarheid lijkt 
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functieleeftijd een nuttig kengetal en operationalisatie van leeftijd te zijn maar gezien de implicatie 

van verandering zou er dieper op in moeten worden gegaan om er daadwerkelijk een conclusie aan 

te hangen. 

 

6.3.2 Specifieke en generieke functies 

Uit het onderzoek van Nauta et al., (2005) bleek dat de negatieve invloed van leeftijd op 

inzetbaarheid afnam als medewerkers een generieke functie hadden. Het onderscheid tussen 

generieke en specifieke functies sloot mooi aan op het concept leerwaarde van de functie. Of een 

functie generiek of specifiek is werd gemeten aan de hand van de taakbreedte waarbij zij meenamen 

of het werk meerdere taken omvat, gevarieerd is en of men nieuwe dingen leert. De vragen 

waarmee Nauta et al. (2005) respondenten indeelden in specifiek en generiek werden bij het 

opstellen van de vragenlijst in twijfel getrokken. Zowel in een generieke als specifieke functie kan 

men namelijk nieuwe dingen leren.  

Mede door deze twijfel, en door de focus op leerwaarde, is er een andere schaal gebruikt 

voor het meten van leerwaarde van de functie, die zelf is samengesteld. Daarin wordt gekeken naar 

de leerwaarde van de functie aan de hand van autonomie, variëteit en complexiteit. Om een 

vergelijking te kunnen maken met het onderzoek van Nauta et al. (2005) en gebaseerd op literatuur, 

werden ook items over taakbreedte meegenomen. Die bleken echter uit de schaal te vallen doordat 

dit in de Siemens context anders werd opgevat dan bedoeld. Dit was ook het geval met items over 

voorgeschreven taken. Door de vele aanwezige regels vond men dat er veel voorgeschreven taken 

waren terwijl men tegelijkertijd ook veel autonomie ervoer. Daardoor kon er geen vergelijking 

gemaakt worden met het onderzoek van Nauta et al. (2005). Dit is ook een belangrijk punt voor 

vervolgonderzoek waarin deze aspecten bevraagd worden. Tijdens de testfase van de vragenlijst kan 

gekeken worden hoe de vragen worden opgevat en of de vraagstelling niet wordt getroebleerd door 

de organisatiecontext.   

 In de uitvoering kwam dus naar voren dat het niet zo makkelijk is om specifiek en generiek te 

definiëren en al helemaal niet om dit te koppelen aan functiekenmerken. Het onderscheid tussen 

specifieke en generieke functies is bij Siemens zeker aanwezig maar blijkt in de praktijk lastig te 

koppelen aan een lage danwel hoge leerwaarde. Aan de hand van de drie kenmerken is het 

onderscheid moeilijk te maken. Zowel een manager als een engineer kunnen een hoge leerwaarde 

hebben. Een engineer kan veel variëteit hebben doordat hij of zij aan diverse projecten werkt. Ook 

een manager met veel algemene taken op diverse deelgebieden kan complexiteit in zijn functie 

ervaren. En tenslotte kunnen zowel een medewerker met een generieke als specifieke functie veel 

autonomie ervaren, een engineer kan vaak veel zelf bepalen omdat hij een expert is in zijn vak. De 

drie onderdelen autonomie, complexiteit en variëteit meten wel of een functie een lage of hoge 
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leerwaarde heeft maar dit kan niet zomaar gekoppeld worden aan een specifieke of generieke 

functie.  

Er kan vervolgonderzoek gedaan worden naar welke functiekenmerken bevraagd kunnen 

worden om wel een onderscheid te kunnen maken tussen specifieke of generieke functies. Gekeken 

naar de hoeveelheid vakinhoudelijke kennis of training kan gezegd worden dat er specifieke functies 

zijn. Binnen Siemens komt ook in deze functies steeds meer nadruk te liggen op samenwerken en 

algemene competenties. De twee onderscheiden in generiek of specifiek en lage of hoge leerwaarde 

kunnen op dit moment dus niet aan elkaar gekoppeld worden. De definiëring van generiek en 

specifiek kan daarbij een rol spelen. Hoe een specifieke danwel generieke functie onderscheiden 

kunnen worden kan nader onderzocht worden. De vraag is of hier algemene criteria voor opgesteld 

kunnen worden of dat de criteria beter toegespitst kunnen worden op een branche- of 

organisatiecontext. 

De bovenstaande discussie komt ook naar voren in de theorie van Van Dam (2004). Zij stelt 

dat het nastreven van technische bekwaamheid negatief samenhangt met inzetbaarheid, terwijl het 

nastreven van leidinggevende bekwaamheid wel positief gerelateerd is aan inzetbaarheid. Zoals ook 

uit het onderzoek blijkt is dit wellicht te kort door de bocht. De theorie van Van Dam (2004) gaat bij 

Siemens dus niet helemaal op. Dit kan mede komen door de goede arbeidsmarktpositie van technici. 

Ze zijn gewild en vinden relatief makkelijk een baan, technici met verouderde technische kennis even 

daargelaten. Hier zal later in de discussie meer over gezegd worden, onder het kopje relatieve 

inzetbaarheid. 

 

6.3.3 Leeftijd van de professionaliteit 

Het begrip leeftijd van de professionaliteit (Nauta et al., 2010) is een interessant concept en sluit 

goed aan op het idee dat er meerdere leeftijden van belang zijn dan alleen kalenderleeftijd en dat er 

dus ook meer leeftijden gemeten kunnen worden. Het is echter nog een vaag begrip dat nog niet 

vaak onderzocht is. Het komt voor in een onderzoek van Nauta et al. (2010) en is gepubliceerd in het 

Nederlandse tijdschrift Gedrag en Organisatie. Voor zover bekend is er internationaal nog geen 

onderzoek gedaan naar dit specifieke concept. Wel zijn er onderzoeken die gerelateerde concepten 

onderzoeken, zoals Van der Heijden en Brinkman (2001) die het concept professionele expertise 

gebruikt en daarbij dimensies gebruiken als kennis en flexibiliteit.  

Zonder theoretische onderlegging is het een lastig te begrijpen begrip en het beste te 

omschrijven als mate van ontwikkeling. Hierbij is de vraag hoe dat te meten is. In dit onderzoek zijn 

gevolgde trainingen, loopbaancompetenties en competenties gebruikt om het te meten. Omdat uit 

de factoranalyse bleek dat die drie onderdelen niet samen te voegen waren, zijn zij apart 

geanalyseerd. Dat komt mede omdat naar trainingen op een kwantitatieve manier gevraagd is 
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(Hoeveel dagen heeft u besteed aan training?) en de andere twee op een kwalitatieve manier 

bevraagd zijn (Hoe goed vindt u dat u deze competenties beheerst?). Hierbij bleek hoe belangrijk het 

is om van tevoren duidelijk te hebben hoe een concept gemeten en geanalyseerd gaat worden. Dat 

leeftijd van de professionaliteit niet als één concept gebruikt kon worden is opgelost door de drie 

onderdelen apart te analyseren en dat leverde uiteindelijk waarschijnlijk een duidelijker beeld op. In 

verder onderzoek kan deze leeftijd echter wel onderzocht worden en kan er gekeken worden naar 

welke concepten goede indicatoren vormen voor de leeftijd van de professionaliteit. Bijvoorbeeld 

door eerst kwalitatief te onderzoeken welke aspecten medewerkers belangrijk vinden en die hun 

mate van ontwikkeling weergeven, het kan dan gaan om de beheersing van bepaalde competenties 

of opgedane ervaring. Ook zou aangesloten kunnen worden bij bestaande onderzoeken die een 

gerelateerd concept onderzoeken, zoals bij het concept professionele expertise van Van der Heijden 

en Brinkman (2001).  

 

6.3.4Inzetbaarheid 

Om deze scriptie bijna af te kunnen ronden, zal nu het concept inzetbaarheid worden besproken. 

Eerst volgt een reflectie op de operationalisatie en definiëring en vervolgens komen nog enkele 

theoretische overwegingen aan bod, om af te sluiten met het overkoepelende begrip duurzame 

inzetbaarheid. 

 

6.3.4.1 Dubbele manier van inzetbaarheid meten 

Eén van de redenen waarom dit onderzoek wetenschappelijk relevant is, is dat  inzetbaarheid op 

twee manieren wordt gemeten. Inzetbaarheid wordt zowel gemeten als vermogen, dus als de 

capaciteiten die iemand bezit, als de kansen op een baan. Beide manieren zijn gangbaar maar 

worden vaak op zichzelf staand gebruikt. Door ze in dit onderzoek allebei mee te nemen is het 

mogelijk om verschillen te zien. Zoals ook uit de resultaten bleek, zijn die verschillen er. De eerste 

manier, vermogen, hangt erg samen met een beperkte definitie van inzetbaarheid, waarbij alleen 

naar het individu en zijn  of haar capaciteiten wordt gekeken. De andere manier, kansen, kan 

gerelateerd worden aan de uitgebreidere definitie van inzetbaarheid waarbij ook de context van de 

organisatie of arbeidsmarkt wordt meegenomen. Zoals Berntson et al. (2006) ook aangeven, heeft de 

arbeidsmarktsituatie invloed op gepercipieerde inzetbaarheid. Zeker in de huidige economische 

situatie is het logisch dat mensen zichzelf beter inzetbaar vinden wanneer dat gemeten wordt als 

vermogen dan wanneer ze kijken naar de kansen op de arbeidsmarkt. Het was zorgwekkend geweest 

als de scores op vermogen lager waren geweest.  

De grote verschillen tussen de subconstructen leveren interessant materiaal voor 

vervolgonderzoek. Om echt iets te kunnen zeggen over het verschil is er meer vergelijkingsmateriaal 
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nodig. Dat betekent meer metingen die gekoppeld kunnen worden aan de staat van de arbeidsmarkt. 

Dan kan er mogelijk iets gezegd worden over de invloed van de interne of externe arbeidsmarkt op 

inzetbaarheid. Ook zou dit nog specifieker gemeten kunnen worden. Nu kan het gekoppeld worden 

aan functiefamilie, maar breder gezien zou het ook gekoppeld kunnen worden aan branches en 

opleidingsniveau. Op die manier kan duidelijk worden in hoeverre mensen aandacht moeten 

besteden aan hun inzetbaarheid (zie ook de paragraaf over relatieve inzetbaarheid).  

De verschillen in resultaten tussen de subconstructen, zowel tussen vermogen als kans en 

tussen interne en externe kansen, laten zien dat het belangrijk is om van tevoren goed te overwegen 

op welke manier inzetbaarheid gemeten gaat worden. Dat kan op vele manieren maar niet elke 

manier is geschikt voor het onderzoeksdoel en kan verschillende resultaten opleveren. Verschillende 

manieren van meten opnemen in vragenlijst, zoals in dit onderzoek is gedaan, kan interessante 

verschillen opleveren.  

Opvallend is dat interne kansen maar twee significante verbanden heeft, namelijk met 

competenties en functiekenmerken. Dit kan er op wijzen dat voor invloeden op interne inzetbaarheid 

er in een andere hoek gezocht moet worden. Daarbij ligt het voor de hand dat de mogelijkheden die 

de organisatie biedt hierbij van belang zijn. Zoals bijvoorbeeld het aantal functies op bepaalde 

niveaus, de doorstroommogelijkheden naar leidinggevende functies of de steun die managers bieden 

door te wijzen op ontwikkelmogelijkheden. Factoren uit de organisatiecontext kunnen in verder 

onderzoek meegenomen worden.  

Externe inzetbaarheid wordt voor 31,3% verklaard door de variabelen en heeft dus het 

hoogste verklaarde percentage van alle constructen. Dit kan opvallend genoemd worden omdat 

externe inzetbaarheid ook door veel factoren beïnvloed wordt die buiten de context van Siemens, en 

sowieso buiten de context van dit onderzoek, liggen. Blijkbaar hebben die contextuele factoren 

minder invloed dan verwacht en zijn leeftijd, ontwikkelbereidheid, competenties, gevolgde 

trainingen en loopbaancompetenties belangrijke factoren bij externe inzetbaarheid. Hier kunnen 

vooral medewerkers hun voordeel mee doen als zij bij meerdere organisaties willen werken of 

verwachten binnen afzienbare tijd ontslagen te worden.  

Naast de focus op verschillen kan er ook gekeken worden naar andere samenhangen. Zo 

vertonen inzetbaarheid als  vermogen en als kans een sterke correlatie (β = .326, p < 0.01). In 

vervolgonderzoek zou er dus ook rekening mee kunnen worden gehouden dat vermogen als 

voorwaarde geldt voor kans. Om dit te bevestigen zal er onderzoek gedaan moeten worden tijdens 

diverse economische situaties, zoals hierboven ook is aangestipt.  
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6.3.4.2 Relatieve inzetbaarheid 

Inzetbaarheid zou dus kunnen verschillen tijdens economische situaties maar ook per branche. In 

veel branches is op dit moment aandacht voor duurzame inzetbaarheid. Daarbij heeft elke branche 

zijn specifieke redenen voor duurzame inzetbaarheid. In de technische branche speelt kennisbehoud 

een belangrijke rol. Gezien de voorziene schaarste aan technisch personeel is het belangrijk dat de 

aanwezige kennis zo lang mogelijk behouden blijft en mensen niet voortijdig uitvallen. Hierboven is al 

enkele keren de staat van de arbeidsmarkt ter sprake gekomen en die is op dit moment niet erg 

rooskleurig. Er is echter relatief veel vraag naar technici en dit vormt een interessante combinatie 

met inzetbaarheid. Gezien de vraag, kunnen er vragen gesteld worden bij het benodigde niveau van 

inzetbaarheid. Sommige mensen moeten aan hun inzetbaarheid werken zodat ze ook in een andere 

branche aan de slag kunnen. Dit kan wel aan de orde zijn bij verouderende technieken maar een 

goede technische basis biedt vaak veel mogelijkheden. De vraag is dus hoeveel een technicus bezig 

moet zijn met zijn ontwikkeling om zijn arbeidsmarktwaarde op peil te houden. Heeft een technicus 

sneller een voldoende inzetbaarheidniveau dan een accountant, simpelweg omdat de technicus 

minder concurrentie heeft op de arbeidsmarkt en ook gewild is als hij zichzelf niet continu 

ontwikkelt? Hoe breed inzetbaar moet een technicus zijn? Of pleit het juist voor hem als hij alleen 

erg specifieke kennis heeft? Dit zijn interessante vragen voor verdiepend onderzoek naar 

inzetbaarheid in de technische sector. Relatieve inzetbaarheid is niet alleen van toepassing in de 

technische sector of andere sectoren met schaarste, het kan ook gebruikt worden in relatie tot de 

economische situatie. Een gunstige economische situatie kan zorgen voor meer kansen op een baan 

dan tijdens een recessie. Dit relateert ook aan vermogen als mogelijke voorwaarde, uit onderzoek zal 

moeten blijken of vermogen constant blijft.  

 
6.3.5 Duurzame inzetbaarheid 

Om een beter beeld te krijgen van inzetbaarheid, als onderdeel van duurzame inzetbaarheid, zal er 

op meerdere momenten in de tijd onderzoek uitgevoerd moeten worden, oftewel longitudinaal 

onderzoek. Duurzame inzetbaarheid is in zichzelf ook een concept dat zich afspeelt over een langere 

periode. Men kan proberen duurzame inzetbaarheid te voorspellen, op basis van factoren als 

loopbaancompetenties en ontwikkelbereidheid, maar pas aan het einde van een loopbaan kan 

daadwerkelijk vastgesteld worden of iemand duurzaam inzetbaar, oftewel gezond, productief en 

gemotiveerd, genoemd kon worden tijdens (delen van) zijn of haar loopbaan.   

  

Definities 

Het is opvallend dat de definities van duurzame inzetbaarheid vooral op het individu zijn gericht. 

Zoals in het theoretisch kader duidelijk is geworden, draait het in de definities om het individu die 
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tijdens zijn of haar gehele loopbaan gezond, productief en gemotiveerd aan de slag kan blijven.  

Duurzame inzetbaarheid wordt dan erg individueel benaderd. Terwijl het ook duidelijk is dat 

duurzame inzetbaarheid voor een bedrijf als geheel of arbeidsmarkt van belang is. Als een 

organisatie een flexibel inzetbaar personeelsbestand wil, beginnen zij dan met het in kaart brengen 

van hun eigen behoeftes of die van teams, of van medewerkers? Natuurlijk is het een samenspel 

maar er mag meer aandacht komen voor het organisatieperspectief. Een organisatie wil namelijk niet 

alleen dat medewerkers tot hun 67e door kunnen werken, zijn willen ook overleven en in de 

toekomst in kunnen spelen op veranderingen. Daar is een bredere definitie van duurzame 

inzetbaarheid voor nodig. In de definitie zou ‘medewerker’ natuurlijk voor ‘organisatie’ kunnen 

worden vervangen maar het zou goed zijn om de specifieke aspecten van duurzame inzetbaarheid op 

organisatieniveau te bekijken. Een reden dat duurzame inzetbaarheid nu vooral definities gericht op 

de medewerker heeft, zou kunnen zijn dat duurzame inzetbaarheid gezien  kan worden als een 

onderdeel van strategische personeelsplanning (SPP). En dat is wel weer een concept op 

organisatieniveau. Om SPP mede mogelijk te maken is aandacht nodig voor het individu. De discussie 

over vanuit welke hoek duurzame inzetbaarheid bekeken moet worden raakt aan de discussie binnen 

HR waarin het draait om de belangen die HR in eerste instantie verdedigd en of dat die van de 

medewerkers of die van de organisatie zijn. 

 Die spagaat kwam tijdens dit onderzoek ook naar voren omdat er een vragenlijst uit is gezet 

onder medewerkers. Het doel was om meer inzicht te krijgen in de gepercipieerde inzetbaarheid van 

medewerkers. De focus lag echter niet op individuele uitkomsten maar op algemene uitkomsten die 

voor de organisatie relevant zijn. De uiteenzetting in het theoretisch kader over de diverse definities 

van duurzame inzetbaarheid was zinvol voor het zoeken van passende schalen voor de vragenlijst. 

Meer aandacht voor duurzame inzetbaarheid op organisatieniveau had waarschijnlijk tot een te 

uitgebreide vragenlijst geleid, aangezien er dan evaluerende vragen over beleid en mogelijkheden 

waren meegenomen. Voor een vervolgonderzoek is dit echter wel een belangrijk punt om mee te 

nemen.  Daarnaast kan het onderzoeken van duurzame inzetbaarheid op organisatieniveau zorgen 

voor een relatie met de organisatiedoelen en –prestaties waardoor nog duidelijker kan worden 

gemaakt hoe duurzame inzetbaarheid bij kan dragen aan het succes van een organisatie (Wittekind 

et al., 2010).  

Zoals in het theoretisch kader naar voren is gekomen, is duurzame inzetbaarheid een breed 

begrip. De focus op inzetbaarheid en het bespreken van definities heeft gezorgd voor een 

afbakening. Inmiddels is het al diverse keren naar voren gekomen, onderzoeken naar inzetbaarheid 

kunnen niet zomaar met elkaar vergeleken worden. Dat geldt helemaal voor duurzame inzetbaarheid 

aangezien daar ook werkvermogen en gezondheid onder vallen, twee compleet andere concepten 

dan inzetbaarheid. Een duidelijke afbakening is belangrijk en het streven blijft dan ook naar een 
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wetenschappelijke gevalideerde vragenlijst die duurzame inzetbaarheid, zo volledig mogelijk in kaart 

kan brengen, voorspellen of evalueren.  

 

6.4 Beperkingen onderzoek 

Hierboven zijn de theoretische overwegingen en punten die in volgend onderzoek aan bod kunnen 

komen behandeld. Hieronder zal kort iets gezegd worden over de beperkingen van dit onderzoek. 

Een onderzoek uitvoeren binnen een organisatie vormt een mooie uitdaging en ervaring om 

onderzoek en praktijk op elkaar aan te laten sluiten. Het is een mogelijkheid om theoretische 

concepten te testen in de praktijk en daarom erg waardevol. Daarnaast brengt het ook een aantal 

beperkingen met zich mee omdat de organisatie ook een belang bij het onderzoek heeft en de 

uitvoering van het onderzoek kan beïnvloeden. 

Na overleg is besloten de vragenlijst naar een beperkt aantal medewerkers te sturen in 

verband met de belasting van medewerkers. Uiteindelijk zijn 500 medewerkers aangeschreven, 

waarvan er 200 geantwoord hebben. De representativiteit is goed te noemen dus wat dat betreft 

heeft het aantal respondenten niet voor problemen gezorgd. Wanneer de onderzoekspopulatie 

groter was geweest had er wellicht wel ingezoomd kunnen worden op divisies of afdelingen. Uit 

anonimiteitoverwegingen is nu alleen naar sector en functiefamilie gevraagd. Het onderscheid tussen 

divisies blijft interessant omdat die binnen sectoren erg kunnen verschillen. Mogelijk waren er dan 

meer significante correlaties naar voren gekomen. Een specifiekere vraagstelling om minder 

algemene antwoorden te krijgen is dus te overwegen maar het blijft lastig om bij respondenten dan 

twijfels weg te nemen over de anonimiteit.  

 De belangrijkste kanttekening bij dit onderzoek is, zoals eerder aangestipt, de common 

method variance. Het doel van dit onderzoek was om het beeld van medewerkers over hun eigen 

inzetbaarheid duidelijk te krijgen. Daarom is alleen medewerkers gevraagd de vragenlijst in te vullen 

en werd dit niet gekoppeld aan hoe bijvoorbeeld een manager de inzetbaarheid van de betreffende 

medewerker zag. Dit was ook niet mogelijk geweest in verband met tijd en belasting. Er moet echter 

wel rekening gehouden worden met de common method variance. Daarmee wordt bedoeld dat 

medewerkers hun eigen inzetbaarheid positiever ingevuld kunnen hebben omdat ze weten dat er 

geen controle of vergelijking met een andere mening plaatsvindt(Van Dam, 2004). De overwegend 

hoge scores wijzen in deze richting en moeten dus kritisch benaderd worden. Zoals diverse 

onderzoekers (Van der Heijden & Brinkman, 2001; Wittekind et al., 2010) aangeven is het voor een 

valide inschatting van individuele inzetbaarheid belangrijk dat naast de bereidheid van de 

werknemer ook organisatiekenmerken en de perceptie van managers wordt meegenomen. Dit is een 

belangrijk punt voor uitgebreider onderzoek in de toekomst.  
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7. Aanbevelingen 

In de discussie zijn al diverse mogelijkheden voor vervolgonderzoek aan bod gekomen, vooral in 

relatie tot definiëringen van concepten. Het ging daarbij bijvoorbeeld om het onderscheid tussen 

specifieke en generieke functies, het toespitsen van onderzoek op een hele branche, het meten van 

functieleeftijd en de leeftijd van de professionaliteit en het meten tijdens verschillende economische 

situaties. In het volgende, en laatste, deel worden enkele aanbevelingen voor vervolgonderzoek 

uitgelicht, zowel op wetenschappelijk vlak als binnen Siemens. 

 

7.1 Aanbevelingen voor wetenschappelijk vervolgonderzoek  

7.1.1 Schalen duurzame inzetbaarheid 

Duurzame inzetbaarheid blijft een breed begrip. Om resultaten met elkaar te kunnen vergelijken is 

het belangrijk dat er gebruik wordt gemaakt van gestandaardiseerde schalen. Op die manier kunnen 

ook cross-sectionele onderzoeken met elkaar vergeleken worden. Een factor die dit bemoeilijkt is dat 

schalen aangepast worden aan de organisatie- en onderzoekscontext, zoals ook in dit onderzoek 

gebeurd is. Wat betreft de integratie en standaardisatie van wetenschappelijke schalen op het 

gebied van duurzame inzetbaarheid is er nog genoeg onderzoek te doen. Een idee is om een basis 

vragenlijst te creëren met bijvoorbeeld specifieke vragen per sector of beroepsgroep. Een goede 

basis is bijvoorbeeld de schaal van Akkermans et al. (2004), die weer gebaseerd is op De Cuyper en 

De Witte (2008), of de Loopbaanspiegel (Thijssen, 2010). Zoals in het vorige hoofdstuk staat, zou het 

een mooi streven zijn om uiteindelijk over een wetenschappelijk gevalideerde vragenlijst te kunnen 

beschikken die duurzame inzetbaarheid zo volledig mogelijk in kaart brengt en gebruikt kan worden 

bij het voorspellen en evalueren van duurzame inzetbaarheid. 

 

7.1.2 Relatieve inzetbaarheid 

Deze aanbeveling is in de discussie al deels aan bod gekomen. Aan relatieve inzetbaarheid wordt nog 

geen aandacht besteed in onderzoeken maar dit kan wel belangrijke inzichten opleveren, zeker in 

combinatie met gepercipieerde inzetbaarheid. Het algemene positieve of negatieve beeld van een 

interne of externe arbeidsmarkt kan immers de perceptie van mensen beïnvloeden (Brouwer et al., 

2012). Hierbij zou onderzoek naar inzetbaarheid als vermogen en als kans gekoppeld kunnen worden 

aan de daadwerkelijke kansen op een baan. Dat kan gemeten worden door te kijken welk percentage 

van de respondenten een baan heeft gevonden of door recruiters te vragen welke respondent, op 

basis van CV’s, ze zouden kiezen voor de functie.  

 Onderzoek doen naar welk soort werknemer welk niveau van inzetbaarheid nodig heeft is erg 

lastig, vooral omdat het erg context en conjunctuur gebonden is. Dit soort onderzoek zou dan ook bij 
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voorkeur longitudinaal uitgevoerd worden. In ieder geval is er een koppeling nodig van onderzoek bij 

medewerkers, HR managers en externen, zoals recruiters en arbeidsmarktspecialisten, zodat diverse 

invalshoeken en gegevensbestanden gecombineerd kunnen worden.  

 

7.1.3 Verandering in perceptie op loopbanen 

Een onderwerp dat gerelateerd is aan duurzame inzetbaarheid, maar in dit onderzoek nauwelijks 

behandeld is omdat daar geen ruimte voor was, is de verandering van loopbanen (van lifetime 

employment naar lifetime employability) en de perceptie van medewerkers daarop. Of loopbanen 

gaan veranderen, en of er meer mobiliteit tussen werkgevers komt of op horizontaal vlak, is pas over 

vele jaren te zeggen. Om een beter beeld te krijgen van loopbanen en of mensen er daadwerkelijk 

voor openstaan dat die gaan veranderen, denk daarbij aan mobiliteitsbereidheid op macroniveau, is 

een groter onderzoek nodig, verspreid over meerdere organisaties of branches. Ook meerdere 

onderzoeken, op meerdere momenten, kunnen hierbij aan bijdragen. Daarbij is te denken aan 

onderzoeken die in een bepaalde sector hebben plaatsgevonden maar ook aan onderzoeken die 

gericht waren op de verschillen tussen mensen in diverse levensfasen of met een ander 

opleidingsniveau. Zoals ook uit dit onderzoek bleek, zijn de meeste verschillen tussen groepen 

gevonden tussen verschillende opleidingsniveaus. Hierbij zijn overeenkomsten in vraagstelling ook 

weer belang voor de het uitvoeren van vergelijkingen, hoewel de vraagstelling, en daarmee de 

perceptie van de onderzoeker, in onderzoeken ook iets kan zeggen over de gangbare perceptie ten 

opzichte van loopbanen op een bepaald tijdstip, bijvoorbeeld als er onderzoek over een tijdsbestek 

van twintig jaar wordt vergeleken.  

 

7.2 Aanbevelingen voor vervolgonderzoek bij Siemens  

7.2.1 Andere mogelijkheden voor ontwikkeling dan job rotatie 

Om een beperktere vorm van job rotatie te hanteren die past binnen de structuur van Siemens, zoals 

taak roulatie, is het belangrijk dat duidelijk is wat de mogelijkheden zijn. Dit zal neerkomen op een 

inventarisatie per divisie of afdeling betreffende de taken die zich lenen om te laten rouleren. 

Wanneer in de basis duidelijk is welke onderdelen van functies geschikt zijn voor taakroulatie biedt 

dit een houvast voor managers en medewerkers.  

 

7.2.2 Gewenst personeelsbestand 

Om medewerkers te ontwikkelen zodat ze niet alleen hun gehele loopbaan aan het werk kunnen 

blijven maar ook blijvend inzetbaar zijn voor Siemens, is het belangrijk om een beeld te hebben van 

de behoeften in de toekomst. Een aanbeveling is dan ook om in kaart te brengen hoe het 

personeelsbestand er in de toekomst, bijvoorbeeld 2020, uit dient te zien. Belangrijk daarbij is dat 
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elke afdeling dat op dezelfde manier doet zodat er een groter beeld ontstaat. In de praktijk blijkt het 

erg lastig om te voorspellen hoe de toekomst er uitziet, gezien alle snelle veranderingen. Gebaseerd 

op langlopende projecten, opkomende technieken waar Siemens wereldwijd mee bezig is door 

bijvoorbeeld onderzoek, verouderende technieken, sectoren en benodigde flexibiliteit kunnen er 

competenties of punten opgesteld worden die belangrijk zijn in de toekomst. 

 

7.2.3 Combineren van meetinstrumenten 

Dit onderzoek focust op inzetbaarheid maar er zijn binnen Siemens ook meetinstrumenten die 

vitaliteit en werkvermogen meten. Kort vervolgonderzoek kan in kaart brengen hoe de verschillende 

meetinstrumenten met elkaar gecombineerd kunnen worden om een beeld te geven van hoe het 

staat met de duurzame inzetbaarheid binnen Siemens. Op die manier kunnen periodieke resultaten 

een ontwikkeling weergeven en wordt duurzame inzetbaarheid mogelijk een integraler onderdeel 

van het HR beleid. Daarbij kan ook nagedacht worden over welke relaties tussen de 

meetinstrumenten zinvol zijn om te testen. Aangezien er nog vrijwel geen gestandaardiseerd 

meetinstrument voor duurzame inzetbaarheid bestaat is dit een lastige opdracht voor Siemens. Meer 

standaardisatie in de wetenschappelijke meetinstrumenten kan hieraan bijdragen.  
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BIJLAGE 1: Vragenlijstinclusief begeleidende mail  
 
Begeleidende mail aan medewerkers bij de vragenlijst 
 
Onderwerp: onderzoek naar uw ideeën over ontwikkeling en inzetbaarheid 
 
Beste naam,  
 
Siemens biedt als veelzijdig bedrijf met uiteenlopende afdelingen en functies mogelijkheden voor 
diverse soorten loopbanen. Hebt u bijvoorbeeld een idee wat u over 3 jaar wilt doen? Of hoe u 
ervoor kunt zorgen dat u tot het einde van uw loopbaan aan het werk kunt blijven? Om aan te 
kunnen sluiten op de wensen en behoeften van medewerkers, wil Siemens Nederland graag weten 
hoe u over uw ontwikkeling en toekomst denkt.  
 
Ik wil u bij deze graag uitnodigen om mee te doen aan dit onderzoek. Door op onderstaande link te 
klikken komt u bij de vragenlijst. Het invullen duurt ongeveer 10 minuten. U kunt de vragenlijst 
invullen tot en met 20 juni 2013. Onder de invullers wordt een cadeaubon ter waarde van 25 euro 
verloot. 
 
<Link weergeven> 
 
Deze vragenlijst is een onderdeel van mijn onderzoek waarmee ik ga afstuderen in Strategisch HRM 
aan de Universiteit van Utrecht. Ik heb ervoor gekozen om bij Siemens mijn afstudeeronderzoek uit 
te voeren naar de inzetbaarheid van medewerkers. Juist in de technische sector is dit een belangrijk 
onderwerp vanwege de voorziene tekorten aan technisch geschoold personeel. Binnen Siemens 
Nederland wordt een aantal medewerkers, op basis van een steekproef, uitgenodigd om aan deze 
vragenlijst mee te doen. Door deze vragenlijst in te vullen ontstaat een realistisch beeld van de 
ideeën van medewerkers over hun werkgerelateerde ontwikkeling en inzetbaarheid. De resultaten 
leiden tot een adviesrapport met aanbevelingen voor beleid.  
 
Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en uitsluitend voor dit onderzoek gebruikt. De 
resultaten leiden tot een onderzoeksrapportage en zullen daarin niet te herleiden zijn tot individuele 
medewerkers. Indien u vragen heeft over de vragenlijst of het onderzoek, of u als deelnemer een 
korte samenvatting van de resultaten wenst te ontvangen (medio juli), dan kunt u een bericht sturen 
naar simone.teerink@siemens.com.  
 
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking! 
 
Met vriendelijke groeten, 
Simone Teerink 
Studente Strategisch HRM aan de Universiteit Utrecht/ Afstudeerstagiaire HR TA (begeleider Tanja 
Schmitz) 

 
Intro bij vragenlijst  
 
Beste Siemens medewerker,  
 
Fijn dat u mee wilt werken aan dit onderzoek naar de ideeën van medewerkers over hun 
werkgerelateerde ontwikkeling en inzetbaarheid! Door mee te werken aan dit onderzoek ontstaat 
een realistisch beeld vanuit medewerkers over dit onderwerp. 
 

mailto:simone.teerink@siemens.com


97 
 

Het invullen duurt ongeveer 10 minuten. U kunt de vragenlijst invullen tot en met 20 juni 2013. 
 
Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en deze zijn in de rapportage niet te herleiden tot 
individuele medewerkers. Indien u vragen heeft over de vragenlijst of het onderzoek, of u als 
deelnemer een korte samenvatting van de resultaten wenst te ontvangen (medio juli), dan kunt u 
een bericht sturen naar simone.teerink@siemens.com.  
 
Met vriendelijke groeten, 
Simone Teerink 
Studente Strategisch HRM aan de Universiteit Utrecht/ Afstudeerstagiaire HR TA (begeleider Tanja 
Schmitz) 

 
Vragenlijst 
 
1. Toekomst  
De volgende stellingen gaan over veranderingen waar u mee te maken krijgt tijdens uw 
werkzaamheden en uw toekomstige loopbaan. Geef per stelling aan in hoeverre het op u van 
toepassing is.  
 
1 = helemaal mee oneens 2 = mee oneens 3 = neutraal  4 = mee eens 5 = helemaal mee eens 
 

1. Ik ben in mijn huidige functie inzetbaar voor verschillende soorten werk. 1 2 3 4 5 

2. De ontwikkelingen in mijn baan kan ik goed bijhouden.   1 2 3 4 5 

3. Het is voor mij makkelijk om met nieuwe technologie om te leren gaan. 1 2 3 4 5 

4. Ik leer makkelijk met nieuwe manieren van werken en procedures omgaan. 1 2 3 4 5 

5. Gezien mijn ervaring en kwalificaties, zou ik snel een andere baan kunnen vinden. 1 2 3 4 5 

6. Ik zou een andere, betere baan kunnen vinden als ik dat zou willen.  1 2 3 4 5 

7. Als ik ernaar zou zoeken, zou ik snel een andere baan kunnen vinden binnen Siemens.  1 2 3 4 5 

8. Ik zou binnen Siemens makkelijk kunnen veranderen van divisie.  1 2 3 4 5 

9. Ik zou binnen mijn divisie makkelijk kunnen veranderen van functie.  1 2 3 4 5 

10. Ik ben in staat om makkelijk van werkgever te veranderen, als ik dat zou willen. 1 2 3 4 5 

 
De volgende stellingen gaan over uw ideeën betreffende ontwikkeling. Kies bij iedere stelling het 
antwoord dat op u van toepassing is. 
 
1 = helemaal mee oneens 2 = mee oneens 3 = neutraal 4 = mee eens 5 = helemaal mee eens 
 

1. Ik ben bereid om opleidingen te volgen wanneer dat nodig is voor een goede 
uitoefening van mijn functie. 

1 2 3 4 5 

2. Ik ben er zelf verantwoordelijk voor dat ik de kennis en vaardigheden bezit die nodig zijn 
voor mijn verdere ontwikkeling. 

1 2 3 4 5 

3. Ik ben bereid eigen tijd te investeren in het volgen van scholingsactiviteiten. 1 2 3 4 5 

4. Ik vind het belangrijk om mezelf breed te ontwikkelen, zodat ik ook andere functies 
binnen Siemens kan uitvoeren 

1 2 3 4 5 

5. Ik bezit de kwaliteiten om nieuwe dingen te leren en mezelf te verbeteren.  1 2 3 4 5 

6. Ik zie mezelf niet als iemand die zichzelf continue kan verbeteren en leren.  1 2 3 4 5 

7. Er zijn kwaliteiten die mensen nodig hebben om te leren, groeien en zich te ontwikkelen 
binnen hun carrière, en ik heb die kwaliteiten.  

1 2 3 4 5 

 
De volgende uitspraken gaan over de stappen die u in de toekomst wilt zetten.  

mailto:simone.teerink@siemens.com
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1=in zeer geringe mate 2=in geringe mate 3=noch gering, noch ruim 4=in ruime mate 
5=in zeer ruime mate  
 

1. De komende drie jaar wil ik dezelfde functie blijven vervullen. 1 2 3 4 5 

2. Ik wil mij verder specialiseren. 1 2 3 4 5 

3. Mijn taken en aandachtsgebieden wil ik verbreden. 1 2 3 4 5 

4. Ik wil doorgroeien naar een leidinggevende functie. 1 2 3 4 5 

5. Ik wil overstappen naar een ander soort functie. 1 2 3 4 5 

6. Ik heb interesse om bij een andere divisie te werken. 1 2 3 4 5 

7. 
 

In de komende drie jaar wil ik overstappen naar een functie met minder 
verantwoordelijkheden of taken. 

1 2 3 4 5 

8.   Ik ben bereid om voor minder verantwoordelijkheden of taken salaris in te leveren.  1 2 3 4 5 

9. 
 
 

In het algemeen is het verminderen van verantwoordelijkheden samen met inleveren 
van salaris een goede manier om mensen langer aan het werk te houden en opties te 
creëren voor de doorstroom. 

1 2 3 4 5 
 

 
 
 2. Mogelijkheden in het werk 
 
Onderstaande vragen gaan over uw huidige functie en taken. 
Kies bij iedere stelling het antwoord dat het meest op uw huidige functie van toepassing is. 
 
1=in zeer geringe mate 2=in geringe mate 3=noch gering, noch ruim 4=in ruime mate 
5=in zeer ruime mate  
 

1. In mijn huidige baan kan ik mijn ambities kwijt. 12345 

2. Ik kan mijzelf in mijn werk voldoende ontplooien. 1 2 3 4 5 

3. Mijn werk biedt mij de mogelijkheid nieuwe dingen te leren. (complexiteit) 1 2 3 4 5 

4. Mijn werk is voldoende gevarieerd. (variëteit) 1 2 3 4 5 

5. Mijn werk biedt me mogelijkheden om diverse taken uit te voeren. (variëteit) 1 2 3 4 5 

6. In mijn werk kan ik veel beslissingen zelf nemen. (autonomie) 1 2 3 4 5 

7. Ik kan mijn werk zelf plannen en inrichten. (autonomie) 1 2 3 4 5 

8. In mijn functie voer ik een onderdeel van een proces uit. (taakbreedte) 1 2 3 4 5 

9. In mijn functie houd ik me bezig met een heel proces. (taakbreedte) 1 2 3 4 5 

10. Ik werk volgens voorgeschreven procedures. (voorgeschreven taken) 1 2 3 4 5 

11. De manier waarop ik werkzaamheden uitvoer kan ik zelf bepalen. (voorgeschreven 
taken) 

1 2 3 4 5 

12. Ik heb al mijn kennis en vaardigheden nodig om mijn taken uit te voeren. (complexiteit) 1 2 3 4 5 

 
De volgende vragen en stellingen zullen over job rotatie gaan.  
 
1. Bent u weleens vrijwillig van functie of divisie veranderd (binnen Siemens)?  
Ja/Nee 
 
1A. Indien ja, hoe vaak? (Invullen als heel getal, bijvoorbeeld ‘2’ als u twee keer vrijwillig van functie 
bent veranderd.) 
… keer 
 
1B. Vond u dit een positieve ervaring?  
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1=in zeer geringe mate 2=in geringe mate 3=noch gering, noch ruim 4=in ruime mate 
5=in zeer ruime mate  
 
2 Bent u weleens gedwongen van functie of divisie veranderd (binnen Siemens)?  
Ja/Nee 
 
2A. Indien ja, hoe vaak? (Invullen als heel getal, bijvoorbeeld ‘2’ als u twee keer gedwongen van 
functie bent veranderd.) 
… keer 
 
2B. Vond u dit een positieve ervaring?  
1=in zeer geringe mate 2=in geringe mate 3=noch gering, noch ruim 4=in ruime mate 
5=in zeer ruime mate  
 
3. Vindt u job rotatie in het algemeen een goede manier om uzelf te ontwikkelen?  
1=in zeer geringe mate 2=in geringe mate 3=noch gering, noch ruim 4=in ruime mate 
5=in zeer ruime mate  

 
3. Ervaring  
 
De volgende vragen gaan over de trainingen die u afgelopen twee jaar gevolgd heeft. Hierbij 
kunt u denken aan cursusdagen, maar ook aan online trainingen die u gevolgd heeft. 
1. Hoeveel dagen hebt u de afgelopen twee jaar besteed aan scholing gericht op uw huidige functie? 
… Invullen als heel getal, bijvoorbeeld ‘7’ als u 7 dagen aan scholing hebt besteed.  
 
2. Hoeveel dagen hebt u de afgelopen twee jaar besteed aan scholing gericht op een andere, 
toekomstige functie? 
… Invullen als heel getal, bijvoorbeeld ‘7’ als u 7 dagen aan scholing hebt besteed.  
 
3. Hoeveel dagen hebt u de afgelopen twee jaar besteed aan informele manieren om bij te blijven 
(vakblad, stages, beroepsnetwerken)? 
Open vraag van maken.  
… Invullen als heel getal, bijvoorbeeld ‘7’ als u 7 dagen hieraan hebt besteed.  
 
4. Hoeveel procent van de scholing zoals bevraagd in de voorgaande 3 vragen was gericht op het 
verbeteren van uw inhoudelijke (vak)kennis?  
U kunt hierbij denken  aan technische (technical) training maar ook aan functionele (functional) 
training en de kernprogramma’s (core learning programs) gericht op de inhoud van uw vakgebied. 
0-20, 20-40, 40-60, 60-80, 80-100 % 
 
5. En hoeveel procent van de scholing was gericht op het verbeteren van algemene vaardigheden?  
U kunt hierbij denken aan de cross functional trainingen, zoals communicatie- en 
presentatietrainingen.  
0-20, 20-40, 40-60, 60-80, 80-100 % 
 

4. Competenties 
De volgende vragen gaan over de competenties die Siemens gebruikt in de functieprofielen 
en beoordelingsformulieren. Hieronder worden enkele relevante competenties bevraagd.  
 
Op welk niveau beheerst u deze competenties op dit moment? Ik beheers deze competentie… 
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1 = niet 
2 = een beetje 
3 = voldoende 
4 = goed  
5 = uitstekend 
 

Competentie Niveau 

Ondernemerschap 
Onderkent mogelijkheden op de interne en de externe markt, zowel voor bestaande als nieuwe producten, 
systemen en diensten en neemt zelf actie om deze te realiseren. Neemt zo nodig verantwoorde risico’s. 

1 2 3 4  5 

Autonomie 
Draagt onafhankelijk zijn mening uit en handelt daarnaar. Blijft bij zijn mening besluit, ook al ondervindt hij 
tegenwerking. 

1 2 3 4  5 

Initiatief 
Een medewerker die initiatief laat zien is gedreven, neemt zijn eigen verantwoordelijkheid en stelt zich pro-actief 
op om dingen te laten gebeuren in de organisatie. 

1 2 3 4  5 

Veranderingsbereidheid 
Een medewerker die veranderingsbereidheid laat zien, is toekomst georiënteerd en ziet de noodzaak tot continue 
verandering. Stimuleert innovatie en weet om te gaan met tweeslachtigheid en weerstand. 

1 2 3 4  5 

Leervermogen 
Zoekt actief naar mogelijkheden om meer te leren over de business, mensen en klanten; maakt daarbij gebruik van 
eigen en andermans ervaringen en van nieuwe perspectieven. Kent zichzelf: zijn persoonlijke sterktes en zwaktes. 

1 2 3 4  5 

Vakkundigheid 
Kent de business door en door, heeft kennis en vaardigheden van het eigen vakgebied. Heeft grondige kennis van 
de bedrijfsprocessen en past management tools effectief toe. 

1 2 3 4  5 

Communicatieve vaardigheden 
Een medewerker met communicatieve vaardigheden is een goede gesprekspartner. Verwoordt ideeën en 
informatie op heldere wijze, zodat de essentie bij anderen overkomt en wordt begrepen. Luistert goed. 

1 2 3 4  5 

Netwerken 
Een medewerker die kan netwerken initiëert en bouwt interne en externe netwerken verder uit om effectief en 
succesvol zaken te kunnen doen. Ontwikkelt en faciliteert positieve relaties tussen mensen die samenwerken. 

1 2 3 4  5 

 
Als u meer inzicht wilt in hoeverre u bepaalde competenties beheerst kunt u een digitaal self 
assessment doen. Voor meer informatie: 
https://intra.siemens.nl/nl/personeelsinfo/academy/medewerkers/Pages/self_assessment_-
_my_competences.aspx. 

 
5. Afsluiting  
 
1. Wat is uw leeftijd?  
… jaren  
 
2. Wat is uw geslacht? 

Man 
Vrouw 
 

3. Wat is uw hoogst afgeronde opleidingsniveau? 
Basisonderwijs/lagere school 

LBO/VMBO/MAVO 

MBO (MTS/MEAO) 

HAVO/VWO (MMS/HBS/Gymnasium) 

HBO/Post-HBO (HEAO/ HTS) 
WO/Post-WO 

https://intra.siemens.nl/nl/personeelsinfo/academy/medewerkers/Pages/self_assessment_-_my_competences.aspx
https://intra.siemens.nl/nl/personeelsinfo/academy/medewerkers/Pages/self_assessment_-_my_competences.aspx
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4. Waar bent u werkzaam?  
Industry 
Infrastructure & Cities 
Energy 
Healthcare 
Country Functions (GC, HR, CC&G, BD, AC, RIC, IT, ECC, FIN TRE, SRE, SCM, ESS) 
Overig 

 
5. Tot welke functiefamilie behoort u? 

General Management 
Administration & Services 
Audit 
Communications 
Customer Services 
Engineering 
Environmental Protection, Health & Safety 
Finance 
Human Resources 
Information Technology 
Legal & Compliance 
Manufacturing 
Marketing 
Project Management 
Product Management 
Quality 
Real Estate 
Research & Development 
Sales 
SCM-Procurement / Logistics 
Strategy 

 
6. Hoeveel jaar bent u werkzaam bij Siemens Nederland N.V.?  

In jaren opgeven, bijv. 2,5 jaar.  
 

7. Hoeveel jaar bent u werkzaam in uw huidige functie? 
In jaren opgeven, bijv. 2,5 jaar. 

 
8. Hoeveel jaar heeft u uw vorige functie vervuld? (dit kan zowel binnen als buiten Siemens zijn) 

In jaren opgeven, bijv. 2,5 jaar. 

 
9. Heeft u alle vragen in gevuld? 
Als u nog vragen of opmerkingen heeft over deze vragenlijst, dan kunt u die hieronder kwijt:  
 
Afsluitende tekst 
 
Dit is het einde van de vragenlijst. Hartelijk dank voor uw medewerking! 
 
Indien u vragen heeft over de vragenlijst of het onderzoek,  of u als deelnemer een korte 
samenvatting van de resultaten wenst te ontvangen (medio juli), dan kunt u een bericht sturen naar 
simone.teerink@siemens.com. 
 
 

mailto:simone.teerink@siemens.com
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BIJLAGE2: Overzicht van de regressies per afhankelijke variabele 
 
De uitgevoerde regressies, inclusief controlevariabelen, zijn gebaseerd op significante correlaties. 

Niet significante correlaties zijn niet getest met een regressie.  

Inzetbaarheid 

Onafh. Var. Leeftijd 
 

Organisatie 
leeftijd 

Ontwikkel 
bereidheid 

Leer 
bereid 
heid 

Competentie
niveau 

Functie 
kenmerk
en 

Loopbaan 
competenties 

 

Beta -.146* -.142 .225** .293** .356** .209** .314** 
 Man vs 
vrouw 

.032 .046 .066 .065 .052 .042 .037 

Hoog vs 
laag 

-.025 -.052 -.080 -.088 -.066 -.080 -.094 

Hoog vs 
midden 

-.085 -.088 -.094 -.148 -.125 -.142 -.107 

CS vs 
Engineerin
g 

.135 .129 .149 .102 -.176* .133 .092 

CS vs PM .170* .158 .132 .139 -.173* .138 .136 
CS vs Sales .141 .112 .142 .069 .114 .103 .079 
Industry vs 
I&C 

.026 .021 -.010 -.058 .034 -.018 -.041 

Industry vs 
Energy 

.080 .045 .053 .022 .104 .057 .017 

Industry vs 
Healthcare 

.062 .052 .027 .013 .054 .044 .031 

R²  .079 .277 .113 .145 .188 .107 .158 
Adjusted R²  .028 .077 .066 .099 .145 .060 .114 

F 1.560 1.546 2.406* 3.196** 4.372-- 2.266* 3.558** 

 

Inzetbaarheid als vermogen 

Onafh. Var. Ontwikkel 
bereidheid 

Leer 
bereidheid 

Competentie 
niveau 

Functie 
kenmerk 
en 

Loopbaan 
competenties 

Organisatie 
leeftijd 

Beta .273** .312** .229** .158* .438** -.096 
Man vs vrouw .008 .005 -.005 -.184 -.031 -.006 

Hoog vs laag -.011 -.021 -.006 -.193 -.029 .006 
Hoog vs 
midden 

.055 -.007 .019 .069 .041 .040 

CS vs 
Engineering 

.118 .065 .127 1.126 .041 .102 

CS vs PM .062 .073 .101 .914 .064 .097 
CS vs Sales .095 .017 .075 .726 .008 .083 
Industry vs 
I&C 

.081 .034 .0127 .969 .032 .130 

Industry vs 
Energy 

.073 .044 .120 .911 .019 .092 

Industry vs 
Healthcare 

.204** .193* .237**  .205 .241 
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R²  .123 .143 .103 .076 .234 .062 

Adjusted R²  .077 .098 .056 .027 .193 .011 

F 2.656** 3.154** 2.178* 1.561 5.767** 1.221 

 
Inzetbaarheid als kans 

Onafh. Var. Leeftijd Functie 
leeftijd 

Organisatie 
leeftijd  

Competentie 
niveau 

Functie 
kenmerk
en 

Loopbaan 
competenties 

Beta -.173* -.055 -.143* .225** .175* .197** 
Man vs vrouw -.019 .034 0.10 .015 .006 .006 

Hoog vs laag -.054 -.104 -.078 -.100 -.108 -.118 
Hoog vs 
midden 

-.158* -.157* -.141 -.175* -.190* -.163* 

CS vs 
Engineering 

.114 .136 .138 -.165* .138 .112 

CS vs PM .161 .150 .164* -.168* .143 .145 
CS vs Sales .127* .154 .126 .135 .121 .113 
Industry vs 
I&C 

-.121 -.085 -.086 -.083 -.124 -.131 

Industry vs 
Energy 

.072 .118 .075 .121 .086 .066 

Industry vs 
Healthcare 

-.103 -.079 -.088 -.088 -.096 -.103 

R²  .164 .147 .151 .189 .169 .177 

Adjusted R²  .119 .102 .105 .146 .126 .133 

F 3.603** 3.240** 3.304** 4.410** 3.856** 4.063** 

 
Inzetbaarheid als interne kansen 

Onafh. Var. Competentieniveau Functietype Functieleeftijd 

Beta .200** .224** -.110 
Man vs vrouw .007 -.007 .015 
Hoog vs laag -.044 -.049 -.036 
Hoog vs midden -.081 -.101 -.050 
CS vs Engineering .225* .200* .193* 
CS vs PM .137 .110 .112 
CS vs Sales .111 .087 .113 
Industry vs I&C -.010 -.065 -.019 
Industry vs Energy .105 .068 .103 
Industry vs 
Healthcare 

-.036 -.047 -.021 

R²  .113 .122 .086 
Adjusted R²  .066 .075 .037 
F 2.407* 2.623** 1.770 

 
Inzetbaarheid als externe kansen 

Onafh. 
Var. 

Leef
tijd 

Functie
leeftijd 

Organis
atieleef
tijd 

Ontwikkel
bereidheid 

Leer 
bereid
heid 

Mobiliteits
bereidheid 

Competen
-tieniveau 

Loopbaa
ncompet
enties 

Gevo
lgde 
traini
ngen 

Beta -
.274
** 

-.126 -.277 .150* .159 
 

.124 `.145* .299** .211*
** 
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 Man vs 
vrouw 

-
.068 

.024 -.031 -.010 -.012 -.018 -.018 -.035 -.043 

Hoog vs 
laag 

-
.110 

-.165* -.114 -.179* -.184 -.175* -.174* -.190** -
.170* 

Hoog vs 
midden 

-
.183
* 

-.185* -.162* -.199** -.232 -.193* -.220** -.204** -.207 
** 

CS vs 
Enginee
ring 

-
.008 

.008 .017 .023 -.004 .040 .031 -.027 .015 

CS vs 
PM 

.145 .119 .152 .113 .120 .124 .136 .112 .114 

CS vs 
Sales 

.064 .119 .074 .105 .065 .119 .093 .046 .085 

Industry 
vs I&C 

-
.128 

-.062 -.055 -.098 -.121 -.079 -.073 -.137 -.042 

Industry 
vs 
Energy 

.045 .127 .049 .072 .058 .083 .099 .031 .114 

Industry 
vs 
Healthc
a re 

-
.004 

.033 .019 -.006 -.011 .002 .012 -.010 .030 

R²  .204 .167 .199 .159 .162 .152 .159 .223 .180 

Adjusted 
R²  

.160 .123 .156 .115 .117 .107 .114 .181 .137 

F 4.68
2** 

3.766*
* 

4.628**
* 

3.583** 3.642*
* 

3.388** 3.560** 5.411** 4.152
*** 

 
Ontwikkelbereidheid 

Onafh. Var. Competentieniveau  Loopbaancompetenties 
Beta .262*** .483*** 

 Man vs vrouw -.039 -.067 
Hoog vs laag -.011 -.038 
Hoog vs midden -.127 -.102 
CS vs Engineering -.034 -.130 
CS vs PM .110 .070 
CS vs Sales -.036 -.110 
Industry vs I&C .145 .040 
Industry vs Energy .128 .016 
Industry vs Healthcare .120 .085 

R²  .122 .276 
Adjusted R²  .076 .238 
F 2.631** 7.212*** 

 
Mobiliteitsbereidheid 

Onafh. Var. Leeftijd Organisatieleeftijd Functieleeftijd  
Beta -.206** -.140 -.139 

 Man vs vrouw -.043 .013 .016 
Hoog vs laag -.013 -.025 -.035 
Hoog vs midden -.153 -.171* -.166* 
CS vs Engineering -.205* -.210* -.222* 
CS vs PM .048 .042 .014 
CS vs Sales -.153 -.143 -.158 
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Industry vs I&C -.003 .020 .009 
Industry vs Energy .033 .031 .056 
Industry vs Healthcare .084 .083 .098 

R²  .126 .110 .110 

Adjusted R²  .079 .062 .063 

F 2.6520** 2.304* 2.334* 
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Inleiding 

Niet alleen publieke organisaties zijn zich bewust van hun positie in de maatschappij, ook private 

organisaties houden zich bezig met hun omgeving. Winst nastreven kan ook op een maatschappelijk 

verantwoorde manier. Bedrijven zien steeds vaker in dat maatschappelijk verantwoord ondernemen 

zelf ook weer kan bijdragen aan de winst, bijvoorbeeld via de reputatie of voorrang bij 

aanbestedingen. Doordat private organisaties bewust bezig zijn met hun maatschappelijke context 

kan het verschil tussen publiek en privaat op diverse vlakken vervagen.  

 Het bedrijf waar ik mijn afstudeeronderzoek doe, Siemens, is een voorbeeld van een private 

organisatie die op veel manieren een relatie met de maatschappij heeft en deze relatie ook bewust 

aangaat. Dit paper is een analyse van Siemens, het HR-beleid en het vraagstuk dat ik onderzoek bij 

Siemens. Daarbij zal aan bod komen wat er publiek is aan Siemens, hoe de relatie tussen sociale 

legitimiteit en het HR-beleid enerzijds en de bedrijfsdoelen anderzijds eruit ziet en wat de publieke 

dimensie is van mijn vraagstuk, duurzame inzetbaarheid.  

 

Analyse Siemens 

Siemens Nederland N.V. valt, via een holding, onder het beursgenoteerde bedrijf Siemens AG en is 

daarmee verbonden met Siemens vestigingen wereldwijd (Siemens Nederland N.V., 2013a). Siemens 

Nederland N.V. (hierna Siemens genoemd) richt zich op de Nederlandse markt en is een 

verkooporganisatie, wat betekent dat Siemens veel contact heeft met haar omgeving in de vorm van 

afnemers en contexten waar producten een rol spelen. Volgens de formele kenmerken (Rainey, 

2003) is Siemens een typische private organisatie waarbij het eigendom bij de aandeelhouders ligt, 

de inkomsten uit de verkoop van producten en diensten verkregen worden en het management de 

zeggenschap heeft over het bedrijf. Zoals in het artikel van Rainey (2003) ook naar voren komt, blijkt 

uit deze kenmerken dat het onderscheid privaat-publiek niet altijd zwart-wit hoeft te zijn. Wat 

betreft inkomsten is er namelijk wat voor te zeggen om dit niet als volledig privaat te zien en dit zal 

hieronder worden toegelicht.  

 Siemens is onderverdeeld in vier sectoren; energy, industry, healthcare en infrastructure & 

cities (Siemens Nederland N.V., 2013b). Elke sector levert producten maar houdt zich ook bezig met 

grote projecten. Energy levert niet alleen compressoren voor gaswinning maar is ook een voorloper 

op het gebied van het plaatsen van windmolens in zee. Healthcare levert producten en diensten aan 

ziekenhuizen. Infrastructure & cities heeft als een doel om het gesprek aan te gaan met gemeentes 

om zo aan duurzamere steden te kunnen bouwen. En industry is de afdeling die het minst van doen 

lijkt te hebben met overheidspartijen maar ook zij hebben te maken met een publieke dimensie. Ze 

kunnen invloed uitoefenen op de veiligheid in een fabriek of automatiseringsprocessen, die weer van 

invloed kunnen zijn op de werkgelegenheid in een regio. Dit is ook een mooi voorbeeld van hoe 
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bedrijven de maatschappij en het welzijn kunnen beïnvloeden (Rainey, 2003, p. 61). Siemens heeft 

wat betreft haar klanten dus heel veel te maken met overheidspartijen, direct (in het geval van 

gemeentes) danwel indirect (als een openbaar vervoerder trams bestelt). De inkomsten van Siemens 

komen voor een deel dus uit publieke middelen. 

 Naast dat de inkomsten deels publiek zijn, krijgt Siemens ook op andere manieren te maken 

met de overheid. Bezuinigingen werken door in minder opdrachten maar een plan als het 

topsectorenbeleid kan de activiteiten van Siemens juist weer ondersteunen. (zie ook financieel 

jaarverslag 2011) Volgens Bozeman (1987, in Rainey, 2003) zijn alle organisaties publiek omdat zij 

zich aan wetgeving te houden hebben. In die zin is Siemens ook deels publiek omdat zij zich, naast 

wetgeving voor bedrijfsvoering en dergelijke, ook wat betreft hun producten aan wetgeving moeten 

houden en deels afhankelijk zijn van verleende vergunningen.  

 

Duurzaamheid 

Een belangrijk thema voor Siemens is duurzaamheid en dat komt terug in elk product. In voor de 

hand liggende producten als windmolens maar ook bij olie- en gaswinning waar men probeert zo veel 

mogelijk energie uit zo min mogelijk fossiele brandstof te halen. Duurzaamheid is voor Siemens 

belangrijk, niet alleen omdat (potentiële) klanten dat waarderen, maar ook omdat het hun eigen 

productportfolio beïnvloedt en ze daardoor wel moeten inspelen op nieuwe manieren van energie 

opwekken en verbruiken. Als ze dat niet doen, dan zouden ze al snel achter gaan lopen in dit 

vakgebied en mogelijk opdrachten mislopen. Om het goede voorbeeld te geven is Siemens in haar 

eigen bedrijfsvoering ook bezig met duurzaamheid. Als resultaat daarvan staat in het 

maatschappelijk verslag onder meer te lezen hoe groot de CO2 voetafdruk was en op welke plaats 

Siemens staat in de Dow Jones Sustainability Index (Siemens Nederland N.V., 2013a, p. 9 en p. 66). 

 Ondanks de publieke partijen en geldstromen waar Siemens mee te maken heeft, blijft het 

een privaat bedrijf. Dat wil niet zeggen dat produceren en winst boeken de enige doelen zijn. 

Siemens is zich bewust van haar positie in de maatschappij en ziet in dat naast de markt ook de 

sociale, legale en culturele contexten van belang zijn, zoals Paauwe ook uiteenzet (p. 86). 

Maatschappelijk verantwoord ondernemen krijgt dan ook aandacht. Naast op een duurzame manier 

proberen te opereren, stimuleert Siemens onder de noemer ‘Caring Hands’ (Siemens Nederland N.V. 

2013a, p. 50) haar medewerkers om mee te doen aan vrijwilligersprojecten. In het schema van 

Noordegraaf en Teeuw (2003, zie afbeelding 1) heeft Siemens vooral een bedrijfspositie, waarbij ze 

ook voor een deel een maatschappelijke positie inneemt. Naast het doel om op korte termijn 

voldoende opdrachten binnen te halen en producten te verkopen heeft Siemens ook het lange 

termijn doel om duurzamer met de omgeving om te gaan en daaraan bij te dragen. Omzet en de 
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productie op gang houden is cruciaal voor Siemens maar daarbij krijgen duurzaamheid en 

maatschappelijk verantwoord ondernemen wel veel aandacht. 

 

                            Afbeelding 1 

Analyse HR-beleid 

Naast productiviteit en flexibiliteit van werknemers is sociale legitimiteit een belangrijk doel voor het 

HR-beleid van een organisatie (Boxall & Purcell, 2011). De legitimiteit gaat over de relatie tussen de 

organisatie en de maatschappij (Paauwe, 2004). Zoals hierboven al duidelijk werd, vindt Siemens het 

belangrijk dat ze op een verantwoorde manier omgaat met de omgeving. Planet en profit zijn voor 

Siemens erg belangrijk maar ook de people worden gezien als een belangrijke bron van succes, 

waarbij Siemens de resource-based view onderschrijft (Paauwe, 2004, p. 88). Net zoals in het schema 

van Noordegraaf en Teeuw (2003) te zien is, zijn in het HR-beleid de productiviteit en flexibiliteit van 

personeel van belang maar krijgt het welzijn van de individuele medewerker ook aandacht.  

 Dat Siemens een aantrekkelijke werkgever wil zijn en daarmee goed personeel aan wil 

trekken wordt al duidelijk bij activiteiten gericht op het onderwijs. Siemens doet mee aan Jet Net, 

waarbij schoolkinderen kennis maken met techniek. Op die manier wordt geprobeerd meer kinderen 

voor de technieksector te laten kiezen en daaraan ook al meteen de naam van Siemens te verbinden. 

In dit kader wordt ook aandacht besteedt aan het doorbreken van stereotypen om ervoor te zorgen 

dat meer meisjes voor de techniek kiezen. Diversiteit is een thema waar de laatste paar jaar veel 

aandacht aan wordt besteedt. Een afspiegeling zijn van de maatschappij betekent diversiteit in 

leeftijd, afkomst en geslacht. De filosofie van Siemens is dat diversiteit de innovativiteit bevordert en 

dat is van belang voor het voortbestaan van Siemens.   

 Ook voor het huidige personeel wil Siemens een aantrekkelijke werkgever zijn en daarom 

profileert zij zich onder andere met haar ontwikkelmogelijkheden. De Siemens Academy biedt zowel 

op kennisinhoudelijk als persoonlijke vaardighedenvlak trainingen aan. Kennisinhoudelijke trainingen 

zijn vaak direct van toepassing in een functie, bijvoorbeeld voor het gebruik van (nieuwe) systemen. 

De trainingen op het gebied van persoonlijke vaardigheden kunnen gedurende de hele loopbaan van 
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de medewerker van pas komen. Siemens staat voor de continue ontwikkeling van personeel en dit 

sluit aan op het idee achter duurzame inzetbaarheid. Het vraagstuk dat ik bij Siemens ga 

onderzoeken is gerelateerd aan duurzame inzetbaarheid en daar zal het volgende deel dieper op 

ingaan.  

 

Analyse vraagstuk: duurzame inzetbaarheid 

Steeds meer bedrijven zijn bezig met het duurzaam inzetbaar krijgen en houden van hun 

personeelsbestand. Ook Siemens heeft deze term al enkele jaren geleden overgenomen. De discussie 

of vooral de term of ook de inhoud nieuw is, valt buiten het bereik van dit paper. Duidelijk is wel dat 

de term mooi aansluit op het algemene beleid van Siemens waarin duurzaamheid centraal staat en 

de druk vanuit de maatschappij om iets met duurzame inzetbaarheid te doen. Feit is dat duurzame 

inzetbaarheid draait om de “mate waarin men zijn of haar huidige en toekomstige werk kan en wil 

blijven uitvoeren” (Van Vuuren, Caniels en Semeijn, 2011, p. 358). Duurzame inzetbaarheid kan 

zowel op sociaal, organisatie- en individueel niveau van belang zijn. Ten eerste wil de overheid graag 

een gezonde arbeidsmarkt waarin vraag en aanbod op elkaar zijn afgestemd en er weinig (langdurig) 

werklozen zijn. Als mensen zich snel aan kunnen passen aan veranderingen en niet alleen in één 

vakgebied inzetbaar zijn, kan dit bijdragen aan een flexibele beroepsbevolking die snel inspeelt op 

nieuwe ontwikkelingen. Voor Siemens is het belangrijk dat het personeel zo productief mogelijk is en 

niet vroegtijdig uitvalt, zeker nu er weinig instroom is en de tendens is dat minder mensen meer 

werk moeten verzetten. Daarnaast wil Siemens vooroplopen en is interne functionele flexibiliteit 

handig zodat personeel op de afdeling geplaatst kan worden waar het nodig is. Boventallig geworden 

personeel (bijvoorbeeld bij het vervallen van functies) kan dan soepel naar een andere baan of 

afdeling begeleidt worden. De maatregelen die Siemens voert, zoals job rotatie of het uitbreiden van 

functies, sluiten ook aan op functionele interne flexibiliteit (Paauwe, 2004, p. 126). Op individueel 

niveau is duurzame inzetbaarheid belangrijk omdat het de positie op de arbeidsmarkt van een 

werknemer ten goede komt. Hoe beter een werknemer om kan gaan met veranderingen en diverse 

taken aankan, hoe groter de toegevoegde waarde kan zijn van een werknemer en hoe meer opties er 

zijn om aan het werk te blijven.  

 Bij Siemens ga ik onderzoek doen naar de invloed van diverse soorten leeftijd 

(kalenderleeftijd, functieleeftijd, organisatieleeftijd en leeftijd van de professionaliteit) en 

functietype op de gepercipieerde inzetbaarheid en loopbaanverwachtingen van medewerkers. Dit 

kan vervolgens gerelateerd worden aan het beleid dat nu gevoerd wordt en moet leiden tot 

duurzame inzetbaarheid. Belangrijk daarbij is bijvoorbeeld of de ideeën van de organisatie over job 

rotatie aansluiten op de wensen van medewerkers op dat vlak. Het onderzoek zelf kan bijdragen aan 

de interne legitimiteit van het HR-beleid omdat het perspectief van medewerkers gevraagd wordt in 
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plaats van het beleid alleen vanuit de visie van het management op te zetten. Wat betreft sociale 

legitimiteit kan het onderzoek uiteindelijk bijdragen aan de reputatie van Siemens die beïnvloed 

wordt door de manier waarop er met personeel wordt omgegaan, of er naar hen wordt geluisterd en 

of het beleid aansluit op de verwachtingen van het personeel.  

 Duurzame inzetbaarheid richt zich bij Siemens voorlopig vooral op het verbeteren van de 

interne arbeidsmarkt. Op langere termijn kan dit zeker wel invloed hebben op de maatschappij. Als 

medewerkers ontslagen (moeten) worden maar ze hebben wel altijd aan hun duurzame 

inzetbaarheid kunnen werken, dan hebben ze een goede positie op de arbeidsmarkt. Als er vanuit 

Siemens flexibel inzetbare mensen de arbeidsmarkt opstromen, draagt dat positief bij aan de 

beroepsbevolking omdat deze mensen waarschijnlijk snel een andere baan kunnen vinden en niet 

langdurig werkloos raken. Siemens staat nu al bekend als een voorbeeld op het gebied van duurzame 

inzetbaarheid (Cuelenaere, Deckers, Siegert, & Bruin, 2009) maar kan die positie verstevigen als zij 

zelf nieuwe maatregelen doorvoert, die mogelijk weer gevolgd worden door andere bedrijven. 

Siemens is een groot bedrijf dat de mogelijkheden heeft om veel aandacht te besteden aan het HR-

beleid. Maatregelen die positief uitpakken kunnen worden overgenomen door andere bedrijven, 

waardoor het effect op de beroepsbevolking groter wordt.  

 Het doel van het HR-beleid om mensen zo goed mogelijk inzetbaar te houden staat in dienst 

van de algemene bedrijfsdoelen als innovatieve producten op de markt brengen en winst maken. De 

legitimiteit van het HR-beleid en de financiële doelen lijken bij Siemens goed samen te gaan maar 

hier zit wel een spanning die vooral naar voren komt in de belangen op organisatie- en sociaal 

niveau. HR-beleid levert idealiter een bijdrage aan een duurzaam competitief voordeel (Paauwe, 

2004, p. 93) en voor Siemens past duurzame inzetbaarheid daar uitstekend in. Zoals elk bedrijf, wil 

Siemens rendement zien van haar investeringen, ook die op het gebied van personeel. Hoewel 

duurzame inzetbaarheid over de lange termijn gaat, zijn (training)budgetten vaak voor de korte 

termijn en kan daar een spanning ontstaan. Dit relateert aan de altijd aanwezige spanning tussen de 

lange termijn visie en korte termijn oplossingen maar het is wel een punt waar Siemens in de 

uitvoering van haar beleid rekening mee kan houden zodat intenties en uitvoering mogelijk beter op 

elkaar aansluiten.   

 
Conclusie 

Siemens is een private organisatie die veel met publieke organisaties te maken heeft. Zowel 

gedwongen, in het geval van vergunningen, als vrijwillig omdat ze samenwerkingsverbanden aan wil 

gaan, die ten goede kunnen komen aan zowel de ecologische en maatschappelijke omgeving als aan 

het productportfolio van Siemens. Het HR-beleid staat in dienst van de bedrijfsdoelen maar sluit wel 

aan op het idee dat mensen één van de belangrijkste bronnen zijn binnen een bedrijf en dus wordt 
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daar in geïnvesteerd. Duurzame inzetbaarheid relateert aan het continue blijven ontwikkelen van 

personeel en draagt bij aan de sociale legitimiteit van het beleid.  

 Tijdens mijn onderzoek zal ik me niet direct bezig houden met de publieke dimensie of het 

sociaal belang. De focus ligt op organisatieniveau, op de interne arbeidsmarkt. Hetzelfde geldt voor 

Siemens, ze zijn bezig met de arbeidsmarkt en die te beïnvloeden door bijvoorbeeld activiteiten in 

het onderwijs te doen maar duurzame inzetbaarheid dient in eerste instantie het bedrijfsbelang. Dat 

Siemens zich daarmee kan profileren als voorbeeld op het gebied van duurzame inzetbaarheid en 

goed werkgeverschap en ermee naar buiten kan treden, speelt uiteraard een rol maar is, voor wat 

betreft het beleid rondom duurzame inzetbaarheid, van secundair belang.  

 Aandacht voor duurzame inzetbaarheid geeft al aan dat werkgevers mensen als een 

belangrijke bron zien en daar in willen investeren. Die investeringen moeten echter ook verantwoord 

worden en voor bedrijven is hun interne arbeidsmarkt in eerste instantie dan belangrijker dan de 

externe arbeidsmarkt. Ook al wordt duurzame inzetbaarheid in veel bedrijven doorgevoerd met het 

oog op de interne arbeidsmarkt, ook dan zal het positief uitpakken voor de externe arbeidsmarkt als 

geheel. Duurzame inzetbaarheid levert naast productiviteit en (financiële) winst ook winst op voor de 

werknemers en de maatschappij (Paauwe). Om voor alle partijen positief uit te kunnen pakken ligt de 

uitdaging vooral in het afstemmen van intenties en lange termijn beleid met korte termijn 

mogelijkheden en oplossingen. 
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BIJLAGE 4: Aangepaste conceptuele modellen per subconstruct van inzetbaarheid 
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Inzetbaarheid als interne kansen 
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BIJLAGE 5: Resultaten uit analyses voor Siemens 
 
Gemiddelde scores op inzetbaarheid 
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