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Voorwoord 
Dit onderzoek dient als afstudeerscriptie voor de master Strategisch Human Resource 

Management van de opleiding Bestuurs- en Organisatiewetenschap. Door middel van dit 

onderzoek heb ik mij meer kunnen verdiepen in het actuele maatschappelijke vraagstuk, de 

vergrijzing. Tevens vond ik het interessant om deze kant van universiteiten en wetenschap te 

zien. Dit onderzoek is een zeer interessante en vooral leerzame ervaring geweest. 

 

Ik zou nog graag enkele personen willen bedanken voor de inzet gedurende deze scriptie. 

Zonder hen was dit namelijk nooit gelukt. In het bijzonder Dhr. prof. dr. J.G.L. Thijssen voor 

zijn tomeloze inzet en geduld. Daarnaast alle wetenschappers die meegeholpen hebben met 

het invullen retourneren van de enquêtes. Ook zonder hen was dit alles niet mogelijk geweest.  

Tot slot wil ik Agnetha Reumer bedanken voor haar onvoorwaardelijke steun en vertrouwen 

in een goede afloop van dit onderzoek. 

 

Jorda ter Brugge  

 



   

Samenvatting 
De centrale vraagstelling die in dit onderzoek gehanteerd wordt luidt:  

 

In hoeverre zijn in het ontwikkelingsverloop van oudere hoogleraren karakteristieken van 

duurzame inzetbaarheid waar te nemen?  

 

Deze hoofdvraag kan worden aangescherpt en opgedeeld in drie deelvragen. Deze zijn:  

 

Welke karakteristieken zijn van belang voor het typeren van het ontwikkelingsverloop van 

oudere hoogleraren tijdens:  

1. de latere loopbaanfase; 

2. de pensioneringsfase; 

3. de post-laborale fase. 

 

Wanneer er grofweg wordt gekeken naar het totaalbeeld van karakteristieken binnen de latere 

loopbaanfase (1), mede vergeleken met eerdere fasen, kan worden geconcludeerd dat, zeker 

na de startfase, een beeld van gelijkmatigheid overheerst. Hierbij zijn geen scherpe pieken en 

diepe dalen te onderkennen. Zowel de groepsverschillen (bèta versus gamma) als de 

longitudinale verschillen (vier loopbaandecennia) in scores zijn doorgaans erg klein en zelden 

significant. 

Hoogleraren die vlak voor hun pensioen staan, de pensioneringsfase (2), zijn in het algemeen 

genomen up-to-date. Daarnaast zijn ze vaak ook bereid tot langer doorwerken, zeker indien er 

voldaan wordt aan bepaalde condities, bijvoorbeeld tegemoetkoming aan voorkeur voor 

onderzoekstaken. Verrassend genoeg speelt de mate van inkomen hier geen grote rol bij.  

Na met (pre)pensioen te zijn gegaan, de post-laborale fase (3), verrichten veel hoogleraren 

vaak nog lange tijd (betaalde) arbeid, al is dat na verloop van jaren minder intensief. De tijd 

die overblijft wordt deels gevuld met meer sociale contacten en huishoud / zorg-taken. 

Tenslotte blijkt dat het welbevinden in de post-laborale fase positief en stabiel blijft en niet 

samenhangt met het type tijdsbesteding.   

 

Wanneer er nu naar het totaalbeeld gekeken wordt, is er in zijn algemeenheid een rode draad 

van duurzame inzetbaarheid te onderkennen en wel zonder discontinue ontwikkelingen, noch 

tijdens, noch na de loopbaan. Denkbeelden over scherpe pieken en diepe dalen in 

ontwikkeling worden zelfs niet bij benadering geconstateerd.  

De belangrijkste punten betreffen:  

1. de beperkte individuele verschillen tussen wetenschappers;  

2. de geringe verschillen tussen groepen bèta- en gamma-wetenschappers; 

3. de geleidelijke overgang voor en na pensionering;   

4. de geleidelijke verschuiving in activiteiten tijdens de post-laborale fase. 
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1 Inleiding 
In dit onderzoek wordt er gekeken naar het fenomeen van de vergrijzing. De westerse landen 

krijgen heden ten dage steeds meer te maken met het feit dat de gemiddelde leeftijd stijgt. 

Hierdoor komt er druk te liggen bij de verschillende regeringen, omdat deze dienen in te 

spelen op de veranderingen die de stijging van de gemiddelde leeftijd met zich mee brengt en 

zo de gezondheid en het welzijn van de bevolking op pijl te houden. De internationale politiek 

heeft zich onder andere gericht op het vergroten van de arbeidsdeelname onder de oudere 

bevolking, door middel van het aanmoedigen van langer doorwerken en later met pensioen 

gaan. 

 

Natuurlijk is vergrijzing een erg ruim begrip. Daarom wordt dit onderzoek enigszins beperkt. 

Dit onderzoek is uitgevoerd onder oud-hoogleraren die een aanstelling hebben als emeriti. Er 

zijn verschillende faculteiten aangeschreven binnen de Universiteit van Utrecht, Twente en 

Tilburg.  

 

In grote lijnen is deze scriptie als volgt opgebouwd. Er wordt hierna allereerst aandacht 

geschonken aan de aanleiding en vooral de doelstelling van het onderzoek. In hoofdstuk twee 

wordt de probleemsituatie nader verkend. In hoofdstuk drie wordt de onderzoeksfocus 

aangescherpt, operationalisering en de onderzoeksopzet verwoord. In hoofdstuk vier komen 

de onderzoeksresultaten aan bod. Tot slot wordt in hoofdstuk vijf de centrale vraagstelling 

beantwoord in de conclusie en discussie.  

1.1 Aanleiding onderzoek 

Hierboven is het thema rond dit onderzoek al aangegeven, namelijk vergrijzing. Dit 

onderwerp bestrijkt echter een heel breed spectrum en wordt dan ook ingekaderd. 

  

In de huidige literatuur wordt onder andere de nadruk gelegd op hoe oudere werknemers 

betrokken kunnen blijven in het arbeidsproces. Volgens Biffl en Isaac (2005) is het juist een 

uitdaging om oudere werknemers te behouden voor het arbeidsproces. Terwijl er aan de 

andere kant juist genoeg redenen zijn aan te geven waarom oudere werknemers vervroegd 

met pensioen zouden moeten gaan. Denk hierbij aan sociaal-economische redenen, 

bekwaamheden of simpelweg gezondheid.  

Hier ligt een mooie tegenstelling, want oudere werknemers kunnen wel degelijk waarde 

hebben voor organisaties. Brooke en Taylor (2005) geven bijvoorbeeld aan dat oudere en 

jongere werknemers kwaliteiten hebben die elkaar juist aanvullen. Zo weten de oudere 

werknemers vaak een betere en efficiëntere manier van werken gezien hun ervaring. De 

jongere werknemers daarentegen hebben minder ervaring, maar weten meer van nieuwe 

technologieën en kunnen hiermee beter overweg.  

 

Vergrijzing heeft betrekking op de driehoek bedrijven, individuele werknemers en de politiek. 

Vandaar dat het een breed maatschappelijk vraagstuk is binnen het vakgebied Human 

Resource Management (hierna: HRM). Er is een verscheidenheid aan onderzoek gedaan op 

het gebied van vergrijzing. Dit onderzoek gaat specifiek in op groep oudere hoogleraren, 

omdat hier relatief weinig onderzoek naar gedaan is.  
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1.2 Doelstelling van het onderzoek 

In dit deel van de scriptie wordt de doelstelling van het onderzoek geformuleerd. De 

doelstelling luidt als volgt: 

 

Inzicht verkrijgen in de duurzame inzetbaarheid in kwalificaties en prestaties van 

oudere hoogleraren. 

 

Door inzicht hierin te verkrijgen kan er beter ingespeeld worden op loopbaan problemen en 

teleurstellingen die zich voordoen bij de inzetbaarheid van oudere hoogleraren.  

1.3 Centrale vraagstelling van het onderzoek 

Om aan de bovenstaande doelstelling te kunnen voldoen is een centrale vraag geformuleerd. 

De doelstelling kan worden behaald door het beantwoorden van de volgende vraag: 

 

In hoeverre zijn in het ontwikkelingsverloop van oudere hoogleraren karakteristieken van 

duurzame inzetbaarheid waar te nemen? 

 

Deze centrale vraagstelling is niet in een keer te beantwoorden, daarom is het noodzaak om 

deelvragen op te stellen. De verschillende deelvragen samen formuleren uiteindelijk het 

antwoord op de centrale vraagstelling van dit onderzoek. Deze deelvragen zijn: 

 

Welke karakteristieken zijn van belang voor het typeren van het ontwikkelingsverloop van 

oudere hoogleraren tijdens:  

1. de latere loopbaanfase; 

2. de pensioneringsfase; 

3. de post-laborale fase. 

 

De bovenstaande probleemsituatie zal in het volgende hoofdstuk worden uitgediept, door 

middel van bijbehorende literatuur. Er wordt een kader geschapen waarbinnen dit onderzoek 

zich afspeelt.  
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2 Verkenning probleemsituatie 
In dit hoofdstuk wordt de probleemsituatie nader verkend. De indeling is vierdelig, te 

beginnen met de positionering van dit onderzoek binnen het publieke domein. In de tweede 

paragraaf volgt een inleiding over de vergrijzende beroepsbevolking, waarna enige 

levensloop- en loopbaanfasen worden besproken. Tenslotte wordt er nader op het functietype 

waarop dit onderzoek is gericht, namelijk de functie van wetenschapper, in het bijzonder van 

hoogleraar, in gegaan.  

2.1 Onderzoek in het publiek domein 

Het uitgevoerde onderzoek heeft op diverse wijzen betrekking op het publieke domein. Welke 

plaats de term „publiek‟ binnen de hedendaagse literatuur inneemt en wat er precies onder 

verstaan wordt zal hierna uiteengezet worden. Uiteraard zal ook de relatie met dit onderzoek 

aan de orde komen. 

2.1.1 Basisbenaderingen van het publieke domein 

Het publieke domein is op verschillende manieren beschreven in de literatuur. Zo beschrijft 

Rainey (2003) publieke organisaties als overheidsorganisaties. Dit is een heel duidelijke en 

afgebakende beschrijving. Hierbij worden er drie zwaartepunten aangegeven die onderscheid 

maken tussen publieke en private organisaties. Wanneer er winst of verlies gemaakt wordt, 

dient er gekeken te worden aan wie deze ten goede komt, enerzijds de gemeenschap of 

anderzijds het individu. Een tweede punt is de toegankelijkheid tot de faciliteiten, resources of 

informatie. Tot slot kan een organisatie zich voor de gemeenschap inzetten, of voor een 

individueel belang. Volgens de visie van Rainey zijn er ook wel verschillen binnen de 

organisaties die behoren tot de publieke sector, zo kan er bij voorbeeld onderscheid worden 

gemaakt naar wie de organisatie in welke mate financiert.  

  

Noordegraaf heeft ook een overheidscentrische benadering; echter, deze is breder dan die van 

Rainey. Noordegraaf (2004, p. 93) ziet het publieke domein namelijk als een verzameling van 

overheids-, semi-overheids en verstatelijkte instellingen die grotendeels uit publieke middelen 

bekostigd worden, die publiekrechterlijk en / of bestuursrechtelijke aansprakelijk zijn, en / of 

op zijn minst deels onder politieke verantwoordelijkheid operen. Voor dit onderzoek is vooral 

de semi-overheid interessant, omdat hier de universiteiten onder vallen, de sector waarop in 

dit verband nader op wordt ingegaan.  

Noordegraaf (2004) onderscheidt in eerste instantie een tweetal benaderingen van het 

publieke domein: alhoewel vooral in de Verenigde Staten van toepassing, ook in Nederland 

herkenbaar. Als eerste is er de „policy approach‟, vertaald is dit de beleidswetenschappelijke 

benadering. Zoals de naam al zegt gaat deze vooral in op het managen van beleid. Ten tweede 

wordt er de „business approach‟, de bedrijfskundige benadering. Hierin staat het managen van 

organisaties centraal. Dit blijkt echter een nogal wat grove indeling van het managen in het 

publieke domein, vandaar dat deze benaderingen nader verfijnd worden, in vier verschillende 

stromingen.  

Te beginnen bij „business approach‟. Deze kan opgesplitst worden in bedrijfsmanagement en 

organisatiemanagement.  

 

Publiek management als bedrijfsmanagement 

Bedrijfsmanagement kijkt tegen publieke organisaties aan alsof het normale bedrijven zijn. 

Dit is de laatste jaren een dominante benadering geworden. Aan deze benadering kleven een 

boel nadelen. Wanneer men kijkt met een bedrijfskundige bril naar een publieke setting 

waarvoor deze niet bedoeld is, stuit men automatisch op problemen. De bottelneck zit hem 

vooral in het feit dat bedrijfsmanagement past bij een omgeving die niet al te complex is, 

terwijl het openbaar bestuur en daarmee het publieke domein dit wel is (Noordegraaf, 2004). 

Uiteraard is er binnen deze benadering ook sprake van strategisch managent. Zo wordt er 
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gebruik gemaakt van strategische plannen. Naast strategische plannen zijn er ook 

visiedocumenten, waarin een bepaalde visie op een beleidsdomein of een maatschappelijk 

vraagstuk  geschetst wordt. Die wordt vooral gebruikt om een onderwerp op een andere 

manier te bekijken. Ook wordt er gebruik gemaakt van een missie, vooral om de neuzen 

dezelfde kant op te krijgen. Tot slot is de term „lerende organisatie‟ ook van toepassing op het 

bedrijfsmanagement. Een dergelijke organisatie versterkt het lerend vermogen, waarbij een 

duidelijk visie, een sterke teamspirit en een gevoel hoe de organisatie binnen de gehele 

context opereert van belang zijn. Naast strategisch management zijn er ook andere 

instrumenten waarvan gebruik gemaakt kan worden. Er wordt dan over prestatie- en 

kwaliteitsmanagement gesproken.  

 

Publiek management als organisatiemanagement      

Organisatiemanagement heeft vooral betrekking op professionele publieke organisaties. Met 

andere woorden: het gaat hier om het managen van kennis. Deze benadering verschilt nogal 

van bovenstaande. Hier gaat het om de wat complexere organisaties. Binnen deze organisaties 

is er vaak sprake van „eigenwijze‟ professionals, zoals Noordegraaf het benoemt 

(Noordegraaf, 2004, p. 170). Het Human Resource beleid (hierna: HR-beleid) wat hierbij 

gebruikt wordt is gericht op de afstemming tussen de organisatie- en de werknemersdoelen. 

Naast het kennismanagement is er dus sprake van het managen van professionals en het 

managen van waarden.  

Van deze benadering is sprake binnen universiteiten, de organisaties waarbinnen mijn 

onderzoek plaatsvindt.     

 

Ten tweede wordt de „policy approach‟ opgesplitst in beleidsmanagement en politiek 

management.  

 

Publiek management als beleidsmanagement  

Bij beleidsmanagement staat het doelgericht beïnvloeden van beleidsprocessen centraal. 

Hierbij is het de bedoeling om maatschappelijke vragen aan te pakken (Noordegraaf, 2004). 

Beleidsmanagement betreft dus vooral organisaties die zich, al dan niet in beleidsprocessen 

manifesteren. De term beleidsmanagement kan enigszins onduidelijk zijn. In alle vormen van 

managen van het publieke domein gaat het in meer of mindere mate om het beïnvloeden van 

beleid. Toch is het nuttig om op grond van de mate van accentuering deze vorm te 

onderscheiden. Bij sommige organisaties schieten professionals te kort en gaat het ook niet 

om de technische complexiteit, maar juist om macht. Het draait dus niet om technische 

complexiteit, maar meer om ethische complexiteit (Noordegraaf, 2004).      

Om inzicht te krijgen in wat beleidsmanagement precies is, kunnen verschillende 

perspectieven onderscheiden worden, namelijk een rationeel, realistisch en constructief 

perspectief. Het rationele perspectief gaat vooral uit van een logische sequentiële benadering. 

Daar waar realistische perspectief meer van een grillig verloop van beleidsfasen uit gaat. In 

het constructieve perspectief wordt niet echt gesproken over fasen, maar meer over ronden, 

waar het machtsspel uitgespeeld wordt. Logischerwijs ligt de nadruk bij deze benadering op 

het managen van netwerken, processen en ambiguïteit. Het managen van netwerken gaat 

vooral om de interactie tussen mensen en groepen binnen het netwerk te bevorderen. Met het 

managen van ambiguïteit wordt bedoeld dat men weet wat belangrijk is. Waarden, belangen 

en percepties van actoren kunnen namelijk erg verschillen.          
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Publiek management als politiek management  

Tot slot behandelt Noordegraaf (2004) de benadering politiek management, waar het zwaarte 

punt ligt bij het strategisch beïnvloeden van politiek-bestuurlijke agendavorming en 

besluitvorming (Noordegraaf, 2004). Dit kan met andere worden als volgt geformuleerd 

worden: het managen van politieke issues die in een context spelen van politici en pers 

(Noordegraaf, 2004, p. 244). Al deze genoemde punten staan indirect in verband met het 

bedrijfsleven. Issues die bij politiek management een rol spelen zijn vaak heel uitgesproken of 

risicovol. Denk bijvoorbeeld aan een onderwerp als euthanasie. Binnen deze benadering 

worden agendamanagement, risicomanagement en symbolisch management als instrumenten 

gebruikt. Bij agendamanagement worden de publieke en politieke agenda onderscheiden. 

Wanneer er onderwerpen op deze agenda‟s komen, is het van belang dat het onder de 

aandacht komt van het publiek. Zonder aandacht geen besluitvorming en geen bestuurlijke 

aandacht. Bij risicoanalyse gaat het er vooral om dat de risico‟s geanalyseerd worden 

waarmee verschillende voorstellen worden gedaan. Wanneer de issues die gemanaged dienen 

te worden niet te managen zijn, omdat ze te complex zijn, rest niets anders dan symbolisch 

management.  

Het is duidelijk dat het onderwerp van ons onderzoek te maken heeft met de politieke agenda: 

vergrijzing van de bevolking is een thema van publiek belang. Indien de overheid op dit 

terrein geen randvoorwaarden stelt, dreigen er ernstige economische risico‟s.    

2.1.2 Meer dan publiek domein 

De benadering van Noordegraaf is al een stuk breder dan de benadering van Rainey, echter 

beide auteurs hebben nog steeds een duidelijke afgebakend domein. Dat dit ook anders kan 

komt naar voren bij Leisink. 

 

Leisink (Leisink, 2005) schept in zijn oratie een kader waarin de maatschappelijke, private en 

publieke belangen deels samenvallen. Hij onderscheidt een drietal disciplines, namelijk 

bestuurskunde, organisatiewetenschappen en personeelswetenschappen. In de bestuurskunde 

worden begrippen gebruikt als maatschappelijk, publieke en private belangen.  

Maatschappelijke belangen zijn belangen voor de gehele samenleving, zonder dat er 

overheidsingrijpen nodig is, publieke belangen zijn maatschappelijke belangen waarvoor 

overheidsingrijpen wel nodig is. Bij de organisatiewetenschappen gaat het om de organisaties 

en hun context. De nadruk wordt gelegd op stakeholders. Dit zijn actoren die belang hebben 

bij het welzijn van een organisatie en ze kunnen ook invloed uitoefenen op deze organisatie. 

Behalve naar de publieke belangen kijken deze stakeholders ook naar de maatschappij als 

geheel. Tot slot noemt Leisink (2005) de personeelswetenschappen. Wanneer het 

maatschappelijke belang in relatie staat tot het te voeren personeelsbeleid, denk hierbij 

bijvoorbeeld aan sociale zekerheid van de werknemers, dan hangt de mate van invloed van 

het HR-beleid van het spanningsveld met de kritieke HR-doelen af. Deze doelen worden 

eveneens genoemd door Boxall en Purcell (2003). Het gaat hier over kosten-effectiviteit, 

organisatie-flexibiliteit en maatschappelijke legitimiteit. De eerste twee punten kom je in alle 

organisaties tegen, maar vooral het derde punt geeft aan dat er een duidelijke verbinding kan 

bestaan tussen de organisaties en de samenleving als geheel.  

Het plaatje dat Leisink inzake de publieke sector schetst, betreft een groot veld met 

maatschappelijke belangen, waarbinnen de publieke belangen gesitueerd zijn. Buiten deze 

maatschappelijke belangen spelen ook de particuliere belangen, welke relaties hebben met het 

maatschappelijk belang. Een probleem als vergrijzing geeft goed aan dat problemen zowel de 

private als de publieke sector kunnen raken. Maatschappelijke problemen als deze kunnen 

niet uitsluitend binnen het publiek domein geplaatst worden. De visie van Leisink geeft dus 

aan dat er vraagstukken zijn die zowel publieke als private raakvlakken kan hebben.  

 

Wat voor rol speelt HRM nu precies in dit verhaal? Leisink vermeldt drie relaties tussen 

organisaties en hun omgeving. Hierbij geeft hij aan hoe het maatschappelijk belang wordt 

behartigd door het personeelsbeleid (Leisink, 2005). Ten eerste is er de afstemmingsrelatie. 
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Organisaties stemmen hun personeelsbeleid af op hun maatschappelijke en bestuurlijke 

omgeving, wat overigens afgedwongen kan worden door wetten en regelgeving van de 

overheid. Ten tweede is er de beinvloedingsrelatie. Organisaties stemmen hun HR-beleid af 

op de markt. Dit heeft gewenst, dan wel ongewenst invloed op de maatschappij. Tot slot is er 

de verantwoordingsrelatie. Organisaties leggen verantwoording af over hun gevoerde 

personeelsbeleid aan het publiek 

 

Op de bovenstaande visies over het publieke domein, private en publieke sector hebben 

Noordegraaf en Teeuw (2003) een aanvulling gemaakt. De druk om als publieke organisatie 

meer te denken in termen van een private organisatie, brengen in de praktijk spanningen met 

zich mee. Simpelweg omdat het tegen de traditionele overheidsrichtlijnen ingaat. Het 

gangbare onderscheid tussen publiek en privaat voldoet niet meer en wordt uitgebreid met het 

begrip identiteit. Door dit begrip kunnen de grenzen van publiek en privaat overschreden 

worden. Denk hierbij aan hybride organisaties die zowel een publiek al privaat doel hebben. 

Noordegraaf en Teeuw (2003) onderscheiden enerzijds de publieke organisatie, anderzijds de 

private organisatie. Haaks hierop staat de publieke identiteit. Binnen dit speelveld staan de 

bestuurlijke positie (bestuurlijke afweging en management), bedrijfsmatige positie (prestaties 

en prestatiemanagement), maatschappelijke positie (duurzaamheid en verantwoord 

management) en de bedrijfspositie (productie, omzet en bedrijfsmanagement).   

De identiteit ontstaat door organisatie-interne en organisatie-externe interacties. Dit is meer 

dan het begrip organisatiecultuur. Noordegraaf en Teeuw (2003) geven een tweetal punten 

aan over het ontstaan van de identiteit. De werknemers staan midden in de maatschappij, 

middels familie, herkomst en bijvoorbeeld vrijetijdsbesteding. Dit zijn bouwstenen voor de 

identiteit van de organisatie. Functioneel staat de organisatie ook in de maatschappij. Een 

organisatie is constant in interactie met onder meer leveranciers, afnemers en controle-

organen. Hierdoor wordt de identiteit van organisaties mede gevormd.   

 

Hierboven zijn een aantal visies over het publieke domein gegeven, maar waar staat dit 

onderzoek nu precies? Ons onderzoek heeft zoals eerder gezegd betrekking op oudere 

wetenschappers, in het bijzonder hoogleraren, met een loopbaan bij universiteiten, thans 

doorgaans emeriti. Universiteiten zijn semi-overheidsorganisaties. Deze sector valt binnen het 

publieke domein zoals Noordegraaf (2004) het omschrijft. Dit onderzoek valt vanwege de 

gerichtheid op vergrijzing ook binnen de maatschappelijke problematiek.  

Wat betekent vergrijzing, kunnen en willen mensen langer doorwerken, wat kunnen oudere 

werknemers nog betekenen: dat zijn allemaal maatschappelijke vraagstukken die betrekking 

hebben op organisaties en de samenleving als geheel. Daardoor valt de problematiek ook 

binnen de grenzen zoals Leisink (2005) deze aangeeft in zijn oratie. 
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2.2 Demografische ontwikkelingen in verband met vergrijzing 

2.2.1 Vergrijzing van de Nederlandse bevolking 

De bevolking van Nederland zal de komende jaren steeds verder verouderen. Niet alleen in 

Nederland, maar ook in de rest van Europa en van de hele Westerse wereld aldus Ekamper 

(de Lange & Thijssen, 2007). Dit heeft ook zo zijn invloed op de (potentiële) 

beroepsbevolking, grofweg de bevolking in de leeftijd tussen 15 en 65 jaar. Het 

bevolkingsaandeel van 65 jaar zal met 35 procent stijgen in de komende twintig jaar en zelfs 

met 80 procent in de komende vijftig jaar, hetgeen uiteraard zijn invloed heeft op de 

arbeidsmarkt.  

 

Veroudering van de bevolking komt al voor vanaf de jaren zestig van vorige eeuw. 

Deze veroudering wordt beïnvloed door een aantal factoren. Ten eerste was het de naoorlogse  

geboortegolf (1946 – 1965) die in hoge mate van invloed was op de leeftijdsopbouw van de 

Europese bevolking. Een dalend vruchtbaarheidscijfer heeft veroorzaakt dat de groepen 

geboorteaantallen steeds kleiner werden (de Lange & Thijssen, 2007). Dit beeld geldt voor 

alle landen binnen de Europese Unie, al vond deze daling niet in elk land op hetzelfde 

moment, en snelheid, plaats. Een tweede punt komt uit een ander onderzoek naar de gevolgen 

van veroudering naar voren. Op de Europese arbeidsmarkt blijkt het sterftecijfer juist af te 

nemen. Met andere woorden, het aantal ouderen dat langer blijft leven neemt toe (Bijak, J., et 

al.,2005; Carone, G., 2005). In combinatie met participatiebevorderende 

overheidsmaatregelen zorgt dit sinds kort voor een lichte toename van de beroepsbevolking. 

Echter deze overheidsmaatregelen hebben minder invloed hierop dan de stijgende 

leeftijdsverwachtingen (de Lange & Thijssen, 2007). Een derde factor die van invloed is op 

de veroudering van de bevolking betreft de af en toename van de bevolking door migratie. 

Echter deze invloed is zeer gering (Bijak, J., et al.,2005). De ingezette veroudering van de 

beroepsbevolking van 1960 zal pas verminderen, nadat de hele groep babyboomers de 

arbeidsmarkt verlaten (rondom het jaar 2025).  

 

In de jaren negentig werd het aandeel van ouderen binnen de werkzame  beroepsbevolking 

minder. Dit werd gestimuleerd doordat er verschillende mogelijkheden voor vervroegde 

uittreding waren. Wanneer ouderen vervroegd uittreden wordt de gemiddelde leeftijd van de 

beroepsbevolking kunstmatig jong gehouden. Desondanks is de leeftijd van de 

beroepsbevolking de laatste decennia gestegen en pas sinds men de vervroegde uitstroom 

probeert in te dammen is van een verdere leeftijdstoename van de beroepsbevolking enigszins 

beperkt.  

Inmiddels dreigen ernstige tekorten op de arbeidsmarkt, doordat aan het eind van het eerste 

decennium van de 21
e
 eeuw de tijd is gekomen dat de eerste groepen oudere werknemers, die 

tot de zogeheten babyboom-generatie behoren, de pensioneringsleeftijd bereikt hebben en 

daarom de arbeidsmarkt verlaten.  

Deze vergrijzing zorgt voor een onevenwichtige verdeling tussen het wel en het niet 

werkende deel van de Nederlandse bevolking.  

Ekamper noemt twee mogelijke problemen die hierdoor ontstaan: 

Ten eerste: de betaling van de ouderenvoorzieningen. Ten tweede: de krapte op de 

arbeidsmarkt (de Lange & Thijssen, 2007, p. 21).  

 

Wanneer er naar het ontwikkelingsverloop gekeken wordt van de samenstelling van de 

arbeidsbevolking gedurende afgelopen 20 jaar is er een duidelijke verandering waarneembaar, 

die wordt weergegeven in Figuur 2.1.  

Het grootste deel van de mannelijke beroepsbevolking behoorde in 1985 tot de 

leeftijdscategorie 35-39 jaar. De meerderheid van de vrouwen was toen een stuk jonger, 

namelijk 20-24 jaar. In vergelijking daarmee is binnen de huidige werkzame 

beroepsbevolking de groep vanaf 40 jaar enorm gestegen (de Lange & Thijssen, 2007, p. 25). 
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Figuur 2.1 De werkzame beroepsbevolking in Nederland naar geslacht en leeftijd in 1985, 

2005 (statistiek) en 2025 (prognose) 

 

750 500 250 0 250 500 750

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

2005 1985 2025

mannen vrouw en

x 1000

leeftijd

 
Bron: de Lange & Thijssen, 2007, p. 26. 
 

Ekamper (de Lange & Thijssen, 2007) verdeelt de potentiële beroepsbevolking (figuur 2.2) in 

drie groepen, de werkloze beroepsbevolking, de werkzame beroepsbevolking en de niet-

beroepsbevolking. Bij deze indeling valt op, dat vooral jongeren en ouderen een lage 

arbeidsdeelname hebben. Dit komt enerzijds doordat jongeren vaak opleidingen volgen 

(langer dan vroeger het geval was) en dat oudere werknemers vaker uittreden met een 

vervroegd pensioen. Vrouwen hebben door alle leeftijdsfasen heen een lagere 

arbeidsdeelname dan mannen. Het is daarom niet vreemd dat bij het bestrijden van 

arbeidsmarktkrapte vooral gedacht wordt aan: een verhoging van de arbeidsdeelname van 

vrouwen in het algemeen en in het langer doorwerken van mannen en vrouwen. 
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Figuur 2.2  De potentiële beroepsbevolking in Nederland naar geslacht, leeftijd en 

arbeidspositie in 2005 
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Bron: de Lange & Thijssen, 2007, p. 27 

2.2.2 De positie van Nederland ten opzichte van andere Europese landen 

Veroudering en vergrijzing van de bevolking is natuurlijk niet alleen beperkt tot Nederland. 

Recente ontwikkelingen geven aan dat oudere werknemers een steeds grotere rol spelen op de 

arbeidsmarkt. Dit geldt voor Nederland zowel als voor de rest van de Europese Unie. In 1995 

was ongeveer 11 procent van de werkende beroepsbevolking 55 of ouder. Verwacht wordt dat 

in 2025 dit percentage gestegen is naar 17 procent.  

De twee belangrijkste oorzaken die hiervoor worden genoemd door Ekamper zijn (de Lange 

& Thijssen, 2007):  

1. Ouderen zullen meer en meer participeren meer door verschillende overheidsmaatregelen.  

2. De naoorlogse geboortegolf die bijna twee decennia heeft aangehouden, zorgt de komende 

jaren voor een toename van de gemiddelde leeftijd op de arbeidsmarkt, want het laatste deel 

van deze golf zal rondom het jaar 2025 pas de arbeidsmarkt verlaten. Wanneer deze groep 

met pensioen gaat zal de veroudering op de arbeidsmarkt minder worden.  

De arbeidsdeelname in Nederland in de leeftijdsgroep van 55 - 64 is sinds 1995 flink 

gestegen. Nederland staat nu in de middenmoot vergeleken met de rest van de Europese Unie. 

Nederland behoorde tot de relatief jongere landen maar het heeft een flinke inhaalslag 

gemaakt in de afgelopen jaren en verwacht wordt dat deze leeftijdsstijging nog wel even door 

gaat.  

 

Uit bovenstaande gegevens kan geconcludeerd worden dat de Nederlandse bevolking en 

beroepsbevolking aan het vergrijzen is. En de vergrijzing gaat steeds sneller. Dit kan niet 

zonder gevolgen blijven. De ouderenvoorzieningen moeten betaalbaar blijven, maar de 

jongere werknemers zijn niet zonder meer bereid daarvoor extra te betalen.  

Anderzijds ontstaat er een krapte op de arbeidsmarkt doordat nog steeds sprake is van een vrij 

hoge vervroegde uitstroom van oudere werknemers. De overheid zal dan ook allerlei 

maatregelen moeten nemen om de vervroegde uitstroom te beteugelen en mensen langer te 

laten doorwerken, maar daarvoor is inzicht nodig in de factoren die daarop van invloed zijn.  

2.2.3 Inspelen op demografische ontwikkelingen in het verleden 

Het pensioenstelsel zoals het nu gangbaar is, is niet ouder dan ongeveer 50 jaar. Voor 1957 

was leeftijd alleen niet genoeg om te stoppen met werken. Wanneer je als werknemer gezond 



 

  14 

was op oudere leeftijd ging je door met werken. Er was simpelweg geen geld om te stoppen 

met werken (Van Solinge, 2006). Voordat de algemene ouderdomswet (AOW) in 1957 werd 

ingevoerd, bestond er de Noodwet Drees. Deze wet is ingevoerd in 1947 naar voorbeeld van 

het Engelse model. Voor het eerst waren nu ook de niet werkende mensen op 

pensioengerechtigde leeftijd verzekerd waren van een inkomen, de AOW. Het bleek echter 

dat AOW niet voldoende was om van te leven. Deze is dan ook aanmerkelijk verhoogd in het 

jaar 1965. Later, vanaf het jaar 1985, was het ook mogelijk voor getrouwde vrouwen om 

aanspraak te maken op de AOW (Van Solinge, 2006).  

 

In 1973 raakte de Nederlandse economie in een recessie (onder meer door de olie-crisis). 

Nederland wordt geconfronteerd met een periode van hoge werkloosheid. Daarom startte de 

Nederlandse overheid een beleid om veel ouderen te stimuleren om vroegtijdig het 

arbeidsproces te verlaten, zodat de jongeren een kans kregen op de arbeidsmarkt. Dit beleid is 

later bekend geworden als het “verversingsbeleid”. In eerste instantie gaf dit nieuwe beleid 

heel wat problemen: arbeidsorganisaties die niet wilden mee werken; ouder personeel dat in 

discussie ging met hun directe leidinggevenden, etc. Maar door een goede financiering (door 

de overheid) en door de juiste motivering (ouderen hebben dit over voor jongeren) is er aan 

de vervroegde uitstroom uiteindelijk massaal gehoor gegeven.   

 

Rondom de jaren 90 veranderde de VUT in een flexibel vervroegd pensioen (FER). De 

regeling zoals die was kon door een te hoge participatiegraad niet meer betaald worden. Bij 

de FER werd er vooral gekeken naar de individuele carrière van de werknemer. Wanneer de 

standaard van 40 jaar pensioenopbouw niet werd gehaald, kon men ook geen aanspraak 

maken op een volledig pensioen. Hierdoor bleef een deel van de werknemers in de 

leeftijdscategorie van 50 – 64 langer aan het werk.  

 

Het vervroegd verlaten van de arbeidsmarkt bleek in de afgelopen 25 jaar een groter succes 

dan aanvankelijk werd verwacht. Het heeft er zelfs toe geleid dat maar een klein deel van de 

bevolking nog doorwerkt tot aan de leeftijd van 65 jaar.  

Rond 2000 begon men te twijfelen aan het gangbare beleid. Deze twijfels zijn in te delen in 

twee groepen, namelijk economische haalbaarheid en sociale noodzaak (Leisink, Thijssen en 

Walter, 2004). De economische haalbaarheid heeft vooral betrekking op de demografische 

ontwikkeling, namelijk een stijging van oudere bevolking (de Lange & Thijssen, 2007). Zo 

wordt de verhouding tussen de werkende en niet-werkende mensen steeds minder gunstig. 

Daarnaast komt een tweede probleem naar voren, het probleem van arbeidsmarktkrapte. Het 

is zeer de vraag, of er wel genoeg arbeidspotentieel is om de grote groep uitstromende 

ouderen te vervangen. Twijfels rondom de sociale noodzaak hebben onder meer te maken met 

een steeds sterkere individualisering die er voor zorgt dat men in steeds grotere mate zelf 

keuzes wil maken en niet wil meebetalen aan collectieve regelingen. Maar ook is het de vraag 

of de toegenomen gezondheid een collectieve vervroegde uitstroom kan rechtvaardigen: de 

sociale noodzaak daartoe valt te betwijfelen (Leisink, Thijssen en Walter, 2004).  

Vanaf 1 januari 2006 kent men in Nederland de levensloop regeling. De mogelijkheid tot 

vervroegd pensioen zijn hiermee drastisch verminderd (Van Solinge, 2006). 

 

Samengevat kan gezegd worden dat er een vrees bestaat voor onbalans tussen werkenden en 

niet-werkenden en daarmee voor een verstoring van de economie. Om deze te beperken heeft 

de Nederlandse regering maatregelen genomen om vervroegde uitstroom zo veel mogelijk te 

beperken.  
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2.3  Levensloop- en loopbaanfasen 

2.3.1 Korter of langer doorwerken 

Iemands geheel aan loopbaanfasen kan een korter of een langer deel van de levensloop 

beslaan. Gemiddeld genomen is de totale loopbaanduur in de afgelopen decennia nogal 

verkort, maar er zijn flinke verschillen. De één werkt langer dan de ander. In de literatuur 

wordt bij het typeren van factoren die invloed hebben op korter of juist langer doorwerken 

onderscheid gemaakt tussen twee grote groepen van factoren: push- en pull-factoren. Pull-

factoren worden door Seitsamo (2005) omschreven als kenmerken van de 

pensioneringsperiode die ervoor zorgen dat de werknemer meer interesse krijgt in zijn 

(vervroegd) pensoen, factoren die hem of haar als het ware over de streep trekken: denk 

hierbij aan hoge VUT-uitkeringen, meer tijd voor hobby‟s of meer tijd door brengen met een 

partner die al met pensioen gegaan is.  

Push-factoren zijn factoren die het arbeidsleven onaangenaam maken, factoren die de oudere 

werknemers als het ware vervroegd uit het arbeidsleven wegduwen, zoals een slechte 

gezondheid, een tekort aan bekwaamheden of een innovatie die het werk op onaangename 

wijze veranderd (Seitsamo, 2005). Soms wordt er ook gesproken over jump-factoren. Jump-

factoren zijn pull-factoren van persoonlijke aard die het vrijwillig verlaten van het 

arbeidsproces betreffen. Hierbij gaat het niet om economische of praktische maar om 

ontplooiingsgerichte motieven, zoals zelf-realisatie en zelf-activatie (Lund & Villadsen, 

2005). In Nederland wordt er over het algemeen geen onderscheid gemaakt tussen pull- en 

jump-factoren: ze worden doorgaans samengenomen onder de noemer pull-factoren.  

2.3.2 Vaste loopbaanfasen  

Reeds eeuwenlang bestaat het voorwetenschappelijk gebruik om de levensloop binnen en 

buiten het arbeidsleven in te delen in een aantal vaste fasen, meestal in periodes van 10 jaar, 

die worden afgebeeld als een levenstrap. Een levenstrap stelt het (arbeids)leven voor als een 

curve, een boog, of preciezer als een symmetrische dubbeltrap met eerst een serie treden 

omhoog en daarna een serie treden omlaag, die de toe- en afname in kwalificaties en 

prestaties van mensen verbeelden. Anders verwoord, de ouderdom komt met gebreken. Dit is 

een volkswijsheid die wellicht wat meer bekend is. Dit wordt ook wel de deficiëntiehypothese 

genoemd.   

Onderzoek naar hiermee verwante levensloop- en loopbaangerichte onderwerpen heeft in 

loop der jaren geleid tot een verscheidenheid aan denkbeelden hierover. Begin jaren vijftig 

van de vorige eeuw publiceerde Harvey Lehman een boek (Lehman, 1953) waarin 

geconcludeerd wordt dat leeftijd, prestaties en prestatie gerichte vermogens een curvelineair 

verloop vertonen (wetenschappelijke ondersteuning voor de deficiëntiehypothese). Het 

hoogtepunt van de curve, van de carrière lag volgens Lehman bij ongeveer 35 jaar (Lehman, 

1954, p. 322): daarna nemen prestaties en kwalificaties steeds verder af naarmate de leeftijd 

toe nam.   

Daarmee samenhangende denkbeelden zijn diepgeworteld. Ze gaan ervan uit dat leeftijd na de 

jongvolwassenheid een negatieve invloed heeft op prestatie en kwalificatie. Wetenschappers 

als Dennis en Lehr behoren tot de eerste wetenschappers die ingegaan zijn tegen Lehman, die 

aangetoond hebben dat het onderzoek van Lehman niet deugde (zie o.m. Dennis, 1956; Lehr 

& Thomae, 1958). Sindsdien zijn er veel denkbeelden binnen de literatuur bijgekomen waarin 

er veel verschillen bestaan over de prestatiepiek (o.m. Bayer & Dutton, 1977; Becker & 

Verhoeven,2000. Simonton, 1988) Redenen voor verschillen komen later naar voren in 

paragraaf 2.3.4. 

2.3.3 Post-laborale fase 

Van Solinge (2006) geeft in haar doctoraal thesis aan hoe het aanpassingsproces en de 

tevredenheid zich ontwikkeld binnen de post-laborale fase, de fase die ingegaan is na het met 

pensioen gaan. Bij een vervroegde uitstroom verloopt de aanpassing normaal gesproken snel 
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en het welzijn ontwikkelt zich doorgaans positief. Van Solinge (2006) concludeert dan ook 

aan dat de meerderheid zich snel en goed aan de nieuwe situatie kan aanpassen. Belangrijke 

factoren hierbij zijn de context waarin de overgang plaats vindt en psychologische factoren.   

Opvallend is dat gezondheid en financiën een minder belangrijke rol spelen bij de post-

laborale aanpassing (Van Solinge, 2006; Gall and Evans 2000). En daar waar de partner wel 

belangrijk is voor de keuze tot (vervroegd) pensioen, is de aanpassing van een persoon aan de 

post-laborale fase vooral een individueel proces.  

Een  andere interessante factor die als problematisch voor het aanpassingsproces gezien 

wordt, is het verlies van sociale status (Solinge, 2006). Ook uitstroomdwang (wanneer men 

gedwongen wordt om met pensioen te gaan en er zelf dus geen controle meer over heeft) kan 

voor problemen zorgen. Hierbij is er wel een verschil te noemen tussen onvrijwillig (dus 

weggestuurd) en geen keus hebben om met (vervroegd) pensioen te gaan. Mensen die geen 

keus meer hebben om met pensioen te gaan (CAO, wet) zien hun vertrek niet als dwang.  

Geslacht speelt ook een duidelijke rol. Vrouwen hebben namelijk meer aanpassingsproblemen 

dan mannen. Tussen aanpassing en tevredenheid bestaat een onderling verband, maar 

tevredenheid wordt sterker gerelateerd aan financiën, gezondheid en de kwaliteit van de 

relatie met de partner.  

De post-laborale fase heeft geen sterke positieve of negatieve invloed op het verloop van de 

gezondheid van de personen in vergelijking tot pre-pensioneringsfase, maar de verschillen per 

individu zijn vrij groot (Van Solinge, 2006).  

2.3.4 Verschillen in kwalificatie en prestatie op oudere leeftijd 

Er zijn in het verleden diverse manieren bedacht om de levensloop weer te geven via een 

modelmatige lijn. De voorwetenschappelijke levenstrap en ook de prestatie-curve van 

Lehman, zoals die hierboven beschreven zijn, worden tegenwoordig losgelaten (Brugman &  

Heymans, 1994). De heersende opvatting is dat geen enkele curve een goede weergave is van 

de menselijke levensloop. Wanneer er gekeken wordt naar het verloop van kwalificaties en 

prestaties op een bepaald moment in de levensloop zijn het de individuele verschillen zo groot 

dat gemiddelden weinig zeggend zijn en dat geldt eens te meer voor gemiddelden op oudere 

leeftijd.   

 

Wat zijn de redenen voor de sterke individuele verschillen? Het antwoord op deze vraag is 

reeds te vinden in de reactie van Ursula Lehr op Lehman (1972). De duurzaamheid van 

arbeidskwalificaties en –prestaties hangt af van drie groepen factoren, namelijk 

individugebonden, functietypegebonden en arbeidscontextgebonden factoren (Sterns & 

Miklos, 1995, Thijssen, 2006).  

Verder zijn de individuele verschillen in kwalificaties en prestaties steeds groter naarmate de 

personen ouder worden, wat gemiddelde gegevens juist minder relevant maken.  

 

In dit verband is recentelijk onderzoek gedaan naar obsoletie, ook naar individuele verschillen 

in obsoletie, in de tweede loopbaanhelft. De tweede loopbaanhelft wordt ook wel latere 

loopbaanfase genoemd (45+). Gezien de problematiek rondom de vergrijzing is obsoletie een 

onderzoeksterrein die steeds populairder wordt. Over de definitie van obsoletie bestaan nogal 

veel verschillende opvattingen. Een duidelijke definitie komt naar voren bij Shearer & Steger 

(Shearer & Steger, 1975, p. 265). Een persoon is obsoleet wanneer hij of zij, ten opzichte van 

zijn of haar professionele collega‟s, de kennis, methoden en technieken niet meer kan 

toepassen die bij de beroepsgroep behoren.   

Bij andere definities komen onder andere termen als „up-to-date‟ en „job requirements‟ naar 

voren, waaruit blijkt dat obsoletie een diffuus begrip is die uit verschillende perspectieven 

bekeken wordt (Jones, Chonko & Roberts, 2004).  

Wanneer er gekeken wordt naar bijblijven in het laatste jaar voor (pre)pensioen valt op dat 

werknemers in dat jaar vaak reeds anticiperen op hun pensioen door af te bouwen en niet 

meer bij te blijven. Dit wordt voorsorteren genoemd (Henkens & van Solinge, 2003).  
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Meer overeenkomsten dan bij de definitie van obsoletie, betreffen de effecten die obsoletie 

heeft. Deze gevolgen kunnen ingedeeld worden in drie groepen, namelijk arbeidsprestatie, 

arbeidsmotivatie en loopbaanperspectief (Jones, Chonko & Roberts, 2004, Neuman & Weiss, 

1995, Shearer & Steger, 1975, Thijssen, 2006). 

Wanneer er naar obsoletie gekeken worden kunnen er verschillende typen van obsoletie 

onderscheiden worden. Het belangrijkste onderscheid tussen deze typen obsoletie wordt door 

Neuman & Weiss (1995) interne en externe depreciatie genoemd. Interne depreciatie betreft 

het verlies van fysieke en geestelijke vermogens. Daarom wordt in dit verband ook wel 

gesproken over technische obsoletie. Technische obsoletie is gebruiksgerelateerd en kan 

optreden door een tekort aan gebruik van beftreffende vermogens, of juist door overbelasting 

ervan. Ook kan het optreden, doordat er vormen van menselijke slijtage optreden naarmate de 

leeftijd toeneemt. Externe depreciatie wordt door externe krachten veroorzaakt. Het betreft 

hier waardevermindering van de werknemers door een verandering in de omgeving, vandaar 

dat er gesproken wordt over economische obsoletie. Een goed voorbeeld hiervan is de 

ontwikkeling van ICT, waardoor veel kwalificaties van werknemers overbodig geworden zijn. 

Ook het verdwijnen van bepaalde beroepen maakt juist die werknemers overbodig. Ter 

aanvulling van bovengenoemde tweedeling is een derde type van obsoletie te onderscheiden, 

namelijk perspectivische of culturele obsoletie (Thijssen, 2006). Perspectivische of culturele 

obsoletie betreft een bepaalde visie op arbeid en ontwikkeling die door recente 

ontwikkelingen als achterhaald beschouwd worden. 

 

In het verdere verloop van deze studie concentreren we ons op één functietype waarvan 

verwacht wordt dat er een positieve invloed van uitgaat op bijblijven (arbeidskwalificatie) en 

op presteren (arbeidsproductiviteit) op latere leeftijd, als ook op het daarmee samenhangende 

welbevinden. Er wordt, zoals eerder gezegd, gekeken naar de functie van wetenschappers, in 

het bijzonder naar hoogleraren. 
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2.4 Wetenschappers en hoogleraren 

Voorgaande twee paragrafen geven een algemeen beeld van demografische ontwikkelingen in 

verband met vergrijzing en tevens van denkbeelden over levensloop- en loopbaanfasen. Deze 

problematiek wordt in dit onderzoek toegespitst op wetenschappers en in het bijzonder op 

hoogleraren.   

 

Wetenschappers vormen een bijzondere beroepsgroep. Over wetenschappers bestaan al heel 

lang vele vooroordelen. Zo wordt een professor vaak afgeschilderd als een verstrooide 

persoonlijkheid in bijvoorbeeld boeken en films. Ook zou meer kwaliteiten op 

wetenschappelijk gebied samengaan met minder ontwikkelde emotionele intelligentie. Een 

laatste voorbeeld hiervan is, dat wetenschappers zo erg in hun vakgebeid kunnen opgaan dat 

er doorgewerkt wordt tot op een zeer hoge leeftijd en dus tot ver na de gerechtigde 

pensioneringsleeftijd (Becker & Verhoeven, 2000; De Wied, 1997). 

Vaak zijn deze aannames niet onderbouwd met wetenschappelijk onderzoek. Het is niet het 

doel van deze scriptie om al deze vooroordelen en preoccupaties te onderbouwen, dan wel te 

ontkrachten door middel van wetenschappelijk onderzoek. Echter, het vormt wel een extra 

reden om juist dit functietype aan een nader onderzoek te onderwerpen.  

 

Binnen de literatuur worden verschillen in arbeidsprestaties en -participaties op oudere 

leeftijd vooral gezocht binnen drie groepen factoren, namelijk betreffende het individu, de 

arbeidscontext en het functietype. Dat gebeurde decennia geleden reeds (Lehr, 1972), maar 

ook recentelijk nog (Sterns & Miklos, 1995, Thijssen, 2006). Deze groepen factoren worden 

algemeen erkend binnen de literatuur. Beperking daarin is dat deze onderzoeken zich vaak 

toespitst tot de pensioneringsfase, kort voor het pensioen. Anders gezegd: er worden vaak wel 

meerdere factoren in betrokken maar gericht op een beperkte periode.  

In dit onderzoek wordt uitgegaan van een andere beperking, een beperking in functietype. Het 

gaat erom welke factoren binnen de functiegroep van hoogleraren van belang zijn voor het 

bijblijven tot op oudere leeftijd, zowel tijdens alsook na het arbeidsleven.   

Binnen de diversiteit van functietypen kunnen de verschillen in up-to-date blijven tussen 

beroepen enorm groot zijn. Dat zou kunnen komen doordat het ene type arbeid, de arbeid van 

wetenschappers met name, innovatiever is en in sterkere mate voortdurend leren vereist dan 

andere typen. Enerzijds kan werk vooral leren zijn (innovatief, kennis intensief), anderzijds 

kan werken herhaling zijn (tredmolen). Voor dit onderzoek is er gekozen om de wetenschap 

als functietype te nemen, omdat verwacht wordt dat deze een positieve invloed heeft op het 

bijblijven (arbeidskwalificatie), op presteren (arbeidsproductiviteit) op langere termijn, alsook 

op het welbevinden (welzijn en tevredenheid). Want het ligt voor de hand te veronderstellen 

dat als kwalificaties en prestaties zich positief blijven ontwikkelen, ook het welbevinden zich 

positief ontwikkelt. Onderzoek naar het arbeidsleven van wetenschappers heeft zich tot 

dusverre vooral gericht op de relatie tussen leeftijdsfasen en hoogtepunten in 

arbeidsprestaties, maar de uitkomsten daarvan zijn nogal uiteenlopend (Becker & Verhoeven, 

2000; Van Heeringen, 1983).  

Daar komt nog bij dat niet voor alle wetenschappers dezelfde ontwikkelingslijn wordt 

verondersteld. Van bèta-wetenschappers wordt vaak aangenomen dat het hoogtepunt eerder in 

de loopbaan ligt dan bij gamma-wetenschappers.  

 

In de hedendaagse kenniseconomie is kenniswerk een belangrijk begrip. Uit enkele 

publicaties over kenniswerk zou afgeleid mogen worden, dat er een relatie bestaat tussen het 

type arbeidstaken, voortdurend vernieuwen van arbeidskwalificaties en het duurzaam leveren 

van arbeidsprestaties (Eraut, 2000, Thijssen, 2006). Hierop voortbouwende kan worden 

aangenomen dat (hoogwaardig) kenniswerk de vermindering van arbeidskwalificaties en 

arbeidsprestaties op oudere leeftijd afremt, dan wel tegen gaat. Voorzichtigheid is hier echter 

geboden. Er zijn namelijk meer factoren die invloed hierop hebben dan het kenniswerk op 

zich, maar die wel vaak samenhangen met kenniswerk. Ook een hoge vooropleiding, veel 
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afwisseling en een hoge mate van autonomie kunnen bijblijven bevorderen. Aan de andere 

kant zorgen simpele en monotone taken gecombineerd met lage opleidingseisen juist voor 

weinig prikkels om te blijven leren (Thijssen, 2006). Sommige beroepsgroepen en daarmee 

samenhangende aspecten lijken derhalve voor levenslang leren dus gunstige voorwaarden te 

scheppen. 

 

Binnen dit onderzoek is bijzondere aandacht voor IT wenselijk, want bijblijven in de 

tegenwoordige maatschappij is vaak gerelateerd aan veranderingen op het gebied van IT. In 

de huidige samenleving komen veranderingen op IT nogal vaak voor. Dat brengt nodige 

veranderingen met zich mee: de mate waarin dat gebeurt kan per functietype sterk verschillen. 

Allen en De Grip hebben een onderzoek verricht naar de vraag of technologische 

veranderingen in functies up-to-date blijven dan wel obsoleet raken. Immers, veel IT-

veranderingen maken bestaande kwalificaties sneller obsoleet, terwijl veel IT-veranderingen 

ook kunnen stimuleren tot bijblijven (Allen & de Grip, 2005). In de studie is niet gekozen 

voor één duidelijk afgebakend functietype. De respondenten beoefenden een breed scala aan 

functies, die ingedeeld zijn in twee globale beroepsgroepen met veel en met weinig IT-

veranderingen. Geconcludeerd wordt dat het obsoletierisico van beide groepen niet significant 

van elkaar verschilt. Toch hadden technologische veranderingen een positieve invloed. Een 

belangrijke vorm van menselijk kapitaal is namelijk scholing in technische innovaties die de 

kans op het uitwijken naar andere beroepen vergroot (Allen & de Grip, 2005). Er is binnen 

dat onderzoek niet gekeken of de genoemde leerprikkels van invloed zijn op de 

arbeidsprestaties. Een openblijvende vraag is bovendien hoe het met bijblijven op IT-gebied 

gaat na het moment van pensionering van wetenschappers.  

 

De geraadpleegde literatuur geeft aanleiding om de onderzoeksvraag over de ouder wordende 

wetenschapper, in het bijzonder de oudere hoogleraar, niet te beperken tot één levensfase, 

vlak voor pensionering (de pensioneringsfase), maar ook de periodes daarvoor (de latere 

loopbaanfase) en daarna (post-laborale fase) erbij te betrekken, gezien de twijfels onder meer 

die studies van Becker & Verhoeven (2000) en Van Heeringen (1983) bieden over één 

bepaald hoogtepunt in prestatie. Het feit dat prestatie naar verwachting samenhangt met 

arbeidskwalificatie en welbevinden vormt een reden op elk van deze drie aspecten in te gaan. 

Gezien de actuele opmars van IT-innovaties is het van belang aan het bijblijven op IT-gebied 

in het recente verleden extra in te gaan.   

De hieruit resulterende optiek zal in het komende hoofdstuk worden gebruikt om de 

onderzoeksvraag te verfijnen.  
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3 Onderzoeksopzet en -verloop 
In de voorgaande delen is er een theoretisch kader geschapen waarbinnen dit onderzoek kan 

worden geplaatst. Als vertrekpunt voor genoemde literatuurverkenning diende de algemene 

onderzoeksvraag die uit de inleiding resulteerde, namelijk:  

 

In hoeverre zijn in het ontwikkelingsverloop van oudere hoogleraren karakteristieken van 

duurzame inzetbaarheid waar te nemen? 

 

Na een oriëntatie op (1) wat dit onderzoek binnen het publiek domein betekent en (2) de 

vergrijzende beroepsbevolking in het algemeen, (3) denkbeelden over het verloop van 

kwalificaties en prestaties gedurende de levensloop(fasen) van mensen in het algemeen 

en (4) van wetenschappers als een aparte categorie kenniswerkers in het bijzonder. 

Duurzame inzetbaarheid is in dit verband van groot belang, zowel gedurende het arbeidsleven 

tot aan de pensioenleeftijd, alsook eventueel daarna. Een en ander is niet alleen op individueel 

niveau van belang, maar ook maatschappelijk gezien, in verband met de vergrijzing en de 

economische gevolgen hiervan.  

 

In dit hoofdstuk wordt verder aandacht geschonken aan de aanscherping van de 

onderzoeksfocus, de nadere invulling en opzet van het onderzoek, terwijl ook wordt ingegaan 

op het verloop van dit onderzoek.  

3.1 Aanscherping onderzoeksfocus 

Uit de literatuur (zie paragraaf 2.4) is gebleken dat de inzetbaarheid van ouderen, hun 

arbeidsmogelijkheden en –beperkingen vaak worden beïnvloed door ongefundeerde 

preoccupaties over kwalificaties en prestaties. Deze preoccupaties komen vooral voor op een 

tweetal gebieden. (Boerlijst et al. 1993). Enerzijds wordt vaak getwijfeld aan de flexibiliteit 

van ouderen: denk hierbij bij voorbeeld aan het bijblijven van nieuwe ontwikkelingen. 

Anderzijds wordt er vaak getwijfeld aan de productiviteit van ouderen, in het bijzonder aan 

(tempo en kwaliteit van) hun arbeidsprestaties. Daarnaar is echter nog weinig onderzoek 

gedaan. Verschillen tussen diverse beroepstypen liggen in de rede. Zo is onder oudere 

werknemers in de bouw (sterke fysieke inspanningen) een sneller dalende arbeidsprestatie 

waarschijnlijker dan onder professoren die vooral met kennis werken. Gezien het feit dat 

kenniswerk in deze maatschappij een steeds belangrijker plek inneemt, is onderzoek naar 

kenniswerkers van veel belang, maar onderzoek hiernaar staat nog in de kinderschoenen. 

Reden waarom met een onderzoek door middel van een enquête zal worden volstaan.  

 

Hoogleraren kunnen worden gezien als hoogwaardige kenniswerkers pur sang. En vanwege 

hun kritische-reflectieve kwaliteiten vormen zelfpercepties omtrent diverse aspecten de 

hoofdmoot van de enquête.  

 

Omdat dit onderzoek gericht is op het ontwikkelingsverloop van oudere hoogleraren zal een 

zelfoordeel omtrent de kwalificaties en prestaties tijdens een drietal levensfasen worden 

onderzocht. Het belang van deze drie levensfasen wordt ook door de literatuurverkenning 

bevestigd (zie paragraaf 2.4). Niet alleen zal worden gekeken naar de tweede loopbaanhelft 

(het laatste kwart in het bijzonder), maar ook naar het jaar van (pre) pensionering en naar de 

post-laborale fase. Recent onderzoek naar de post-laborale fase (Van Solinge, 2006) richtte 

zich met name op het welbevinden, zonder relatie met inzetbaarheidmogelijkheden en -

beperkingen.  

 

Op basis van bovenstaande en de literatuurverkenning kan de hoofdvraag opgesplitst worden  

in drie deelvragen gericht op de drie fasen: 
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Welke karakteristieken zijn van belang voor het typeren van het ontwikkelingsverloop van 

oudere hoogleraren tijdens:  

1. de latere loopbaanfase; 

2. de pensioneringsfase; 

3. de post-laborale fase. 

3.2 Operationalisering  

Naast gegevens over de drie hiervoor onderscheiden vragen zal de enquête ook informatie 

moeten bieden omtrent persoonlijke achtergrondgegevens, zoals leeftijd, discipline (gamma 

vs. bèta), ingangsdatum (pre)pensioen. Hierna wordt evenwel met name ingegaan op de 

informatie per fase en daarmee per deelvraag. 

 

de latere loopbaanfase 

 

Onder de latere loopbaanfase wordt de tweede loopbaanhelft verstaan (45+). Een extra accent 

wordt er gelegd op de laatste 10 jaar (55+) (zie paragraaf 2.3.4). Het is van belang informatie 

daarover niet slechts op zichzelf te bezien, maar met name ook in vergelijking met eerdere 

periodes vergeleken. Op die wijze kan worden nagegaan in welke loopbaanfasen hoogleraren 

aan de top van hun kunnen zijn.  

Naast het vermogen is ook een beeld nodig omtrent de arbeidsprestatie op een tweetal 

deelgebieden, onderzoek en onderwijs. Vervolgens zal ook worden nagegaan in hoeverre deze 

arbeidsprestaties samenhangen met arbeidstevredenheid, hoewel dat aspect eigenlijk buiten de 

directe vraag over het ontwikkelingsverloop ligt.  

Binnen deze eerste deelvraag gaat het derhalve om informatie over vier verschillende 

aspecten die als subvragen zijn te formuleren:  

 

1. Zijn hoogleraren in laatste loopbaanfase aan de top van hun kunnen? 

2. Zijn de arbeidsprestaties inzake onderzoek in tweede loopbaanhelft relatief hoog? 

3. Zijn de arbeidsprestaties inzake onderwijs in tweede loopbaanhelft relatief hoog? 

4. Is sprake van een relatief hoge arbeidstevredenheid in de tweede loopbaanhelft en in 

hoeverre hangt deze samen met onderzoeks- en/of onderwijsprestaties? 

 

Voor de exacte formuleringen verwijs ik naar bijlage 1: Enquête onder vraag 22 en 31 tot en 

met 34.  

 

de pensioneringsfase 

 

De pensioneringsfase betreft het laatste jaar voor het (pre)pensioen ingaat (zie paragraaf 2.4). 

Uit de literatuurstudie blijkt dat werknemers in dat jaar vaak reeds anticiperen op hun 

pensioen door af te bouwen en niet meer bij te blijven (zie paragraaf 2.3.4). Het zorgt voor 

ambivalente gevoelens en kan het welbevinden ondermijnen.   

Mede op grond van de literatuurverkenning zal in het kader van de tweede deelvraag 

informatie worden ingewonnen over de mate van up-to-date of obsoleet zijn bij 

(pre)pensionering, de attitude ten opzichte van het werk (bouwt men af of wil men wel 

doorwerken), alsook over condities die daarop van invloed zijn.  

Concreet gaat het in het kader van de tweede deelvraag om de volgende subvragen:  

 

1. In hoeverre was men bij pensionering up-to-date of obsoleet? 

2. In hoeverre was sprake van  

a. anticiperende afbouw?  

b. bereidheid tot langer doorwerken?  

c. bereidheid tot inwerken opvolger? 

3. Welke condities zouden langer doorwerken beïnvloeden? 

4. Welke condities waren van invloed op het gebruikmaken van prepensioen?  
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Voor de exacte formuleringen verwijs ik naar bijlage 1: Enquête onder vraag 16 tot en met 20, 

en 43 tot en met 56.  

 

de post-laborale fase 

 

De post laborale fase betreft de fase nadat het (pre)pensioen is ingegaan (zie paragraaf 2.3.3). 

Het is van belang te weten of het ontwikkelingsverloop dan al of niet karakteristieken van 

discontinuïteit vertoont. Daarom is een vergelijking met eerdere fasen nodig. Gezien de 

literatuurstudie is het wenselijk met name gegevens te verwerven over oudere hoogleraren 

omtrent hun kwalificaties, hun activiteiten, bezigheden, de mate van bijblijven, terwijl ook in 

deze fase gekeken wordt naar de relatie met welbevinden.  

 

De derde deelvraag wordt derhalve beantwoord op grond van gegevens die worden verkregen 

uit de volgende subvragen:  

 

1. In hoeverre zijn bepaalde kwalificaties op diverse gebieden thans up-to-date? 

2. In hoeverre is de afgelopen periode tijd besteed aan diverse bezigheden?  

3. In hoeverre is de afgelopen periode tijd besteed aan het bijblijven van diverse 

ontwikkelingen? 

4. In hoeverre is de afgelopen periode spraken van welbevinden? 

 

Gezien de relevantie in de tegenwoordige tijd betreffende het bijblijven op IT-gebied is 

daaraan extra aandacht besteed door items voor te leggen omtrent een uiteenlopende range 

van praktische mogelijkheden.  

 

Voor de exacte formuleringen verwijs ik naar bijlage 1: Enquête onder vraag 21, 26 tot en met 

30, en 35 tot en met 42.  

 

Gebruikte meetwijzen: 

Zoals gebruikelijk bij het vaststellen van percepties is doorgaans gebruik gemaakt van Likert-

schalen, 5-puntsschalen: in enkele gevallen is gevraagd om een waardering in schoolcijfers, 

omdat eventuele vergelijking achteraf met andere onderzoeken gemakkelijk te maken waarin 

ook met schoolcijfers is gewerkt. Waar sprake was van tijdsbesteding is gevraagd naar het 

aantal bestede uren. 

3.3 Aanpak en verloop 

Zoals aangegeven is gekozen voor een schriftelijke enquête vanwege de aard van het 

onderzoek. Een tweede reden om hiervoor te kiezen was van praktische aard. De personen 

aan wie deze informatie gevraagd kon worden moesten gepensioneerd zijn, hetgeen tot sterk 

uiteenlopende woonplaatsen leidde.   

Aanvankelijk werd uitgegaan van de gehele populatie van oud-hoogleraren gamma- en bèta-

wetenschappen binnen één universiteit, minimaal 1 en maximaal 7 jaar met pensioen. Een 

belangrijk deel van de populatie gamma-wetenschappers kon echter, vanwege betrokkenheid 

in een concurrerend onderzoek, niet participeren. Omdat het evenwicht in de tweedeling 

(gamma / bèta) belangrijker werd geacht voor dit onderzoek dan de universiteit waaraan men 

verbonden was, is het aantal gamma-wetenschappers aangevuld emeriti van elders.  

 

In totaal is er aan een groep van 117 personen enquêtes toegezonden, 54 aan gamma- 

wetenschappers en 63 aan bèta-wetenschappers. Hiervan zijn totaal 22 enquêtes geretourneerd 

door gamma-wetenschappen en 26 door bèta-wetenschappers.  

Het betreft oudere hoogleraren die minimaal één jaar en maximaal zeven jaar met pensioen 

zijn gegaan. De gemiddelde leeftijd van de ondervraagde groep is 69 jaar. 
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4 Onderzoeksresultaten 
De resultaten van de enquête en daarmee de antwoorden op de deelvragen worden in dit 

hoofdstuk gepresenteerd. Deze komen per deelvraag aan de orde. In het hoofdstuk hierna 

worden echter pas de conclusies betreffende deze vragen vermeld terwijl daarbij ook de 

relatie met de hoofdvraag wordt gelegd.  

4.1 Resultaten deelvraag 1: de latere loopbaanfase 

Onder de latere loopbaanfase wordt de tweede loopbaanhelft verstaan (45+). Een extra accent 

wordt er gelegd op de laatste loopbaankwart van 10 jaar (55+). De resultaten zijn niet alleen 

gebaseerd op de latere loopbaanfase: zij worden ook met eerdere periodes vergeleken.  

 

Voor de volledigheid wordt de betreffende deelvraag hier herhaald: 

 

Welke karakteristieken zijn van belang voor het typeren van het ontwikkelingsverloop van 

oudere hoogleraren tijdens de latere loopbaanfase? 

 

Betreffende deze fase is er ingegaan op de nu volgende subvragen welke in de komende 

paragrafen behandeld worden: 

 

1. Zijn hoogleraren in laatste loopbaanfase aan de top van hun kunnen? 

2. Zijn de arbeidsprestaties inzake onderzoek in tweede loopbaanhelft relatief hoog? 

3. Zijn de arbeidsprestaties inzake onderwijs in tweede loopbaanhelft relatief hoog? 

4. Is sprake van een relatief hoge arbeidstevredenheid in de tweede loopbaanhelft en in 

hoeverre hangt deze samen met onderzoeks- en/of onderwijsprestaties? 

4.1.1 Hoogleraren aan de top van hun kunnen 

Allereerst is er nagegaan wat de hoogleraren naar eigen perceptie kunnen. Tabel 4.1 geeft 

daarvan een overzicht. 

 

Tabel 4.1 Hoogleraren aan de top van hun kunnen. Gemiddelden (5-puntsschaal) en 

standaarddeviaties in 4 loopbaanfasen (< 35 jr; 35 t/m 44 jr; 45 t/m 54 jr; 55 t/m 64 jr) 

  < 35 jaar 35 t/m 44 jaar 44 t/m 55 jaar 55 t/m 64 jaar 

M (SD) M (SD) M (SD) M (SD) 

Gamma- 

wetenschappers 

2.05 1.03 3.52 1.25 4.05 0.97 4.10 0.94 

Bèta- 

wetenschappers 

2.38 1.10 3.17 1.17 3.63 0.71 3.44 1.00 

Totaal 2.24 1.07 3.33 1.21 3.82 0.86 3.74 1.02 

* p < 0.05; ** p < 0.01; *** p < 0.001  

 

Door middel van t-toetsen is nagegaan of de scores van gamma-wetenschappers en bèta-

wetenschappers per fase significant van elkaar verschillen. Dit blijkt in geen van de vier fasen 

niet het geval te zijn. 

 

Gamma-wetenschappers bereiken de top van hun kunnen, i.c. de hoogste score in het vierde 

loopbaankwart, bèta-wetenschappers in het derde loopbaankwart. Dat is een reden om naar de 

verhouding tussen 3e en 4e loopbaanfase te kijken. Deze twee laatste loopbaanfasen zijn, voor 

beide groepen apart, met elkaar vergeleken, maar tussen deze fasen bestaat geen significant 

verschil.    
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Ook is de eerste loopbaanhelft (tot 45 jaar) vergeleken met de tweede loopbaanhelft (45 en 

ouder): dat verschil is voor gamma-wetenschappers significant (p = 0.00***), voor bèta-

wetenschappers niet (p = 0.06).  

4.1.2 Onderzoeksprestaties 

Tegenwoordig worden de onderzoeksprestaties veelal afgemeten aan onderzoekspublicaties. 

Wanneer wetenschappers aan de top van hun kunnen zijn, betekent dit echter niet automatisch 

dat dit tot uiting komt in concrete onderzoeksprestaties.  

In tabel 4.2 zijn de scores voor de zelfpercepties betreffende de onderzoeksprestaties vermeld, 

gemeten met een schoolcijfer van 1-10. 

  

Tabel 4.2  Onderzoeksprestaties van hoogleraren. Gemiddelden (in schoolcijfers) en 

standaarddeviaties in 4 loopbaanfasen (< 35 jr; 35 t/m 44 jr; 45 t/m 54 jr; 55 t/m 64 jr)  

  < 35 jaar 35 t/m 44 jaar 44 t/m 55 jaar 55 t/m 64 jaar 

M (SD) M (SD) M (SD) M (SD) 

Gamma- 

wetenschappers 

7.13 0.99 7.70 0.73 8.05 0.71 8.06 0.87 

Bèta- 

wetenschappers 

7.78 1.00 7.70 0.93 7.48 0.82 7.17 1.34 

Totaal 7.53 1.03 7.70 0.83 7.73 0.82 7.55 1.23 

* p < 0.05; ** p < 0.01; *** p < 0.001  

 

Door middel van een t-toets is nagegaan of de scores voor onderzoeksprestaties van gamma-

wetenschappers en bèta-wetenschappers in één van de vier fasen significant van elkaar 

verschillen. Dit blijkt niet het geval te zijn. 

  

Indien gekeken wordt naar de tweede loopbaanhelft, blijken bèta-wetenschappers in het eerste 

loopbaankwart een hogere score te bereiken dan in het vierde  loopbaankwart, terwijl gamma-

wetenschappers in het vierde loopbaankwart een net iets hogere score bereiken dan in het 

derde loopbaankwart. Voor beide groepen zijn deze twee latere loopbaanfasen met elkaar 

vergeleken, maar de verschillen zijn niet significant.  

  

Ook is de eerste loopbaanhelft (tot 45 jaar) vergeleken met de tweede loopbaanhelft (45 en 

ouder): dat verschil is gamma-wetenschappers significant ( p = 0.00***), voor bèta-

wetenschappers niet (p = 0.16).  

4.1.3 Onderwijsprestaties 

Naast de onderzoeksprestaties is er ook gemeten wat het zelfoordeel is betreffende de 

onderwijsprestaties. De scores in tabel 4.3 zijn gemeten in schoolcijfers van 1 –10. 
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Tabel 4.3  Onderwijsprestaties van hoogleraren. Gemiddelden (in schoolcijfers) en 

standaarddeviaties in 4 loopbaanfasen (< 35 jr; 35 t/m 44 jr; 45 t/m 54 jr; 55 t/m 64 jr)  

  < 35 jaar 35 t/m 44 jaar 44 t/m 55 jaar 55 t/m 64 jaar 

M (SD) M (SD) M (SD) M (SD) 

Gamma- 

wetenschappers 7.47 1.13 7.72 1.02 7.79 0.92 7.64 0.76 

Bèta- 

wetenschappers 7.33 1.24 7.52 0.87 7.71 0.91 7.63 1.10 

Totaal 
7.39 1.18 7.62 0.94 7.74 0.90 7.63 0.96 

* p < 0.05; ** p < 0.01; *** p < 0.001  

 

Door middel van t-toetsen is nagegaan of de scores van de gamma-wetenschappers en bèta-

wetenschappers in één van de vier fasen significant van elkaar verschillen. Dit blijkt niet het 

geval te zijn. 

Beide groepen bereiken de hoogste score in de derde loopbaankwart, maar het verschil tussen 

derde en vierde loopbaankwart blijkt voor geen van beide groepen significant te zijn.   

  

Ook zijn de scores voor de eerste loopbaanhelft (tot 45 jaar) vergeleken met de tweede 

loopbaanhelft (45 en ouder): dat verschil is voor beide groepen niet significant. 

4.1.4 Arbeidstevredenheid 

Er is ook gevraagd naar de arbeidstevredenheid van hoogleraren, afzonderlijk voor 

onderzoekswerkzaamheden en onderwijswerkzaamheden. De tevredenheidsscores zijn 

gemeten in schoolcijfers van 1 –10.  

 

Tabel 4.4 Tevredenheid over onderzoekswerkzaamheden van hoogleraren. Gemiddelden (in 

schoolcijfers) en standaarddeviaties in 4 loopbaanfasen (< 35 jr; 35 t/m 44 jr; 45 t/m 54 jr; 

55 t/m 64 jr)  

 onderzoek < 35 jaar 35 t/m 44 jaar 44 t/m 55 jaar 55 t/m 64 jaar 

M (SD) M (SD) M (SD) M (SD) 

Gamma- 

wetenschappers 
6.65 2.12 7.57 0.98 7.90 1.17 7.58 1.46 

Bèta- 

wetenschappers 
8.39 0.78 8.30 0.97 8.08 1.04 7.67 1.49 

Totaal 7.65 1.72 7.95 1.03 8.00 1.09 7.63 1.46 

* p < 0.05; ** p < 0.01; *** p < 0.001  

 

Door middel van t-toetsen is nagegaan of de scores van de gamma-wetenschappers en bèta-

wetenschappers in één van de vier fasen significant van elkaar verschillen. In de eerste 

loopbaanhelft blijkt de tevredenheid van bèta-wetenschappers significant hoger dan van 

gamma-wetenschappers, zowel over het eerste loopbaankwart (p = 0.00***) als over het 

tweede loopbaankwart (p = 0.02*). In de tweede loopbaanhelft is geen sprake van significante 

verschillen.  

  

Behalve naar verschillen tussen beide groepen is gekeken naar verschillen tussen beide fasen 

die tot de tweede loopbaanhelft behoren. Voor beide groepen geldt dat ze tijdens het 3e 

loopbaankwart tot een hogere score komen dan tijdens het 4e loopbaankwart: dat verschil 

tussen derde en vierde loopbaankwart blijkt zowel significant voor gamma-wetenschappers (p 

= 0.04*) als voor bèta-wetenschappers (p = 0.05*).  
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Ook is de eerste loopbaanhelft als totaal (tot 45 jaar) vergeleken met de tweede loopbaanhelft 

(45 en ouder): dat verschil is voor de bèta-wetenschappers significant (p = 0.01**), voor 

gamma-wetenschappers niet (p = 0.13).  

 

Tabel 4.5  Onderwijstevredenheid van hoogleraren. Gemiddelden (in schoolcijfers) en 

standaarddeviaties in vier loopbaanfasen (< 35 jr; 35 t/m 44 jr; 45 t/m 54 jr; 55 t/m 64 jr) 

 onderwijs < 35 jaar 35 t/m 44 jaar 44 t/m 55 jaar 55 t/m 64 jaar 

M (SD) M (SD) M (SD) M (SD) 

Gamma- 

wetenschappers 

7.33 0.90 7.42 1.02 7.35 1.18 7.26 1.24 

Bèta- 

wetenschappers 

7.33 1.02 7.48 0.81 7.54 1.06 7.42 1.44 

Totaal 7.33 0.96 7.45 0.90 7.45 1.11 7.35 1.34 

* p < 0.05; ** p < 0.01; *** p < 0.001  

 

Door middel van t-toetsen is nagegaan of de scores van de gamma-wetenschappers en bèta-

wetenschappers in één van de vier fasen significant van elkaar verschillen. Dit blijkt niet het 

geval te zijn. 

  

Voor beide groepen zijn de scores van de twee laatste loopbaanfasen (derde en vierde kwart) 

met elkaar vergeleken maar de verschillen daartussen zijn niet significant.  

  

Ook is de eerste loopbaanhelft (tot 45 jaar) vergeleken met de tweede loopbaanhelft, maar 

ook deze verschillen blijken niet significant.  

  

Vervolgens is voor de gehele groep (bèta- en gamma-wetenschappers) nagegaan in hoeverre 

de arbeidstevredenheid van oudere hoogleraren in hun laatste loopbaankwart (55-plus) 

samenhangt met de door hen gepercipieerde prestaties. 

Tussen die scores blijkt een significante correlatie te bestaan: zowel tussen 

onderzoeksprestaties en arbeidstevredenheid over onderzoekstaken (corr. = 0.35), als  tussen 

onderwijsprestaties en arbeidstevredenheid over onderwijstaken (corr. = 0.54).  

Als gekeken wordt naar de totale tweede loopbaanhelft bestaat er geen significante correlatie 

voor onderzoek, echter wel voor onderwijs (corr. = 0.50).  

4.2 Resultaten deelvraag 2: de pensioneringsfase 

De pensioneringsfase wordt in dit onderzoek omschreven als het laatste loopbaanjaar 

voorafgaande aan het (pre)pensioen. Gegevens over deze fase kunnen informatie bevatten 

over de mogelijkheden en beperkingen van langer doorwerken en daarmee over de 

inzetbaarheid van oudere hoogleraren.  

 

Met behulp van de in dit verband verkregen gegevens wordt een antwoord gezocht op 

deelvraag twee, namelijk:  

 

Welke karakteristieken zijn van belang voor het typeren van het ontwikkelingsverloop van 

oudere hoogleraren tijdens de pensioneringsfase? 

 

Betreffende deze fase is er ingegaan op de nu volgende subvragen welke in de komende 

paragrafen behandeld worden: 

 

 In hoeverre was men bij pensionering up-to-date of obsoleet? 
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 In hoeverre was sprake van  

o anticiperende afbouw?  

o bereidheid tot langer doorwerken?  

o bereidheid tot inwerken opvolger? 

 Welke condities zouden langer doorwerken beïnvloeden? 

 Welke condities waren van invloed op het gebruikmaken van prepensioen?  

4.2.1 Up-to-date of obsoleet 

Wanneer hoogleraren op 65-jarige leeftijd (of eerder) met pensioen gaan, met emeritaat, 

behouden ze nog vijf jaar bepaalde rechten, zoals het jus promovendi, het recht om 

dissertaties te begeleiden. Eigenlijk wordt dus verwacht dat zij nog vijf jaar bijblijven op hun 

vakgebied, waardoor zij mogelijk ook langer zouden kunnen doorwerken. In hoeverre zij 

daadwerkelijk up-to-date dan wel obsoleet zijn, is gemeten met behulp van een obsoletiescan 

(vijfpuntsschaal), die aangeeft in hoeverre sprake is van economische, technische en/of 

perspectivische obsoletie. 

 

De resultaten staan vermeld in Tabel 4.6.  

 

Tabel 4.6 Mate van obsoletie bij pensionering. Gemiddelde en SD van scores op 5-

puntsschaal   

 M (SD) 

Technische obsoletie 2.12 0.14 

Economische obsoletie 2.41 0.11 

Perspectivische obsoletie 2.60 0.09 

Obsoletie totaal 2.38 0.08 

4.2.2 Afbouwen, doorwerken en inwerken 

De navolgende gegevens betreffen indicaties voor de arbeidsbereidheid bij het naderen van de 

(pre)pensioendatum. Het gaat hier om drie van dergelijke indicatoren:  

 

- mate waarin sprake was van vroegtijdig afbouwen, van anticiperen op het pensioen;  

- mate van bereidheid om langer door te werken;  

- mate van bereidheid om een opvolger in te werken. 

  

De gegevens over deze drie indicatoren zijn te vinden in Figuur 4.1.   

 

Figuur 4.1 Van Links naar rechts, mate van anticiperende afbouw, bereidheid tot langer 

doorwerken en bereidheid tot inwerken opvolger   
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4.2.3 Condities die langer doorwerken beïnvloeden 

Voorts is nagegaan welke condities de meest positieve invloed hebben op de bereidheid van 

oudere hoogleraren om langer door te werken. Tabel 4.7 geeft daar een overzicht van. 

 

Tabel 4.7 Belangrijkste condities voor de bereidheid tot langer doorwerken. Gemiddelde en 

SD van scores op 5-puntsschaal 

 M (SD) 

Tegemoetkoming aan voorkeur voor 

onderzoekstaken 

4.29 1.19 

Veel autonomie in het werk 4.07 1.02 

Goede relatie met directe collega‟s 3.71 1.03 

Ontlasting logistieke en procedurele taken 3.54 1.40 

 

Volledigheidshalve zij vermeld dat (1) toespitsing van het werk op bestuurstaken en (2) de 

mate van extra inkomen de twee minst belangrijke condities zijn voor de bereidheid om 

langer door te werken.  

4.2.4 Vervroegd pensioen 

Ook is nagegaan welk deel van de betreffende hoogleraren met vervroegd pensioen is gegaan. 

Figuur 4.2 geeft hiervan een overzicht, waarbij verschil wordt gemaakt tussen beperkte 

vervroeging (1-3 jaar) en ruime vervroeging (meer dan 3 jaar).   

 

Figuur 4.2 Percentages met vervroegd pensioen 
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Ook is nagegaan in welke mate bepaalde redenen een rol hebben gespeeld bij vervroegd 

pensioen / prepensioen. De belangrijkste redenen voor vervroegd pensioen zijn opgenomen in 

tabel 4.8.    

 

Tabel 4.8 Belangrijkste redenen voor vervroegd pensioen. Gemiddelde en SD van scores op 

5-puntsschaal 

 M (SD) 

Reorganisatie binnen de 

universiteit 

3.35 1.70 

Attractiviteit van de 

privé-situatie  

3.00 1.45 

Gezondheid op moment 

van vertrek 

2.23 1.54 

4.3 Resultaten deelvraag 3: de post-laborale fase. 

De resultaten van deelvraag drie betreffen de post-laborale fase, de fase nadat het 

(pre)pensioen is ingegaan. Gegevens over deze fase betreffen zowel om kwalificaties en om 
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werkzaamheden / bezigheden, deels in vergelijking met eerdere fasen. Voor de volledigheid 

wordt hierna deelvraag drie herhaald, alsook de diverse subvragen waarin deze derde 

deelvraag is opgesplitst. 

  

Welke karakteristieken zijn van belang voor het typeren van het ontwikkelingsverloop van 

oudere hoogleraren tijdens de post-laborale fase? 

  

Betreffende deze fase wordt ingegaan op een viertal vragen welke achtereenvolgens in de 

aankomende paragrafen behandeld worden: 

 

 In hoeverre zijn bepaalde kwalificaties op diverse gebieden thans up-to-date? 

 In hoeverre is de afgelopen periode tijd besteed aan diverse bezigheden?  

 In hoeverre is de afgelopen periode tijd  besteed aan het bijblijven van diverse 

ontwikkelingen? 

 In hoeverre is de afgelopen periode spraken van welbevinden? 

4.3.1 Kwalificaties up-to-date 

Het gaat hier om zelfpercepties omtrent meer algemene kwalificaties en specifiek ook omtrent 

IT-expertise. Bij de meer algemene kwalificaties gaat het om een drietal gebieden waarvan de 

scores in tabel 4.9 zijn opgenomen. 

 

Tabel 4.9. Algemene kwaliteiten up-to-date. Gemiddelde en SD van scores op 5-puntsschaal 

 M (SD) 

Cognitieve kwaliteiten 

binnen oude vakgebied 

3.96 0.77 

Cognitieve kwaliteiten 

buiten oude vakgebied 

3.69 0.75 

Motorische kwaliteiten 

voor werk in/om huis 

3.73 1.18 

 

Om de IT-expertise te meten is een twintigtal specifieke items voorgelegd, omdat het 

referentiekader van persoon tot persoon anders wellicht erg sterk zou kunnen verschillen. De 

belangrijkste resultaten in positieve zin zijn opgenomen in tabel 4.10. 

 

Tabel 4.10. Specifieke IT-kwaliteiten up-to-date. Gemiddelde en SD van scores op 5-

puntsschaal 

 M (SD) 

Geld pinnen 4.28 0.97 

Bijlage verzenden via e-

mail 

4.17 1.20 

Treinkaartje kopen via 

automaat 

3.70 1.50 

Literatuur opzoeken via 

internet 

3.53 1.40 

 

In de tabel hierboven zijn de vier specifieke IT-kwaliteiten genoemd die het hoogst scoorden. 

Voor de volledigheid zij vermeld dat het gebruik van een blackberry evident het laagst 

scoorde.  

 

De score over alle IT-items betrof gemiddeld 2.99 (SD = 0.96).   

4.3.2 Tijdsbesteding diverse bezigheden  

Voor een beeld van de post-laborale tijdsverschuiving zijn gegevens verzameld over de 

hoeveelheid uren gemiddeld besteed per week besteed aan diverse bezigheden.  
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Een en ander is gemeten op een drietal tijdstippen ten einde een beeld te verkrijgen van het 

ontwikkelingsverloop.  

 

Tabel 4.11 Tijd besteed aan diverse bezigheden. Gemiddelde en SD in uren per week 

 laatste arbeidsjaar eerste 

(pre)pensioenjaar 

afgelopen jaar 

 M (SD) M (SD) M (SD) 

Betaalde arbeid 41.89 15.06 16.82 19.00 11.71 17.59 

Sociaal contact collega‟s  3.44 3.70 2.76 3.63 2.35 3.55 

Sociaal contact 

familieleden 

4.02 5.12 5.96 11.92 6.73 11.93 

Sociaal contact andere 

netwerk. 

4.27 6.14 4.89 6.21 5.72 6.61 

Huishoud- en zorg-taken 7.04 7.43 9.44 10.11 11.61 11.66 

4.3.3 Tijdsbesteding aan bijblijven diverse ontwikkelingen 

Ook is nagegaan in hoeverre tijd is besteed aan bijblijven inzake ontwikkelingen op het 

professionele vakgebied en op diverse andere terreinen. 

 

Ook dit is gemeten op een drietal tijdstippen ten einde een beeld te verkrijgen van het 

ontwikkelingsverloop.  

 

Tabel 4.12 Tijd besteed aan bijblijven. Gemiddelde en SD in uren per week 

 laatste arbeidsjaar eerste 

(pre)pensioenjaar 

afgelopen jaar 

 M (SD) M (SD) M (SD) 

Ontwikkelingen op 

vakgebied 

8.33 11.79 7.26 12.01 6.12 12.47 

Ontwikkelingen in 

woonplaats 

0.80 1.72 1.12 1.98 1.20 1.90 

Maatschappelijke 

ontwikkelingen 

4.56 12.58 4.98 12.41 5.54 12.75 

Ontwikkelingen op 

IT-gebied 

2.95 8.43 2.48 6.53 2.46 6.64 

4.3.4 Welbevinden 

Het beperkte empirische onderzoek naar de post-laborale fase legt vaak de nadruk op het 

welbevinden. In dit onderzoek is het welbevinden gemeten met rapportcijfers op dezelfde drie 

tijdstippen die in tabellen 4.11 en 4.12 zijn opgenomen.  

 

Tabel 4.13 Welbevinden in diverse perioden. Gemiddelde en SD op grond van schoolcijfers 1-

10. 

 laatste arbeidsjaar eerste 

(pre)pensioenjaar 

afgelopen jaar 

 M (SD) M (SD) M (SD) 

Welbevinden 7.57 1.10 7.89 0.96 7.82 1.27 

 

Tenslotte is nagegaan in hoeverre de mate van welbevinden p de diverse tijdstippen 

samenhangt met: 

a. de tijd besteed aan diverse bezigheden (zie tabel 4.14); 

b. de tijd besteed aan bijblijven op diverse gebieden (zie tabel 4.15). 
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Tabel 4.14 Correlaties tussen welbevinden en tijd besteed aan diverse bezigheden. 

 Welbevinden laatste 

arbeidsjaar 

Welbevinden eerste 

(pre)pensioenjaar 

Welbevinden 

afgelopen jaar 

 Corr. p Corr. p Corr. p 

Betaalde arbeid 0.16 0.30 -0.05 0.77 0.15 0.34 

Sociaal contact 

collega‟s 

0.02 0.88 0.12 0.44 0.10 0.54 

Sociaal contact 

familieleden 

-0.33* 0.03 0.00 0.98 0.11 0.50 

Sociaal contact 

andere netwerken 

-0.06 0.72 0.07 0.65 -0.05 0.73 

Huishoud- en 

zorg-taken 

-0.03 0.82 0.04 0.78 -0.08 0.62 

* p < 0.05; ** p < 0.01; *** p < 0.001  

 

Tabel 4.15 Correlaties tussen welbevinden en tijd besteed aan bijblijven. 

 Welbevinden laatste 

arbeidsjaar 

Welbevinden eerste 

(pre)pensioenjaar 

Welbevinden 

afgelopen jaar 

 Corr. p Corr.  p Corr. p 

Ontwikkelingen op 

vakgebied 

-0.04 0.78 0.01 0.94 0.07 0.65 

Ontwikkelingen in 

woonplaats 

-0.06 0.69 -0.06 0.70 0.11 0.50 

Maatschappelijke 

ontwikkelingen 

-0.01 0.97 0.10 0.53 0.05 0.76 

Ontwikkelingen op 

IT-gebied 

0.02 0.91 0.05 0.76 0.01 0.98 

* p < 0.05; ** p < 0.01; *** p < 0.001  

 

Uit bovenstaande tabel is alleen een matig sterke negatieve samenhang te noemen tussen 

welbevinden in het laatste arbeidsjaar en het sociale contact met de familieleden (corr. = -

0.33, p < 0.05, tweezijdig). Zie bijlage 2 en 3 voor een volledige correlatiematrix van alle 

gegevens behorende bij tabel 4.14 en 4.15.  
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5 Conclusie en discussie 
In dit hoofdstuk wordt eerst per deelvraag de conclusies besproken die aan de gevonden 

resultaten kunnen worden verbonden, waarna de algemene vraagstelling aan de orde komt. 

Met name bij de eerste deelvraag wordt niet alleen naar de totale groep van respondenten 

gekeken, maar ook naar verschillen tussen bèta- en gamma- wetenschappers, omdat dit in de 

literatuur als een belangrijke variabele wordt gezien. Dat geldt niet voor beide andere 

deelvragen. Na het bespreken van de conclusies komt een discussie-paragraaf aan de orde 

waarin de betekenis van dit onderzoek wordt besproken.  

5.1 Conclusies 

Allereerst wordt deelvraag één besproken. Voor de volledigheid wordt deze hieronder 

herhaald. 

 

Deelvraag één: Welke karakteristieken zijn van belang voor het typeren van het 

ontwikkelingsverloop van oudere hoogleraren tijdens de latere loopbaanfase? 

 

De top van hun kunnen blijkt bij hoogleraren te verschillen per discipline: bèta-

wetenschappers bereiken die eerder dan gamma-wetenschappers. De verschillen tussen beide 

groepen zijn echter zeer klein. Als longitudinaal naar het ontwikkelingsverloop wordt 

gekeken, kan worden geconcludeerd dat de ontwikkeling een toonbeeld van geleidelijkheid is, 

althans op het eerste decennium na.  

  

Wanneer er gekeken wordt naar de onderzoeksprestaties, is er sprake van een gelijk soort 

beeld. De verschillen over de gehele linie genomen zijn niet zo groot. Maar de bèta-

wetenschappers bereiken hun top in het eerste loopbaankwartaal, en wordt geleidelijk minder. 

Bij de gamma-wetenschappers wordt de top bereikt in het laatste loopbaankwart, maar de 

stijging in de laatste helft is miniem. De onderlinge verschillen zijn niet significant te 

noemen.  

  

De onderwijsprestaties zijn voor beide groepen wetenschappers in het derde loopbaankwart 

het hoogst, terwijl de onderlinge verschillen per loopbaanfase, alsook de longitudinale 

verschillen verwaarloosbaar klein zijn.   

De tevredenheid over de onderzoekswerkzaamheden is bij de bèta-wetenschappers groter in 

de eerste loopbaankwart dan bij de gamma-wetenschappers. Longitudinaal gezien scoort de 

eerste loopbaanfase (tot 35 jaar) bij gamma-wetenschappers relatief laag en bij beta-

wetenschappers juist de laatste loopbaanfase (55 en ouder), maar ook hiervoor geldt dat het 

om kleine verschillen gaat.  

 

Wat de arbeidstevredenheid over onderwijstaken betreft zijn de verschillen tussen beide 

groepen alsook longitudinaal gezien nog veel kleiner. 

 

De arbeidstevredenheid van oudere hoogleraren, dat wil zeggen de arbeidstevredenheid 

tijdens het laatste loopbaankwart (55-plus), blijkt voor bèta- en gamma-wetenschappers zowel 

samen te hangen met hun onderzoeksprestaties als met hun onderwijsprestaties.  

Wanneer er grofweg wordt gekeken naar het totaalbeeld van karakteristieken kan worden 

geconcludeerd dat, zeker na de startfase, een beeld van gelijkmatigheid overheerst, zonder 

scherpe pieken en diepe dalen. Zowel de groepsgewijze als de longitudinale verschillen in 

scores zijn doorgaans erg klein en zelden significant. 

   

Nu deelvraag één besproken is wordt verder gegaan met deelvraag twee. Voor de 

volledigheid wordt ook deze hieronder herhaald.  
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Deelvraag twee: Welke karakteristieken zijn van belang voor het typeren van het 

ontwikkelingsverloop van oudere hoogleraren tijdens de pensioneringsfase? 

 

Wanneer gekeken wordt naar de pensioneringsfase, met andere woorden het laatste 

loopbaanjaar, valt op dat hoogleraren op de dimensie up-to-date / obsoleet een gunstige score 

bereiken. De relatief ongunstigste score geldt voor perspectivische obsoletie waarvan het 

gemiddelde van 2.60 nog evident aan de goede kant van het schaalmidden (3.00) blijft.   

 

Van anticiperen op het (pre)pensioen door vroegtijdig af te bouwen is slechts bij een kwart 

van de respondenten sprake, terwijl de bereidheid tot het inwerken van een opvolger (85 %), 

alsook tot langer doorwerken (meer dan driekwart) zonder meer hoog is. De condities die het 

langer doorwerken gemiddeld genomen het meest bevorderen zijn: tegemoetkoming aan de 

voorkeur voor onderzoekstaken, veel autonomie in het werk, goede relatie met directe 

collega‟s en ontlasting van logistieke en procedurele taken.  

 

In een minderheid van gevallen is sprake van vervroegd pensioen. Hierbij wordt reorganisatie 

binnen de universiteit als meest genoemde oorzaak.  

 

De pensioneringsfase kan samenvattend als volgt worden gekarakteriseerd:  

Hoogleraren die met pensioen gaan zijn in het algemeen genomen up-to-date. Daarnaast zijn 

ze ook bereid tot langer doorwerken, zeker indien er voldaan wordt aan bepaalde condities, 

zoals bijvoorbeeld tegemoetkoming aan voorkeur voor onderzoekstaken. Verassend genoeg 

speelt de mate van inkomen hier geen grote rol in.  

 

Tot slot wordt in deze paragraaf de conclusie betreffende de derde deelvraag behandeld. Deze 

luidt als volgt. 

 

Deelvraag drie: Welke karakteristieken zijn van belang voor het typeren van het 

ontwikkelingsverloop van oudere hoogleraren tijdens de post-laborale fase? 

 

In de post-laborale fase, de periode nadat het (pre)pensioen is ingegaan, valt op dat algemene 

kwalificaties van cognitieve en motorische aard een score boven het schaalgemiddelden 

bereiken. De specifieke IT-kwalificaties, die op een twintigtal aspecten scoren, zijn iets lager, 

net onder het schaalmidden. Vaak voorkomende IT-handelingen, zoals geld pinnen, gebruik 

van pinpas / chip om treinkaartjes te kopen en om te parkeren gaat hen goed af.   

 

Voor de mate van verschuiving in post-laborale tijdsbesteding geldt logischere wijs dat de tijd 

die besteed wordt aan gewone (betaalde) arbeid evident afneemt, maar ook na diverse 

pensioenjaren nog ruim een kwart werkweek omvat. Daarentegen stijgt de tijd die men 

besteed aan sociale contacten (vooral met familie) en met andere netwerken. Het contact met 

collega‟s neemt logischer wijs af, zij het zeer geleidelijk. Huishoud- en zorg-taken nemen 

behoorlijk toe tot gemiddeld tot bijna 12 uur per week.  

 

De tijd die besteed wordt aan het bijblijven inzake ontwikkelingen op het eigen vakgebied 

daalt na een jaar of vijf gemiddeld met zo‟n 50 procent. Het bijblijven op andere terreinen, 

zoals IT-gebied, maatschappelijke ontwikkelingen etc. geven nauwelijks veranderingen te 

zien.  

 

Ook is er gekeken naar het welbevinden binnen de latere loopbaanfase, pensioneringsfase en 

de post-laborale fase. De gemiddelde scores zijn vrij positief en tijdstabiel. Indien gekeken 

wordt naar de post-laborale fase zijn er geen evidente correlaties te constateren tussen 

welbevinden enerzijds en bezigheden en bijblijven anderzijds.   

 

Samenvattend kan gezegd worden, dat men – na met (pre)pensioen te zijn gegaan – nog lange 

tijd (betaalde) arbeid verricht, al is dat na verloop van jaren minder intensief. De tijd die 
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overblijft wordt deels gevuld met meer sociale contacten en huishoud / zorg-taken. Tenslotte 

blijkt dat het welbevinden in de post-laborale fase positief en stabiel blijft en niet samenhangt 

met het type tijdsbesteding.   

Algemene conclusie 

Wanneer nu wordt teruggekeken op de totale vraagstelling, dat wil zeggen naar de grote 

lijn in de drie deelvragen onderscheiden periodes, dan kan worden geconcludeerd dat er in 

zijn algemeenheid een rode draad van duurzame inzetbaarheid is te onderkennen en wel 

zonder discontinue ontwikkelingen, noch tijdens, noch na de loopbaan. Denkbeelden over 

scherpe pieken en diepe dalen in ontwikkeling worden zelfs niet bij benadering geconstateerd. 

Er zijn wel enige verschillen tussen bèta- en gamma-wetenschappers te constateren en er is 

post-laboraal wel sprake van verschuiving in activiteiten, maar de verschillen tussen groepen 

wetenschappers zijn zeer beperkt en de longitudinale ontwikkelingen voor en na pensionering 

vertonen een beeld van geleidelijkheid.   

5.2 Discussie  

Wanneer dit onderzoek nader geëvalueerd wordt, dienen er eerst een aantal opmerkingen 

gemaakt te worden. Ten eerste betreft dat de hoogte van het aantal respondenten in dit 

onderzoek. Deze groep is beperkt te noemen, namelijk minder dan de helft van de 117 

benaderde wetenschappers retourneerde de enquête. Tevens zijn er emeriti van verschillende 

universiteiten benaderd, omdat een deel van de gamma-wetenschappers van de Universiteit 

Utrecht niet kon participeren in verband met een ander onderzoek. Voor deze oplossing is 

gekozen om het evenwicht tussen de gamma- en beta-wetenschappers te bewaren. Mede 

daardoor is het ook niet mogelijk geweest om interviews persoonlijk af te nemen, gezien het 

feit dat de respondenten over heel Nederland verspreid wonen. Ten tweede betreft het de 

looptijd van dit onderzoek. Deze duurde namelijk langer dan gepland was, doordat er sprake 

was van een aantal tegenslagen van verschillende aard. Niet iedere respondent heeft namelijk 

in dezelfde week gereageerd. Er was sprake van responsspreiding over ruim een maand.   

 

Inhoudelijk gezien bleek het, vooraf belangrijke geachte, onderscheid tussen gamma- en beta-

wetenschappers achteraf niet uit de resultaten van dit onderzoek. Er zijn verschillen 

geconstateerd tussen beide groepen wetenschappers, maar deze zijn verwaarloosbaar klein om 

hier verder onderzoek naar te doen.  

Een groot deel van vragen in de enquête betreft een zelfoordelen. Al bezitten wetenschapper 

vaak kritische-reflectieve kwaliteiten, een zelfoordelen is toch niet altijd betrouwbaar. Dit 

onderzoek dient dan ook in het juiste perspectief gezien te worden.  

Verder is dit onderzoek te kleinschalig van aard voor generaliseerbare conclusies en is meer 

onderzoek nodig naar ook andere beroepsgroepen om te zien welke karakteristieken van 

kenniswerk aan de basis staan van duurzame arbeidskwalificaties en -prestaties. 

 

Voor toekomstig onderzoek is het van belang aandacht te schenken aan de navolgende zaken: 

1. Vergelijking van de gemiddelden en verschillen in prestaties en kwalificaties voor de 

diverse leeftijdsfasen van verschillende beroepsgroepen;  

 

Uit de literatuur blijkt dat er een relatie ligt tussen het type arbeidstaken, voortdurend 

vernieuwen van arbeidskwalificaties en het duurzaam leveren van arbeidsprestaties. Hierop 

voortbouwende kan worden aangenomen dat (hoogwaardig) kenniswerk de vermindering van 

arbeidskwalificaties en arbeidsprestaties op oudere leeftijd afremt.  

Onderzoek naar verschillende beroepsgroepen en prestaties en kwalificaties kan daarom 

inzicht geven in hoeverre dat van invloed is en in welke mate. 

 

2. Beoordeling van prestaties en kwalificaties door kenniswerkers zelf in vergelijking met die 

van hun superieuren; 
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Kenniswerk zorgt voor vermindering van arbeidskwalificaties en -prestaties, maar er zijn 

natuurlijk meer factoren die invloed hierop hebben dan kenniswerk alleen. Er zijn dus 

bepaalde functietypes die er meer geschikt voor zijn dan andere. Vandaar dat het goed is om 

hiernaar meer onderzoek te doen.  

 

3. Welke factoren in combinatie kenniswerk zorgen voor vermindering van 

arbeidskwalificaties en -prestaties in de latere loopbaanfasen;  

 

Het is belangrijk om verschillende beroepsgroepen met elkaar te vergelijken om te kijken 

welke functiekenmerken van deze kenniswerkers nu het meeste invloed hebben op de 

arbeidsprestaties en -kwalificaties.   

 

4. Zijn IT-leerprikkels van invloed op de arbeidsprestaties. 

 

Veel IT-veranderingen maken bestaande kwalificaties sneller obsoleet, terwijl veel IT-

veranderingen ook kunnen stimuleren tot bijblijven. IT heeft dus een belangrijke invloed op 

oudere werknemers. Technologische veranderingen hebben een positieve invloed. Een 

belangrijke vorm van menselijk kapitaal is namelijk scholing in technische innovaties die de 

kans op het uitwijken naar andere beroepen vergroot blijkt uit het literatuuronderzoek. Er is 

onderzoek gedaan of verschillende IT-kwalificaties nog up-to-date zijn. Hierbij kan er 

gedacht worden aan het gebruik van een beamer in plaatst van een overheadprojector. Er is 

niet gekeken of de genoemde leerprikkels van invloed zijn op de arbeidsprestaties.  

5.3 Tot slot 

In deze scriptie is gekeken naar het ontwikkelingsverloop van oudere hoogleraren, in het 

bijzonder of er karakteristieken van duurzame inzetbaarheid waar te nemen zijn. Er zijn veel 

interessante punten tijdens dit onderzoek naar voren gekomen. Vervolgonderzoek kan daarom 

zeker wat opleveren. Hiermee kunnen onder andere loopbaanproblemen en teleurstellingen 

aan het eind van de carrière beter en sneller onderkend worden, zodat hier beter mee 

omgegaan kan worden of wellicht kunnen worden voorkomen. 
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Bijlage 1: Enquête  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Enquête gepensioneerde wetenschappers  

 

Na invulling svp in bijgevoegde antwoordenvelop retourneren aan: 

 

Jorda ter Brugge 

Student Bestuurs- en Organisatiewetenschap 

Universiteit Utrecht 

Bijlhouwerstraat 6 

3511  ZC Utrecht 

 



 

  

 

1)  Geboortejaar?       19 ………  

 

2)  Geslacht?        Mannelijk   Vrouwelijk 

 

3)  Aantal jaren bij uw laatste universiteit?   ……………. jaar  

 

4)  Aantal jaren bij de laatste faculteit?   ……………. jaar 

 

5) Aantal jaren verblijfsduur in laatste functie?  ……………. jaar 

 

6) Laatste type functie vooraf aan (pre)pensioen?   Hoogleraar  UHD   UD 

         Anders namelijk 

        ………...………………………….  

 

7)  Aantal jaren verblijfsduur in voorlaatste functie?  ……………. jaar 

 

8) Voorlaatste type functie?      Hoogleraar  UHD   UD 

         Anders namelijk 

        ………...…………………………. 

 

9)  Aantal uren arbeidscontract bij vertrek?   ……………. uur 

 

10) Hoeveel jaar geleden met (pre)pensioen gegaan?  ……………. jaar geleden 

 

11) Levenspartner op moment van vertrek?    nee  

         ja, werkende partner 

         ja, niet werkende partner 

 

12)  Levenspartner afgelopen jaar?     nee  

         ja, werkende partner 

         ja, niet werkende partner 

 

Hoeveel uur per week besteedde u gemiddeld tijdens de laatste jaren voor uw (pre)pensioen aan: 

 

13) Onderzoekstaken (inclusief promovendi)   ……………. uur per week 

 

14) Onderwijstaken      ……………. uur per week 

 

15)  Bestuurs / management taken    ……………. uur per week 

 

16) Heeft u tijdens de laatste fase voor uw (pre)pensioen 

uw taken langzaamaan afgebouwd?     Ja   Nee 

 

17)  Zou u nog een of twee jaar hebben doorgewerkt als  

men u dat nadrukkelijk gevraagd zou hebben?    Ja   Nee 

 

18)  Zou u bereid zijn geweest na uw pensioen een  

opvolger in te werken als men u dat had gevraagd?   Ja   Nee 

Persoonlijke achtergrondgegevens 

 

Vertreksituatie 

 



 

  

19)  Wat zou langer doorwerken in uw geval aantrekkelijk hebben gemaakt?  

 

Kies het meest passend antwoord variërend van - - (zeker niet) tot + + (zeker wel). 

 - - - + / - + + + 
a) Toespitsing werk op onderzoekstaken      

b) Toespitsing werk op onderwijstaken      

c) Toespitsing werk op bestuurstaken      

d) Goede relatie met directe superieuren      

e) Goede relatie met naaste collega‟s      

f) Veel speelruimte in het werk      

g) Ruime middelen en voorzieningen       

h) Extra inkomen      

i) Ontlasting van logistieke en procedurele taken      

j) Andere zaken, nl:      

 

20) Was er in uw geval sprake van vervroegd pensioen?   Nee, ga dan door met vraag 21. 

         Ja, met  ….. jaar vervroegd. 

 

Kies het meest passend antwoord variërend van - - (zeker niet) tot + + (zeker wel). 

Zo ja, in hoeverre speelde het volgende een rol? - - - + / - + + + 
a) Gezondheid op moment van vertrek      

b) Reorganisatie binnen de universiteit      

c) Onvrede met bestaande arbeidssituatie      

d) Attractiviteit van de privé-situatie       

e) Ander motief, nl:       

 

21) Geef hieronder de mate van feitelijk gebruik aan, NIET of u iets zou  kunnen gebruiken.  

 

Beoordeel uw feitelijk gebruik afgelopen jaar variërend van   - - (zeer weinig) tot + + (zeer veel). 

 - - - + / - + + + 
a) Contant geld uit een geldautomaat halen      

b) Bankoverschrijvingen via het internet      

c) Afspelen van DVD      

d) Treinkaartjes kopen via een automaat op het station      

e) Parkeren van auto betalen met chipknip      

f) Instellen en afluisteren antwoordapparaat telefoon      

g) Literatuur opzoeken via het internet      

h) Gebruik van power-point      

i) Een tekst kopiëren op een CD      

j) Bijlagen verzenden via e-mail      

k) Opslaan digitale foto‟s op computer      

l) Hotel boeken via het internet      

m) Vliegticket boeken via het internet      

n) Raadplegen routeplanner op het internet      

o) Opbellen met een mobiele telefoon      

p) Namenlijst in vaste of mobiele telefoon invoeren       

q) Instellen en wijzigen televisie-kanalen      

r) Opnemen televisie-programma op video      

s) Gebruik van een blackberry      

t) Bibliotheekboeken on-line aanvragen      

Recent gebruik moderne technologie 

 



 

*  Indien u pas één jaar met (pre)pensioen bent, hoeft u de gegevens voor “afgelopen jaar” niet in te vullen, 

omdat die gelijk zijn aan het “beginjaar”. 

 

 

22)  Om een vergelijkend beeld te krijgen van uw arbeidsprestatie en 

arbeidstevredenheid in diverse loopbaanfasen vragen we u om deze te beoordelen met een 

schoolcijfer. Hoe beoordeelt u:  

 het niveau van uw arbeidsprestatie: waren a) uw onderzoek en publicaties en  

b) uw onderwijs en studiebegeleiding van lagere of hogere kwaliteit? 

 het niveau van uw arbeidstevredenheid: beleefde u weinig of veel genoegen aan  

c) uw onderzoek en publicaties en aan d) uw onderwijs en studiebegeleiding? 

 1
ste

 fase 

(tot 35 jr.) 

2
de

 fase 

(35-45 jr.) 

3
de

 fase 

(45-55 jr.) 

4
de

 fase 

(55 plus) 

a) Arbeidsprestatie onderzoek   cijfer  cijfer cijfer cijfer 

b) Arbeidsprestatie onderwijs   cijfer cijfer cijfer cijfer 

c) Arbeidstevredenheid onderzoek cijfer cijfer cijfer cijfer 

d) Arbeidstevredenheid onderwijs cijfer cijfer cijfer cijfer 

 

23) Beoordeel svp uw welbevinden (“lekker in uw vel”) in diverse periodes met een schoolcijfer:  

 Laatste 

loopbaanjaar 

Beginjaar 

(pre)pensioen 

Afgelopen 

jaar * 

Geef uw welbevinden een schoolcijfer van 1 tot 10. cijfer  cijfer  cijfer 

 

24) Hoeveel uur besteedde u gemiddeld per week aan? 

   Laatste 

loopbaanjaar 

Beginjaar 

(pre)pensioen 

Afgelopen 

jaar * 

a) Betaalde arbeid uur uur uur 

b) Vrijwilligerswerk uur uur uur 

c) Huishoudelijke taken / zorgtaken uur uur uur 

d) Sociale contacten (oud)collega‟s uur uur uur 

e) Sociale contacten familie uur uur uur 

f) Sociale contacten andere netwerken uur uur uur 

g) Overige qua tijd substantiële bezigheden 

………………...............………..................... 

uur uur uur 

h) Overige qua tijd substantiële bezigheden 

……………................………….................... 

uur uur uur 

  

25) Hoeveel uur besteedde u gemiddeld per week aan bijblijven op diverse gebieden? 

 Laatste 

loopbaanjaar 

Beginjaar 

(pre)pensioen 

Afgelopen 

jaar * 

a) Nieuwe ontwikkelingen mbt uw vakgebied uur uur uur 

b) Nieuwe ontwikkelingen in woonwijk/woonplaats uur uur uur 

c) Nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen uur uur uur 

d) Nieuwe ontwikkelingen op ICT-gebied uur uur uur 

e) Andere nieuwe ontwikkelingen, zoals 

…………………….................................. 

uur uur uur 

 

Opmerkingen: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Mogelijke ontwikkelingen in arbeidsprestatie, -tevredenheid, welbevinden en tijdsbesteding 

 



 

 

 

 

 

Geef svp aan in hoeverre onderstaande beweringen op u van toepassing zijn. Het gaat om uw eigen 

perceptie. Uw reactie op de beweringen kan variëren van - - (geheel onjuist) tot + + (geheel juist).    

 

 

 - - - + / - + + + 
26) Mijn motorische handigheid voor dagelijkse 

klussen in huis en tuin is aardig op peil. 
     

27) Mijn inzicht in kunst is behoorlijk op peil.      

28) Mijn actieve kunstzinnige en creatieve 

bekwaamheden zijn aardig op peil.  
     

29) Mijn cognitieve en intellectuele kwaliteiten 

BINNEN mijn vakgebied zijn aardig op peil. 
     

30) Mijn cognitieve en intellectuele kwaliteiten 

BUITEN mijn vakgebied zijn aardig op peil. 
     

31) In mijn loopbaan was ik wetenschappelijk gezien 

aan mijn top in de periode vóór 35 jaar. 
     

32) In mijn loopbaan was ik wetenschappelijk gezien 

aan mijn top in de periode van 35 tot 45 jaar. 
     

33) In mijn loopbaan was ik wetenschappelijk gezien 

aan mijn top in de periode van 45 tot 55 jaar. 
     

34) In mijn loopbaan was ik wetenschappelijk gezien 

aan mijn top in de periode vanaf 55 jaar.  
     

35) Van administratieve en bureaucratische 

procedures heb ik in mijn laatste loopbaanfase 

weinig last gehad. 

     

36) Bestuurlijke verzakelijking maakte het werk in 

mijn laatste loopbaanfase ON-aantrekkelijk. 
     

37) Het feit dat meer en meer collega‟s in mijn 

laatste loopbaanfase jonger waren dan ik, vond ik 

ON-plezierig.  

     

38) De toenemende publicatiedruk heb ik in mijn 

laatste loopbaanfase als ON-plezierig ervaren. 
     

39) De toenemende internationalisering heb ik in 

mijn laatste loopbaanfase als attractief ervaren.   
     

40) De pogingen om tot meer objectieve metingen 

van de kwaliteit van publicaties te komen heb ik 

in mijn laatste loopbaanfase als attractief ervaren. 
     

41) De verhouding tot mijn naaste superieur was 

tijdens mijn laatste loopbaanfase uitstekend. 
     

42) De verhouding met mijn directe interne collega‟s 

was tijdens mijn laatste loopbaanfase uitstekend. 
     

43) Mijn manier van werken werd tijdens mijn laatste 
arbeidsjaren door veel collega‟s als up-to-date 
gezien. 

     

44) Ik was tijdens mijn laatste arbeidsjaren goed 
thuis in de werkwijzen en hulpmiddelen die in 
die periode als modern werden gezien. 

     

Beweringen over diverse kwalificaties, arbeidsomstandigheden, e.d.  

 



 

 

 

 

 - - - + / - + + + 

45) Ik vond het tijdens mijn laatste arbeidsjaren heel 
interessant diepgaand te praten met collega‟s die 
zich bezighielden met de nieuwste 
ontwikkelingen in mijn vak. 

     

46) Ik vond het tijdens mijn laatste arbeidsjaren 
verfrissend van gedachten te wisselen met 
collega‟s die veranderingen in het werk anders 
beoordeelden dan ik. 

     

47) Mijn kijk op veranderingen in het werk genoot 
tijdens mijn laatste arbeidsjaren bij bestuurders 
weinig waardering. 

     

48) Tijdens mijn laatste arbeidsjaren kon ik mijn 
werk lichamelijk gezien minder goed aan dan vijf 
jaar daarvoor. 

     

49) Tijdens mijn laatste arbeidsjaren kon ik mijn 
werk intellectueel gezien minder goed aan dan 
vijf jaar daarvoor. 

     

50) De mogelijkheid om bepaalde belastende taken in 
mijn werk langdurig verrichten is de laatste 5 jaar 
van mijn arbeidsleven behoorlijk achteruit 
gegaan. 

     

51) Met werkzaamheden die veel van mijn 
concentratie vroegen, had ik het de laatste vijf 
jaar van mijn loopbaan een stuk lastiger. 

     

52) De wijze waarop wetenschappers de laatste tijd 
geacht worden hun werk te “promoten” spreekt 
me erg aan.  

     

53) Mijn manier van optreden en formuleren werd 
door mijn werkomgeving tijdens de laatste jaren 
van mijn loopbaan als ouderwets gezien.  

     

54) Mijn werktempo ging de laatste jaren van mijn 
loopbaan behoorlijk achteruit. 

     

55) Gedurende mijn laatste loopbaanfase was het 
stuk moeilijker meerdere nieuwe feiten tegelijk 
waar te nemen en te onthouden.  

     

56) Op diverse van mijn goed ontwikkelde 
kwaliteiten en vaardigheden werd in mijn laatste 
loopbaanfase minder vaak een beroep gedaan. 

     

 

Opmerkingen (gebruik bij gebrek aan ruimte ook de achterzijde van dit formulier): 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Dit is het einde van deze enquête. Hartelijk dank voor uw medewerking. 



 

 

 

Bijlage 2: Correlatiematrix (tabel 4.14) 
Volledige correlatiematrix van alle genoemde factoren in tabel 4:14:Correlaties tussen welbevinden 

en tijd besteed aan diverse bezigheden. 

 

Welbevinden laatste 

loopbaanjaar 

Welbevinden 

beginjaar 

(pre)pensioen 

Welbevinden 

afgelopen jaar 

 

Pearson 

Correlation p N 

Pearson 

Correlation p N 

Pearson 

Correlation p N 

Welbevinden laatste loopbaanjaar 1.00 . 47       

Welbevinden beginjaar (pre)pensioen 0.57** 0.00 45 1.00 . 45    

Welbevinden afgelopen jaar 0.26 0.09 45 0.53** 0.00 43 1.00 . 45 

Gem. uur betaalde arbeid / week 

laatste loopbaanjaar 0.16 0.30 45 0.20 0.20 43 0.10 0.50 44 

Gem. uur betaalde arbeid / week 

beginjaar (pre) pensioen -0.14 0.35 45 -0.05 0.77 43 0.08 0.61 44 

Gem. uur betaalde arbeid / week 

afgelopen jaar -0.24 0.13 42 0.00 0.98 41 0.15 0.34 42 

Gem. uur sociale contacten collega's 

laatste loopbaanjaar 0.02 0.88 45 0.17 0.28 43 -0.06 0.71 44 

Gem. uur sociale contacten collega's 

beginjaar (pre) pensioen 0.04 0.81 45 0.12 0.44 43 -0.12 0.43 44 

Gem. uur sociale contacten collega's 

afgelopen jaar 0.02 0.90 43 0.09 0.57 42 0.10 0.54 43 

Gem. uur sociale contacten fam. 

laatste loopbaanjaar -0.33* 0.03 45 -0.13 0.42 43 0.12 0.42 44 

Gem. uur sociale contacten fam. 

beginjaar (pre) pensioen -0.16 0.29 45 0.00 0.98 43 0.09 0.57 44 

Gem. uur sociale contacten fam. 

afgelopen jaar -0.11 0.47 44 0.06 0.72 43 0.11 0.50 43 

Gem. uur sociale contacten andere 

netwerken laatste loopbaanjaar -0.06 0.72 44 0.05 0.77 42 -0.05 0.76 43 

Gem. uur sociale contacten andere 

netwerken beginjaar (pre) pensioen -0.05 0.75 44 0.07 0.65 42 -0.01 0.96 43 

Gem. uur sociale contacten andere 

netwerken afgelopen jaar -0.02 0.88 43 0.07 0.65 42 -0.05 0.73 42 

Gem. uur huishoudelijke taken / 

zorgtaken laatste loopbaanjaar -0.03 0.82 45 0.02 0.92 43 0.02 0.90 44 

Gem. uur huishoudelijke taken / 

zorgtaken beginjaar (pre) pensioen 0.00 0.98 45 0.04 0.78 43 0.00 0.99 44 

Gem. uur huishoudelijke taken / 

zorgtaken afgelopen jaar 0.02 0.88 44 0.01 0.93 43 -0.08 0.62 43 
 

* p < 0,05; ** p < 0,01 (tweezijdig) 



 

 

 

 

 

Gem. uur betaalde 

arbeid / week laatste 

loopbaanjaar 

Gem. uur betaalde 

arbeid / week 

beginjaar (pre) 

pensioen 

Gem. uur betaalde 

arbeid / week 

afgelopen jaar 

 

Pearson 

Correlation p N 

Pearson 

Correlation p N 

Pearson 

Correlation p N 

Welbevinden laatste loopbaanjaar          

Welbevinden beginjaar (pre)pensioen          

Welbevinden afgelopen jaar          

Gem. uur betaalde arbeid / week 

laatste loopbaanjaar 1.00 . 45       

Gem. uur betaalde arbeid / week 

beginjaar (pre) pensioen 0.17 0.25 45 1.00 . 45    

Gem. uur betaalde arbeid / week 

afgelopen jaar 0.08 0.63 42 0.83** 0.00 42 1.00 . 42 

Gem. uur sociale contacten collega's 

laatste loopbaanjaar -0.08 0.62 45 0.24 0.11 45 0.32* 0.04 42 

Gem. uur sociale contacten collega's 

beginjaar (pre) pensioen -0.06 0.69 45 0.29 0.06 45 0.35* 0.02 42 

Gem. uur sociale contacten collega's 

afgelopen jaar 0.03 0.83 43 0.38* 0.01 43 0.46** 0.00 42 

Gem. uur sociale contacten fam. 

laatste loopbaanjaar 0.03 0.87 45 0.54** 0.00 45 0.62** 0.00 42 

Gem. uur sociale contacten fam. 

beginjaar (pre) pensioen 0.00 0.99 45 0.53** 0.00 45 0.61** 0.00 42 

Gem. uur sociale contacten fam. 

afgelopen jaar -0.01 0.96 44 0.50** 0.00 44 0.61** 0.00 42 

Gem. uur sociale contacten andere 

netwerken laatste loopbaanjaar 0.02 0.90 44 0.46** 0.00 44 0.55** 0.00 42 

Gem. uur sociale contacten andere 

netwerken beginjaar (pre) pensioen 0.03 0.86 44 0.45** 0.00 44 0.54** 0.00 42 

Gem. uur sociale contacten andere 

netwerken afgelopen jaar -0.08 0.61 43 0.39** 0.01 43 0.48** 0.00 42 

Gem. uur huishoudelijke taken / 

zorgtaken laatste loopbaanjaar -0.03 0.82 45 0.29 0.05 45 0.43** 0.00 42 

Gem. uur huishoudelijke taken / 

zorgtaken beginjaar (pre) pensioen 0.05 0.73 45 0.32* 0.03 45 0.44** 0.00 42 

Gem. uur huishoudelijke taken / 

zorgtaken afgelopen jaar 0.03 0.84 44 0.31* 0.04 44 0.35* 0.02 42 
 

* p < 0,05; ** p < 0,01 (tweezijdig) 



 

 

 

 

 

Gem. uur sociale 

contacten collega's 

laatste loopbaanjaar 

Gem. uur sociale 

contacten collega's 

beginjaar (pre) 

pensioen 

Gem. uur sociale 

contacten collega's 

afgelopen jaar 

 

Pearson 

Correlation p N 

Pearson 

Correlation p N 

Pearson 

Correlation p N 

Welbevinden laatste loopbaanjaar          

Welbevinden beginjaar (pre)pensioen          

Welbevinden afgelopen jaar          

Gem. uur betaalde arbeid / week 

laatste loopbaanjaar          

Gem. uur betaalde arbeid / week 

beginjaar (pre) pensioen          

Gem. uur betaalde arbeid / week 

afgelopen jaar          

Gem. uur sociale contacten collega's 

laatste loopbaanjaar 1.00 . 45       

Gem. uur sociale contacten collega's 

beginjaar (pre) pensioen 0.90** 0.00 45 1.00 . 45    

Gem. uur sociale contacten collega's 

afgelopen jaar 0.80** 0.00 43 0.88** 0.00 43 1.00 . 43 

Gem. uur sociale contacten fam. 

laatste loopbaanjaar 0.52** 0.00 45 0.59** 0.00 45 0.73** 0.00 43 

Gem. uur sociale contacten fam. 

beginjaar (pre) pensioen 0.64** 0.00 45 0.69** 0.00 45 0.75** 0.00 43 

Gem. uur sociale contacten fam. 

afgelopen jaar 0.62** 0.00 44 0.66** 0.00 44 0.74** 0.00 43 

Gem. uur sociale contacten andere 

netwerken laatste loopbaanjaar 0.72** 0.00 44 0.80** 0.00 44 0.72** 0.00 42 

Gem. uur sociale contacten andere 

netwerken beginjaar (pre) pensioen 0.70** 0.00 44 0.7*** 0.00 44 0.69** 0.00 42 

Gem. uur sociale contacten andere 

netwerken afgelopen jaar 0.69** 0.00 43 0.78** 0.00 43 0.66** 0.00 42 

Gem. uur huishoudelijke taken / 

zorgtaken laatste loopbaanjaar 0.59** 0.00 45 0.60** 0.00 45 0.66** 0.00 43 

Gem. uur huishoudelijke taken / 

zorgtaken beginjaar (pre) pensioen 0.61** 0.00 45 0.61** 0.00 45 0.67** 0.00 43 

Gem. uur huishoudelijke taken / 

zorgtaken afgelopen jaar 0.50** 0.00 44 0.53** 0.00 44 0.56** 0.00 43 
 

* p < 0,05; ** p < 0,01 (tweezijdig) 
 



 

 

 

 

 

Gem. uur sociale 

contacten fam. 

laatste loopbaanjaar 

Gem. uur sociale 

contacten fam. 

beginjaar (pre) 

pensioen 

Gem. uur sociale 

contacten fam. 

afgelopen jaar 

 

Pearson 

Correlation p N 

Pearson 

Correlation p N 

Pearson 

Correlation p N 

Welbevinden laatste loopbaanjaar          

Welbevinden beginjaar (pre)pensioen          

Welbevinden afgelopen jaar          

Gem. uur betaalde arbeid / week 

laatste loopbaanjaar          

Gem. uur betaalde arbeid / week 

beginjaar (pre) pensioen          

Gem. uur betaalde arbeid / week 

afgelopen jaar          

Gem. uur sociale contacten collega's 

laatste loopbaanjaar          

Gem. uur sociale contacten collega's 

beginjaar (pre) pensioen          

Gem. uur sociale contacten collega's 

afgelopen jaar          

Gem. uur sociale contacten fam. 

laatste loopbaanjaar 1.00 . 45       

Gem. uur sociale contacten fam. 

beginjaar (pre) pensioen 0.91** 0.00 45 1.00 . 45    

Gem. uur sociale contacten fam. 

afgelopen jaar 0.86** 0.00 44 0.98** 0.00 44 1.00 . 44 

Gem. uur sociale contacten andere 

netwerken laatste loopbaanjaar 0.69** 0.00 44 0.70** 0.00 44 0.66** 0.00 43 

Gem. uur sociale contacten andere 

netwerken beginjaar (pre) pensioen 0.68** 0.00 44 0.69** 0.00 44 0.67** 0.00 43 

Gem. uur sociale contacten andere 

netwerken afgelopen jaar 0.61** 0.00 43 0.63** 0.00 43 0.62** 0.00 43 

Gem. uur huishoudelijke taken / 

zorgtaken laatste loopbaanjaar 0.39** 0.01 45 0.57** 0.00 45 0.55** 0.00 44 

Gem. uur huishoudelijke taken / 

zorgtaken beginjaar (pre) pensioen 0.43** 0.00 45 0.66** 0.00 45 0.65** 0.00 44 

Gem. uur huishoudelijke taken / 

zorgtaken afgelopen jaar 0.32* 0.03 44 0.53** 0.00 44 0.53** 0.00 44 
 

* p < 0,05; ** p < 0,01 (tweezijdig) 
 



 

 

 

 

 

Gem. uur sociale 

contacten andere 

netwerken laatste 

loopbaanjaar 

Gem. uur sociale 

contacten andere 

netwerken beginjaar 

(pre) pensioen 

Gem. uur sociale 

contacten andere 

netwerken 

afgelopen jaar 

 

Pearson 

Correlation p N 

Pearson 

Correlation p N 

Pearson 

Correlation p N 

Welbevinden laatste loopbaanjaar          

Welbevinden beginjaar (pre)pensioen          

Welbevinden afgelopen jaar          

Gem. uur betaalde arbeid / week 

laatste loopbaanjaar          

Gem. uur betaalde arbeid / week 

beginjaar (pre) pensioen          

Gem. uur betaalde arbeid / week 

afgelopen jaar          

Gem. uur sociale contacten collega's 

laatste loopbaanjaar          

Gem. uur sociale contacten collega's 

beginjaar (pre) pensioen          

Gem. uur sociale contacten collega's 

afgelopen jaar          

Gem. uur sociale contacten fam. 

laatste loopbaanjaar          

Gem. uur sociale contacten fam. 

beginjaar (pre) pensioen          

Gem. uur sociale contacten fam. 

afgelopen jaar          

Gem. uur sociale contacten andere 

netwerken laatste loopbaanjaar 1.00 . 44       

Gem. uur sociale contacten andere 

netwerken beginjaar (pre) pensioen 0.98** 0.00 44 1.00 . 44    

Gem. uur sociale contacten andere 

netwerken afgelopen jaar 0.94** 0.00 43 0.97** 0.00 43 1.00 . 43 

Gem. uur huishoudelijke taken / 

zorgtaken laatste loopbaanjaar 0.38* 0.01 44 0.35* 0.02 44 0.37* 0.01 43 

Gem. uur huishoudelijke taken / 

zorgtaken beginjaar (pre) pensioen 0.43** 0.00 44 0.42** 0.00 44 0.42** 0.00 43 

Gem. uur huishoudelijke taken / 

zorgtaken afgelopen jaar 0.36* 0.02 43 0.35* 0.02 43 0.40** 0.01 43 
 

* p < 0,05; ** p < 0,01 (tweezijdig) 
 



 

 

 

 

 

Gem. uur 

huishoudelijke taken 

/ zorgtaken laatste 

loopbaanjaar 

Gem. uur 

huishoudelijke taken / 

zorgtaken beginjaar 

(pre) pensioen 

Gem. uur 

huishoudelijke 

taken / zorgtaken 

afgelopen jaar 

 

Pearson 

Correlation p N 

Pearson 

Correlation p N 

Pearson 

Correlation p N 

Welbevinden laatste loopbaanjaar          

Welbevinden beginjaar (pre)pensioen          

Welbevinden afgelopen jaar          

Gem. uur betaalde arbeid / week 

laatste loopbaanjaar          

Gem. uur betaalde arbeid / week 

beginjaar (pre) pensioen          

Gem. uur betaalde arbeid / week 

afgelopen jaar          

Gem. uur sociale contacten collega's 

laatste loopbaanjaar          

Gem. uur sociale contacten collega's 

beginjaar (pre) pensioen          

Gem. uur sociale contacten collega's 

afgelopen jaar          

Gem. uur sociale contacten fam. 

laatste loopbaanjaar          

Gem. uur sociale contacten fam. 

beginjaar (pre) pensioen          

Gem. uur sociale contacten fam. 

afgelopen jaar          

Gem. uur sociale contacten andere 

netwerken laatste loopbaanjaar          

Gem. uur sociale contacten andere 

netwerken beginjaar (pre) pensioen          
Gem. uur sociale contacten andere 

netwerken afgelopen jaar          

Gem. uur huishoudelijke taken / 

zorgtaken laatste loopbaanjaar 1.00 . 45       

Gem. uur huishoudelijke taken / 

zorgtaken beginjaar (pre) pensioen 0.94** 0.00 45 1.00 . 45    

Gem. uur huishoudelijke taken / 

zorgtaken afgelopen jaar 0.86** 0.00 44 0.92* 0.00 44 1.00 . 44 
 

* p < 0,05; ** p < 0,01 (tweezijdig) 
 



 

 

 

Bijlage 3: Correlatiematrix (tabel 4.15) 
Volledige correlatiematrix van alle genoemde factoren in tabel 4:15:Correlaties tussen welbevinden 

en tijd besteed aan bijblijven. 

 

Welbevinden laatste 

loopbaanjaar 

Welbevinden 

beginjaar 

(pre)pensioen 

Welbvinden 

afgelopen jaar 

 

Pearson 

Correlation p N 

Pearson 

Correlation p N 

Pearson 

Correlation p N 

Welbevinden laatste loopbaanjaar 1.00 . 47       

Welbevinden beginjaar (pre)pensioen 0.57** 0.00 45 1.00 . 45    

Welbvinden afgelopen jaar 0.26 0.09 45 0.53** 0.00 43 1.00 . 45 

Gem. uur ontwikkelingen mbt 

vakgebied laatste loopbaanjaar -0.04 0.79 42 0.02 0.90 41 0.05 0.75 41 

Gem. uur ontwikkelingen mbt 

vakgebied beginjaar (pre)pensioen -0.09 0.58 42 0.01 0.94 40 -0.03 0.86 41 

Gem. uur ontwikkelingen mbt 

vakgebied afgelopen jaar -0.09 0.60 40 0.02 0.90 39 0.07 0.65 40 

Gem. uur ontwikkeling in woonplaats 

laatste loopbaanjaar -0.06 0.69 41 -0.02 0.90 40 0.00 0.98 40 

Gem. uur ontwikkeling in woonplaats 

beginjaar (pre) pensioen -0.05 0.74 42 -0.06 0.70 40 0.04 0.80 41 

Gem. uur ontwikkeling in woonplaats 

afgelopen jaar -0.01 0.93 41 0.02 0.88 40 0.11 0.50 40 

Gem. uur nieuwe maatschappelijke 

ontwikkelingen laatste loopbaanjaar -0.01 0.97 41 0.07 0.66 40 0.06 0.71 40 

Gem. uur nieuwe maatschappelijke 

ontwikkelingen beginjaar (pre) 

pensioen 0.01 0.94 42 0.10 0.53 40 0.08 0.62 41 

Gem. uur nieuwe maatschappelijke 

ontwikkelingen afgelopen jaar 0.02 0.89 41 0.09 0.58 40 0.05 0.76 40 

Gem. uur ontwikkelingen op ict 

gebied laatste loopbaanjaar 0.02 0.91 41 0.02 0.89 40 -0.02 0.93 40 

Gem. uur ontwikkelingen op ict 

gebied beginjaar (pre) pensioen 0.01 0.96 42 0.05 0.76 40 0.01 0.93 41 

Gem. uur ontwikkelingen op ict 

gebied afgelopen jaar 0.00 1.00 41 0.05 0.77 40 0.00 0.98 40 

 

* p < 0,05; ** p < 0,01 (tweezijdig) 

 



 

 

 

 

 

Gem. uur 

ontwikkelingen mbt 

vakgebied laatste 

loopbaanjaar 

Gem. uur 

ontwikkelingen mbt 

vakgebied beginjaar 

(pre)pensioen 

Gem. uur 

ontwikkelingen 

mbt vakgebied 

afgelopen jaar 

 

Pearson 

Correlation p N 

Pearson 

Correlation p N 

Pearson 

Correlation p N 

Welbevinden laatste loopbaanjaar          

Welbevinden beginjaar (pre)pensioen          

Welbvinden afgelopen jaar          

Gem. uur ontwikkelingen mbt 

vakgebied laatste loopbaanjaar 1.00 . 42       

Gem. uur ontwikkelingen mbt 

vakgebied beginjaar (pre)pensioen 0.98** 0.00 41 1.00 . 42    

Gem. uur ontwikkelingen mbt 

vakgebied afgelopen jaar 0.97** 0.00 40 0.97** 0.00 40 1.00 . 40 

Gem. uur ontwikkeling in woonplaats 

laatste loopbaanjaar 0.81** 0.00 41 0.81** 0.00 41 0.79** 0.00 40 

Gem. uur ontwikkeling in woonplaats 

beginjaar (pre) pensioen 0.67** 0.00 41 0.66** 0.00 42 0.64** 0.00 40 

Gem. uur ontwikkeling in woonplaats 

afgelopen jaar 0.70** 0.00 41 0.67** 0.00 41 0.70** 0.00 40 

Gem. uur nieuwe maatschappelijke 

ontwikkelingen laatste loopbaanjaar 0.96** 0.00 41 0.96** 0.00 41 0.96** 0.00 40 

Gem. uur nieuwe maatschappelijke 

ontwikkelingen beginjaar (pre) 

pensioen 0.95** 0.00 41 0.94** 0.00 42 0.95** 0.00 40 

Gem. uur nieuwe maatschappelijke 

ontwikkelingen afgelopen jaar 0.94** 0.00 41 0.93** 0.00 41 0.93** 0.00 40 

Gem. uur ontwikkelingen op ict 

gebied laatste loopbaanjaar 0.88** 0.00 41 0.88** 0.00 41 0.90** 0.00 40 

Gem. uur ontwikkelingen op ict 

gebied beginjaar (pre) pensioen 0.90** 0.00 41 0.91** 0.00 42 0.92** 0.00 40 

Gem. uur ontwikkelingen op ict 

gebied afgelopen jaar 0.91** 0.00 41 0.91** 0.00 41 0.93** 0.00 40 

 

* p < 0,05; ** p < 0,01 (tweezijdig) 



 

 

 

 

 

Gem. uur 

ontwikkeling in 

woonplaats laatste 

loopbaanjaar 

Gem. uur 

ontwikkeling in 

woonplaats 

beginjaar (pre) 

pensioen 

Gem. uur 

ontwikkeling in 

woonplaats 

afgelopen jaar 

 

Pearson 

Correlation p N 

Pearson 

Correlation p N 

Pearson 

Correlation p N 

Welbevinden laatste loopbaanjaar          

Welbevinden beginjaar (pre)pensioen          

Welbvinden afgelopen jaar          

Gem. uur ontwikkelingen mbt 

vakgebied laatste loopbaanjaar          

Gem. uur ontwikkelingen mbt 

vakgebied beginjaar (pre)pensioen          

Gem. uur ontwikkelingen mbt 

vakgebied afgelopen jaar          

Gem. uur ontwikkeling in woonplaats 

laatste loopbaanjaar 1.00 . 41       

Gem. uur ontwikkeling in woonplaats 

beginjaar (pre) pensioen 0.91** 0.00 41 1.00 . 42    

Gem. uur ontwikkeling in woonplaats 

afgelopen jaar 0.82** 0.00 41 0.88** 0.00 41 1.00 . 41 

Gem. uur nieuwe maatschappelijke 

ontwikkelingen laatste loopbaanjaar 0.82** 0.00 41 0.69** 0.00 41 0.73** 0.00 41 

Gem. uur nieuwe maatschappelijke 

ontwikkelingen beginjaar (pre) 

pensioen 0.82** 0.00 41 0.69** 0.00 42 0.73** 0.00 41 

Gem. uur nieuwe maatschappelijke 

ontwikkelingen afgelopen jaar 0.79** 0.00 41 0.66** 0.00 41 0.71** 0.00 41 

Gem. uur ontwikkelingen op ict 

gebied laatste loopbaanjaar 0.75** 0.00 41 0.67** 0.00 41 0.70** 0.00 41 

Gem. uur ontwikkelingen op ict 

gebied beginjaar (pre) pensioen 0.78** 0.00 41 0.68** 0.00 42 0.70** 0.00 41 

Gem. uur ontwikkelingen op ict 

gebied afgelopen jaar 0.77** 0.00 41 0.67** 0.00 41 0.71** 0.00 41 

 

* p < 0,05; ** p < 0,01 (tweezijdig) 

 



 

 

 

 

 

Gem. uur nieuwe 

maatschappelijke 

ontwikkelingen 

laatste loopbaanjaar 

Gem. uur nieuwe 

maatschappelijke 

ontwikkelingen 

beginjaar (pre) 

pensioen 

Gem. uur nieuwe 

maatschappelijke 

ontwikkelingen 

afgelopen jaar 

 

Pearson 

Correlation p N 

Pearson 

Correlation p N 

Pearson 

Correlation p N 

Welbevinden laatste loopbaanjaar          

Welbevinden beginjaar (pre)pensioen          

Welbvinden afgelopen jaar          

Gem. uur ontwikkelingen mbt 

vakgebied laatste loopbaanjaar          

Gem. uur ontwikkelingen mbt 

vakgebied beginjaar (pre)pensioen          

Gem. uur ontwikkelingen mbt 

vakgebied afgelopen jaar          

Gem. uur ontwikkeling in woonplaats 

laatste loopbaanjaar          

Gem. uur ontwikkeling in woonplaats 

beginjaar (pre) pensioen          

Gem. uur ontwikkeling in woonplaats 

afgelopen jaar          

Gem. uur nieuwe maatschappelijke 

ontwikkelingen laatste loopbaanjaar 1.00 . 41       

Gem. uur nieuwe maatschappelijke 

ontwikkelingen beginjaar (pre) 

pensioen 1.00** 0.00 41 1.00 . 42    

Gem. uur nieuwe maatschappelijke 

ontwikkelingen afgelopen jaar 0.98** 0.00 41 0.99** 0.00 41 1.00 . 41 

Gem. uur ontwikkelingen op ict 

gebied laatste loopbaanjaar 0.93** 0.00 41 0.92** 0.00 41 0.90** 0.00 41 

Gem. uur ontwikkelingen op ict 

gebied beginjaar (pre) pensioen 0.95** 0.00 41 0.95** 0.00 42 0.93** 0.00 41 

Gem. uur ontwikkelingen op ict 

gebied afgelopen jaar 0.95** 0.00 41 0.95** 0.00 41 0.92** 0.00 41 

 

* p < 0,05; ** p < 0,01 (tweezijdig) 

 

 



 

 

 

 

 

Gem. uur ontwikkelingen 

op ict gebied laatste 

loopbaanjaar 

Gem. uur 

ontwikkelingen op 

ict gebied beginjaar 

(pre) pensioen 

Gem. uur 

ontwikkelingen op 

ict gebied 

afgelopen jaar 

 

Pearson 

Correlation p N 

Pearson 

Correlation p N 

Pearson 

Correlation p N 

Welbevinden laatste loopbaanjaar          

Welbevinden beginjaar (pre)pensioen          

Welbvinden afgelopen jaar          

Gem. uur ontwikkelingen mbt 

vakgebied laatste loopbaanjaar          

Gem. uur ontwikkelingen mbt 

vakgebied beginjaar (pre)pensioen          

Gem. uur ontwikkelingen mbt 

vakgebied afgelopen jaar          

Gem. uur ontwikkeling in woonplaats 

laatste loopbaanjaar          

Gem. uur ontwikkeling in woonplaats 

beginjaar (pre) pensioen          

Gem. uur ontwikkeling in woonplaats 

afgelopen jaar          

Gem. uur nieuwe maatschappelijke 

ontwikkelingen laatste loopbaanjaar          

Gem. uur nieuwe maatschappelijke 

ontwikkelingen beginjaar (pre) 

pensioen          

Gem. uur nieuwe maatschappelijke 

ontwikkelingen afgelopen jaar          

Gem. uur ontwikkelingen op ict 

gebied laatste loopbaanjaar 1.00 . 41       

Gem. uur ontwikkelingen op ict 

gebied beginjaar (pre) pensioen 0.98** 0.00 41 1.00 . 42    

Gem. uur ontwikkelingen op ict 

gebied afgelopen jaar 0.98** 0.00 41 0.99** 0.00 41 1.00 . 41 

 

* p < 0,05; ** p < 0,01 (tweezijdig) 

 

 


