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Voorwoord 

 

De scriptie die voor u ligt is het ‘masterpiece’ van de master Strategisch Human Resource 

Management (SHRM) aan de Universiteit Utrecht. De naam van deze studie klinkt veel mensen 

als abracadabra in de oren, maar gaat over zeer wezenlijke dingen, namelijk ‘werk in relatie tot 

mensen en mensen in relatie tot werk.’ Deze scriptie is daarnaast te positioneren in het 

maatschappelijke domein van de bestuurs- en organisatiewetenschap, aangezien het een zeer 

urgent probleem in onze moderne maatschappij raakt: de vergrijzing.  

 

Gedurende vijf maanden heb ik mij bij vanuit de afdeling HR van Achmea Vitale beziggehouden 

met de vergrijzings- en diversiteitsproblematiek in deze organisatie en op welke wijze daarmee 

kan worden omgegaan. Het raakt belangrijke zaken, zoals op welke wijze er wordt omgesprongen 

met verschillen tussen mensen. Ik ben Achmea Vitale HR dan ook zeer erkentelijk voor de vrijheid 

en de kansen die ik heb gekregen om dit onderzoek uit te voeren. Graag wil ik Andrea Wotte, 

Francis van Seumeren en Sytse van Heijst bijzonder bedanken voor hun organisationele, 

procedurele en inhoudelijke hulp, ondersteuning en adviezen. Ook de respondenten van Achmea 

Vitale PIKA ben ik zeer dankbaar voor de medewerking aan de interviews en enquêtes. 

 

Naast de onderzoeksorganisatie heeft de Universiteit Utrecht een belangrijke rol gehad in het 

proces en wel in de persoon van mijn begeleider Peter Leisink, die mij complimenteerde met een 

goed stuk, maar mij ook wist te prikkelen om verder te denken aan de hand van het maken van 

kritische opmerkingen en door het stellen van scherpe vragen. Door deze intensieve en 

inhoudelijke gesprekken kwam ik altijd weer een stapje verder. Een scriptie is tenslotte geen 

honderd meter sprint, maar een flinke marathon! Ook wil ik Mandy van der Velde bedanken voor 

de workshops kwantitatief onderzoek om enige orde in de chaos van cijfers te scheppen en Eva 

Knies voor de ondersteuning in de laatste fase van het onderzoek.  

 

Tenslotte ben ik een aantal andere mensen die mij op allerlei manieren geholpen hebben veel 

dank verschuldigd: Mijke Vreeburg, met wie ik op een positieve manier kon sparren en mooie 

SPSS-analyses bedacht, Stephanie Willems en Linda Nieuwenhuizen, omdat we in hetzelfde 

schuitje zaten. In het bijzonder bedank ik Jesper Rijpma, voor de nooit afnemende support, het 

vertrouwen en het meelezen, mijn vader Albert Boonstra voor academische opmerkingen vanuit 

een ander perspectief en Ella van den Brink en Anniek Veltman voor het meelezen en het leveren 

van nuttige adviezen. Last but not least hulde aan Floris Douma voor de lay-out!  

 

Ook al was het soms best een zwaar en een eenzaam proces, ik vond het vooral heel leerzaam en 

interessant om me zo lang in een onderwerp te verdiepen en deze scriptie hiervan nu als 

resultaat te zien.  

 

Ik wens u als lezer veel leesplezier en hopelijk nieuwe inzichten in de problematiek van het 

onderzoek. 

 

Anke Boonstra 

Utrecht, juli 2008  
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Samenvatting 

 

In dit onderzoek is aandacht besteed aan de toenemende vergrijzing en diversiteit in organisaties 

en de wijze waarop daarmee omgegaan kan worden. Het onderzoek richt zich specifiek op 

levensfasebewust personeelsbeleid (LBP), het beleid dat rekening houdt met de levensfase 

waarin een werknemer verkeert.  Het uitgangspunt is om iedere werknemer op individuele wijze 

inzetbaar te laten zijn en blijven. De focus van het onderzoek is de oudere werknemer en zijn 

arbeidsgerelateerde behoeften. Het onderzoek is uitgevoerd bij een onderdeel van een Achmea, 

waar recentelijk (in 2007) het levensfasebewust diversiteitsbeleid (LDB) is geïntroduceerd. Er is 

gekeken in welke opzichten dit beleid voorziet in de arbeidsgerelateerde behoeften van oudere 

werknemers en op welke gebieden een betere aansluiting mogelijk is.  

 

Om inzicht te verkrijgen in de behoeften van oudere werknemers is een literatuuronderzoek 

verricht. Deze behoeften hebben ten eerste betrekking op het inzetbaar houden van de oudere 

werknemer door middel van opleidingen en mobiliteit (het ‘regelmatig’ wisselen van functie of 

taken) met als doel ervaringsconcentratie tegen te gaan. Ervaringsconcentratie houdt in dat 

naarmate iemand ouder wordt de veelheid aan ervaringen toeneemt, maar dat de diversiteit aan 

ervaringen juist afneemt (men specialiseert zich in een bepaald onderwerp). Hierdoor wordt 

iemand minder inzetbaar. Ten tweede zijn er behoeften besproken aangaande work ability, 

oftewel het arbeidsvermogen van de werknemer. Dit wordt met name beïnvloedt door de 

mentale en fysieke gesteldheid van een persoon. Tenslotte speelt de leidinggevende een grote 

rol. Hij is immers degene vanuit de organisatie waarmee de werknemer het meeste contact 

heeft, hij kan knelpunten signaleren en de individuele benadering van het LBP nader invulling 

geven.  

 

Daarnaast is er bij het theoretisch onderzoek gekeken naar verschillende vormen van beleid voor 

oudere werknemers. Kort geleden was dit met name beperkt tot ouderenbeleid, wat ervan 

uitgaat dat oudere werknemers beperkt inzetbaar zijn. Daarom werden voornamelijk 

verlichtende maatregelen ingezet om de oudere werknemer te ontlasten, meestal collectief van 

aard. Ook werden oudere werknemers gemotiveerd om vervroegd uit te treden door middel van 

financiële maatregelen. Tegenwoordig vindt er een beweging plaats naar vormen van beleid die 

juist het inzetbaar houden van werknemers in elke levensfase als uitgangspunt hebben. In dit 

beleid wordt door middel van individuele maatregelen en opleidingen getracht beter aan te 

sluiten op de behoeften van werknemers: het levensfasebewust personeelsbeleid.  

 

Het onderzoek is uitgevoerd bij Achmea Vitale PIKA, een arbo- en vitaliteitsdienstverlener waar 

45% van de werknemers 50 jaar of ouder is. Allereerst zijn er 7 kwalitatieve, explorerende 

interviews gehouden met werknemers uit iedere regio van Nederland om hun 

arbeidsgerelateerde behoeften te achterhalen. Deze interviews en de literatuur zijn vervolgens 

gebruikt om een vragenlijst te ontwikkelen waarin de behoeften bevraagd worden aan de hand 

van stellingen waarmee de belangrijkheid van een onderwerp wordt vastgesteld. Vervolgens is de 

tevredenheid over het onderwerp vastgesteld. De gemiddelde verschillen tussen belangrijkheid 

en tevredenheid zijn gebruikt om te analyseren welke behoeften de werknemers hebben en in 

welke mate er wordt voorzien in deze behoeften.  
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Op verschillende terreinen voorziet het LDB niet in behoeften. Ten eerste ervaren werknemers 

veel werkdruk en vinden zij dat er geen goede aansluiting is op hun arbeidsvermogen. Dit heeft 

een negatieve invloed op de kwaliteit en inhoud van het werk. Daarnaast zijn er veel mensen die 

minder willen werken. Het gaat hierbij met name om fulltimers. Er zijn mogelijkheden bij Achmea 

om minder te werken, maar dit beantwoordt de behoeften nog niet voldoende. Ten derde wordt 

er niet voldoende voorzien in hét belangrijkste element van LDB, de individuele benadering van 

de werknemer. De leidinggevende speelt hierin een belangrijke rol. Men wil graag in gesprek met 

zijn leidinggevende over de levensfase waarin men zich bevindt en  meer mogelijkheden krijgen 

om het werk aan te passen aan de individuele behoeften.  

 

Ook op het terrein van opleidingen en mobiliteit, voorziet het LDB nog onvoldoende in 

behoeften. De oudere werknemers volgen relatief weinig opleidingen en zij vervullen vaak al zeer 

lang dezelfde functie, wat tot ervaringsconcentratie en verminderde inzetbaarheid kan leiden. 

Meer aandacht voor ontwikkeling en besef van urgentie is nodig om inzetbaar te blijven als 

oudere werknemer. 

 

Een verklaring voor deze matige voorziening in behoeften van oudere werknemers kan zijn dat 

het LDB pas één jaar bestaat en dat het nog niet overal optimaal geïmplementeerd is. Een andere 

reden voor de ontevredenheid kan zijn dat werknemers onverwachts geconfronteerd worden 

met de afbouw van verzorgingsmaatregelen en dat zij langer zullen moeten doorwerken dan 

verwacht.  

 

Er zijn ook terreinen waar wel goed wordt voorzien in de behoeften van oudere werknemers. Het 

gaat hierbij met name om de autonomie die werknemers hebben in hun werk : zij kunnen hun 

werktijden zelf indelen, kunnen de inhoud van hun werk naar eigen inzicht vormgeven en ook de 

werklocatie mogen ze veelal zelf bepalen. Dit wordt als erg positief gewaardeerd. Ook zijn 

werknemers positief over de eigen verantwoordelijkheid die zij hebben en kunnen nemen in het 

werk.  

 

Op basis van dit onderzoek is een aantal aanbevelingen voor de organisatie opgesteld:  

• maak de werknemer bewust van de noodzaak van constante ontwikkeling om inzetbaar 

te blijven; 

• breid de mogelijkheden om meer of minder uren te werken uit; 

• schenk aandacht aan de werknemer als individu en aan de levensfase waarin hij zich 

bevindt. De leidinggevende speelt hierin een belangrijke rol en om dit goed te kunnen 

doen, dienen zijn discretionaire bevoegdheden te worden uitgebreid. Zo kan hij 

differentiëren tussen individuele werknemers.  
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1. Inleiding 

1.1  Introductie 

De Nederlandse bevolking vergrijst in een hoog tempo. Door de geboortegolf na de Tweede 

Wereldoorlog en de daling van het aantal geboorten vanaf het einde van de jaren zestig, bereikt 

de babyboomgeneratie de leeftijd boven de vijftig en zijn er in verhouding minder jonge mensen. 

Daarnaast zijn jongeren, door verlenging van de scholingsperiode, de arbeidsmarkt later gaan 

betreden, terwijl de leeftijd waarop men de arbeidsmarkt verlaat, is gedaald (Henkens, Van 

Solinge, 2003, p. 9). Ook in andere Europese landen is deze ontwikkeling gaande. Dit heeft grote 

gevolgen. Het zorgt er namelijk voor dat de krapte op de arbeidsmarkt toeneemt. Daarnaast 

worden sociale voorzieningen voor ouderen steeds duurder en deze kosten moeten door de 

werkende bevolking betaald worden. Figuur 1 geeft een beeld van de bevolkingsontwikkeling tot 

2050. Te zien is dat de omvang van de totale bevolking de komende jaren nog toeneemt, maar 

dat de ‘beroepsgeschikte beroepsbevolking (personen tussen 20 en 64 jaar) stabiliseert. Het 

aandeel 65+ers neemt echter gestaag toe.  

 

 

Figuur 1: bevolking van Nederland naar leeftijd, 1950-2050 (Henkens e.a., 2003, p.8) 

 

Tijdens de Europese top in Lissabon in 2000 is een strategisch doel geformuleerd om deze 

problematiek aan te pakken. Hierbij wordt ernaar gestreefd om de arbeidsparticipatie van 

ouderen tussen 55-64 in 2010 te verhogen naar 50%. In 1991 was de participatie van deze groep 

op de arbeidsmarkt 28%, In 2006 steeg dit percentage naar 42%, maar de groep tussen 60 en 64 

had een arbeidsparticipatie van slechts 20% (Van Dalen, Henkens, Schippers, 2007, p. 1). De 

arbeidsmarktparticipatie van 55-64 jarigen is ten opzichte van de jaren negentig dus flink 

gestegen. Toch blijft dit vooralsnog onder het Europese streefcijfer (Leisink, Thijssen, Walter, 

2004, p. 3).  
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Naast de toenemende vergrijzing neemt ook de diversiteit op de arbeidsmarkt toe. Bestond de 

beroepsbevolking vroeger vooral uit autochtone mannen die fulltime hun gehele carrière bij 

dezelfde organisatie in dezelfde functie werkzaam waren, tegenwoordig is de beroepsbevolking 

een stuk diverser geworden. In de samenleving is een heterogene mix van verschillende culturen 

en subculturen ontstaan. Ook vrouwen maken een belangrijk deel van de beroepsbevolking uit. 

Daarnaast is flexibel werken, zowel qua tijd als qua locatie, in veel sectoren een geaccepteerd 

fenomeen geworden. Het levenslange dienstverband bij dezelfde werkgever is tegenwoordig niet 

meer gebruikelijk. Om inzetbaar te blijven, worden mensen geacht hun eigen carrière vorm te 

geven. Ook moeten zij ervoor zorgen mee te kunnen blijven komen in de snelle ontwikkelingen 

als het gaat om bijvoorbeeld digitalisering (Van Steensel, 2007, p. 84). 

 

Op macroniveau neemt de overheid maatregelen om de ontwikkelingen in de samenleving te 

beïnvloeden. In de jaren ’70 was er een groot overschot aan werknemers en een tekort aan werk. 

Om de jongeren een kans te geven, werden toen soepele uittreedmogelijkheden voor oudere 

werknemers gecreëerd en hier werd massaal gebruik van gemaakt (Lokhorst, 2000, p. 7). Dit 

beleid werd gefinancierd door een omslagstelsel. De werkenden betalen premies voor de 

financiering van ouderdomsuitkeringen. Anno 2008 liggen de verhoudingen heel anders: door de 

vergrijzing en de ontgroening dreigt er juist een tekort aan arbeidskrachten te ontstaan. 

Begrijpelijk is dat wanneer de verhouding werkenden – gepensioneerden scheefgroeit, dit een 

onbetaalbare financieringswijze wordt, omdat de hogere kosten door minder mensen moeten 

worden betaald. Hierdoor dreigen de sociale voorzieningen onbetaalbaar geworden. De kosten 

van de AOW zijn op dit moment 23 miljard euro en in 2017 zal dit ruim 44 miljard euro zijn 

(www.ser.nl, geraadpleegd op 8 maart 2008). Door deze ontwikkelingen is de overheid 

genoodzaakt om aantrekkelijke uittredingsregelingen te beperken tot een minimum om op deze 

wijze mensen langer te laten doorwerken. In 2004 is de VUT-regeling afgeschaft en de 

levensloopregeling is hiervoor in de plaats gekomen. Deze regeling is gestoeld op een 

kapitaaldekkingstelsel, waarbij een werknemer gedurende zijn werkzame leven premie betaalt 

aan het collectieve fonds en hier na pensionering uitkeringen uit ontvangt. Het doel is dat 

werknemers tot hun 65
ste 

doorwerken (Leisink e.a., 2004, p. 3).  

 

Ook op mesoniveau, het organisatieniveau, zijn ingrijpende veranderingen waar te nemen. Zoals 

besproken krijgen organisaties te maken met een meer divers personeelsbestand en daarnaast 

met de krapte op de arbeidsmarkt door de vergrijzing en ontgroening. Tot kort geleden 

bestonden er in CAO’s en personeelsregelingen veel collectieve maatregelen waarop oudere 

werknemers vanaf bijvoorbeeld 50 of 55 jaar automatisch recht kregen, zoals minder uren werken 

met behoud van salaris, meer vakantiedagen, en ontheffing van de plicht tot overwerk. De 

achterliggende gedachte achter deze maatregelen is eigenlijk dat de waarde van oudere 

werknemers voor een organisatie afneemt en dat het te kostbaar is om in de inzetbaarheid van 

oudere werknemers te investeren. Het blijkt echter dat de onderlinge verschillen tussen oudere 

werknemers enorm groot zijn en dat collectief beleid niet op ieders behoeften en capaciteiten 

aansluit. Werkgevers ervaren dat zulke maatregelen de inzetbaarheid vermindert en de kosten 

verhoogt (Van Dalen e.a., 2007, p. 3). Men gaat meer en meer inzien dat oudere werknemers niet 

uitgerangeerd zijn wanneer ze de vijftig passeren. Daarnaast heeft de Wet gelijke behandeling op 

grond van leeftijd bij de arbeid (WGBL) ervoor gezorgd dat de inzet van deze ontziemaatregelen 
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bij ouderen niet meer zonder meer mogelijk is (Van der Burg, 2007, p. 37). Kortom, de urgentie 

voor organisaties om oudere werknemers langer te laten doorwerken, de seniorenmaatregelen 

die niet meer zomaar ingezet mogen worden en die ook lang niet voor iedereen nodig zijn, 

hebben ervoor gezorgd dat er een ontwikkeling gaande is naar een andere benadering van 

personeelsbeleid voor alle werknemers. 

 

Dit is het levensfasebewust personeelsbeleid (LBP), dat zich richt op het inzetbaar houden van 

werknemers in iedere levensfase, dus niet enkel oudere werknemers. Een individuele benadering 

en de inzet van maatwerk zijn belangrijke kenmerken van levensfasebewust personeelsbeleid. 

Deze vorm van beleid is er ook om gelijke kansen voor iedereen te genereren en de houding 

jegens oudere werknemers positiever te laten worden. Het gaat er dus ook niet vanuit dat oudere 

werknemers het beste zo snel mogelijk kunnen uitstromen, maar juist dat inzetbaarheid kan 

worden bevorderd door je als werknemer te blijven ontwikkelen.  

1.2  De organisatie 

In dit onderzoek ga ik dus in op de vergrijzingsproblematiek en de wijze waarop hier door 

organisaties mee kan worden omgegaan. De organisatie waar dit onderzoek uitgevoerd wordt, is 

Achmea. Als financiële dienstverlener met ruim 22.000 werknemers heeft ook zij te maken met 

een vergrijzend en steeds diverser wordend personeelsbestand. Als antwoord hierop heeft 

Achmea in 2007 het levensfasebewust diversiteitsbeleid (LDB) geïntroduceerd.
1
 Voor Achmea is 

het belangrijk dat werknemers in iedere fase van hun werkzame leven inzetbaar zijn en blijven en 

dat ouderen langer kunnen doorwerken. Het beleid heeft naast aandacht voor de levensfase ook 

oog voor de diversiteit van haar personeelsbestand als het gaat om afkomst, geslacht en 

levensovertuiging. Juist aandacht voor en benutting van deze verschillen moet zorgen voor een 

beter presterende organisatie. 

 

In dit onderzoek zal de focus liggen op oudere werknemers bij één bepaald onderdeel van de 

divisie Sociale Zekerheid: Achmea Vitale PIKA (Preventie, Interventie, Keuringen en Advies). Deze 

afdeling is een arbo-dienst en vitaliteitsdienstverlener. PIKA bestaat uit 8 verschillende regio’s met 

8 teammanagers, verdeeld over heel Nederland. Er werken 283 mensen, waarvan 126 

werknemers 50 jaar of ouder zijn, zo’n 45%. Deze groep oudere werknemers wordt 

geconfronteerd met veranderingen: zo is het niet meer makkelijk mogelijk vervroegd te stoppen 

met werken en worden de eerder besproken collectieve verlichtingsmaatregelen afgeschaft. In 

plaats daarvan is het LDB gekomen. Er wordt vanuit het perspectief van oudere werknemers 

gekeken door te onderzoeken wat hun arbeidsgerelateerde behoeften zijn en in hoeverre het 

levensfasebewust diversiteitsbeleid hierin voorziet aan de hand van de volgende vraag:  

 

In welke opzichten voorziet het LDB van Achmea in de behoeften van de oudere werknemers 

van de afdeling PIKA en op welke gebieden is een betere aansluiting volgens oudere 

werknemers mogelijk? 

 

                                                                 
1
 De term levensfasebewust personeelsbeleid (LBP) wordt gebruikt wanneer het om een theoretische 

bespreking van deze term gaat. Levensfasebewust diversiteitsbeleid (LDB) wordt gebruikt als het specifiek 

om de onderzoeksorganisatie Achmea gaat.  
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    Bron: Fokke en Sukke scheurkalender 2008, 30 mei 2008 

 

 

1.3  Probleemstelling 

 

In het vorige hoofdstuk zijn de aanleiding van mijn onderzoek, de onderzoeksorganisatie en de 

relevantie van het onderzoek besproken. In dit hoofdstuk wordt de doelstelling en de 

onderzoeksvraag van het onderzoek nader toegelicht.  

 

De doelstelling van dit onderzoek is om te bepalen of en in welke opzichten levensfasebewust 

diversiteitsbeleid (LDB) aansluit bij de behoeften van oudere werknemers en van daaruit 

aanbevelingen doen voor het LDB. 

 

De empirische hoofdvraag van dit onderzoek is als volgt: 

 

 

In welke opzichten voorziet het levensfasebewust diversiteitsbeleid  

van Achmea  in de arbeidsgerelateerde behoeften van de oudere  

werknemers van de afdeling PIKA en op welke gebieden is een betere  

aansluiting volgens oudere werknemers mogelijk? 
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Omdat ik op een gestructureerde wijze tot een antwoord van deze onderzoeksvraag wil komen, 

zijn er een aantal deelvragen opgesteld. De eerste twee deelvragen zijn de basis van het 

theoretisch kader. Door middel van het beantwoorden van de eerste theoretische deelvraag hoop 

ik een inventarisatie te kunnen maken van mogelijke arbeidsgerelateerde behoeften van oudere 

werknemers. Bij de beantwoording zullen bij beantwoording van de tweede deelvraag de 

dimensies van levensfasebewust personeelsbeleid worden besproken, om tot een helder beeld 

van de inhoud van dit beleid te komen.  

 

• Welke beelden en feiten bestaan er over de oudere werknemer en zijn 

arbeidsgerelateerde behoeften?  

• Wat is levensfasebewust personeelsbeleid (en varianten hiervan) en in welke 

arbeidsgerelateerde behoeften van oudere werknemers beoogt dit te voorzien? 

 

Om de empirische onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden, zijn er vier deelvragen 

geformuleerd die betrekking hebben op de verschillende elementen van de hoofdvraag.  

 

• Hoe ziet het LDB van Achmea Vitale PIKA eruit? 

• Wat zijn de arbeidsgerelateerde behoeften van oudere werknemers van PIKA? 

• Voorziet het huidige LDB in de arbeidsgerelateerde behoeften van de oudere 

werknemers van PIKA? 

• Op welke wijze kan het LDB beter aansluiten bij de arbeidsgerelateerde behoeften van 

oudere werknemers van PIKA?  

 

1.4  Relevantie 

1.4.1 Wetenschappelijke relevantie 

Met als aanleiding dat een optimale inzet van werknemers een interessant onderzoeksveld is op 

HRM-gebied en dat variabelen zoals de leeftijd van werknemers verschillende behoeften met zich 

kunnen meebrengen, wordt er al geruime tijd onderzoek gedaan naar de inzet van werknemers in 

verschillende levensfasen. Dit onderzoek richt zich specifiek op oudere werknemers. Het poogt 

inzicht te geven in de arbeidsgerelateerde behoeften van oudere werknemers en in welke mate 

daar bij een specifieke organisatie in wordt voorzien.  Eerder onderzoek wordt gebruikt om deze 

behoeften te onderscheiden en te toetsen.  

 

Daarnaast vindt er sinds 2007 door de Universiteit Utrecht een driejarig onderzoek plaats, 

‘Achmea-breed’, over de inzet van LDB. Dit onderzoek richt zich op alle divisies. Bij het onderzoek 

dat ik ga uitvoeren, wordt de focus gelegd op één specifiek onderdeel van een divisie en wordt 

het onderzoek vormgegeven vanuit de positie van de werknemer. Hierdoor kan er op 

werknemersniveau informatie worden verzameld welke gebruikt kan worden voor de verdere 

vormgeving van het LDB divisie- en Achmea-breed.  
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1.4.2 Maatschappelijke relevantie 

Zoals ook is aangegeven in de introductie, zijn de consequenties van een vergrijzende bevolking 

een nijpend probleem. Zo is er in jaren waarin er teveel mensen waren voor te weinig werk, een 

overheidsbeleid ontworpen dat ervoor zorgde dat de ouderen op de arbeidsmarkt plaats 

maakten voor de jongeren die de arbeidsmarkt wilden betreden. De tijden zijn echter veranderd 

en om ons stelsel van sociale zekerheid betaalbaar te houden, zullen de ouderen van nu en in de 

nabije toekomst langer en beter inzetbaar moeten blijven. De jongeren van nu zijn ook niet bereid 

om de lasten van de grote hoeveelheid ouderen te dragen (De Lange, Thijssen, 2007, p. 169). De 

overheid probeert voor een betere balans te zorgen door financiële prikkels in te zetten om 

werknemers langer te laten werken. De werkgevers hebben als taak en invloedssfeer om voor een 

optimale inzetbaarheid van werknemers te ijveren in alle levensfasen, opdat zij langer kunnen en 

willen werken.  

 

1.4.3 Organisationele relevantie 

Voordat de organisatie instrumenten zal inzetten om ouderen te motiveren langer te blijven 

werken, moet er bij haar een gevoel van urgentie aanwezig zijn. De inzet van leeftijdsfasebewust 

personeelsbeleid moet dus bepaalde organisatiebelangen dienen. Voor het optimaal 

functioneren van organisaties zijn er arbeidskrachten nodig. Zonder ingrijpen in de vergrijzende 

bevolking ontstaat er een tekort aan arbeidskrachten en dus de vervangingsvraag. Die is 

tweeledig: enerzijds gaan de kennis en vaardigheden van het zittende (en ouder wordende) 

personeel verloren, anderzijds moet de organisatie zich ook gaan bezighouden met het vervangen 

van deze ouderen door nieuw personeel (Ekamper, 2003, p. 32 en De Lange, 2007, p. 170).  

 

Er bestaan daarnaast veel negatieve stereotyperingen over oudere werknemers, wat wordt 

ondersteund en tegelijk tegengesproken door wetenschappelijke theorieën. Zo zegt de theorie 

van het menselijk kapitaal dat de productiviteit van werknemers afneemt naarmate zij ouder 

worden (Van Dalen e.a., 2008, p. 56). Ook zouden oudere werknemers minder flexibel zijn en 

weerstand tegen verandering hebben. Daar staat tegenover dat zij vaak veel ervaring in hun 

functie hebben (wat de productiviteit juist ten goede komt) en betrouwbare werknemers zijn.  

Naast de twist om de verminderde productiviteit van oudere werknemers, verdient deze groep 

oudere werknemers in verhouding vaak veel, omdat salarissen over het algemeen zo zijn 

opgebouwd dat men treden in de salarisschaal omhoog gaat naarmate men langer ergens 

werkzaam is. Wanneer een organisatie gelooft dat de productiviteit van oudere werknemers daalt 

en de loonkosten van deze groep erg hoog zijn, heeft zij vaak de voorkeur voor een 

piramidevormig personeelsbestand, oftewel veel jonge werknemers en weinig oudere. Bij 

personeelsoverschotten kiezen werkgevers er dan vaak voor oudere werknemers als eerste te 

laten uitstromen (Leisink e.a., 2003, p. 10).  

 

De urgentie voor de organisatie om iets met deze problematiek te doen, wordt steeds groter. Een 

benadering om met oudere werknemers om te gaan is het hierboven kort besproken 

levensfasebewust personeelsbeleid. Inzicht in de behoeften van oudere werknemers en inzicht in 

de mate waarin er in deze behoeften wordt voorzien is erg relevant voor de organisatie, 
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aangezien zij met kennis over deze behoeften haar organisatiedoelen beter kan bereiken, een 

typisch voorbeeld van de inzet van strategisch human resource management.  

 

1.5  Opbouw van het onderzoeksrapport 

In dit onderzoek zal in een aantal stappen tot een antwoord op de onderzoeksvraag worden 

gekomen. Er is structuur in het onderzoek aangebracht door de onderzoeksvraag op te splitsen in 

empirische en theoretische deelvragen in paragraaf 1.3. Aan de hand van de theoretische 

deelvragen zal in hoofdstuk 2 een theoretisch kader worden opgesteld. Het doel van dit kader is 

het beantwoorden van de theoretische deelvragen, de relatie van het onderwerp tot ander 

onderzoek te bespreken, een basis te vormen voor operationalisering van de vraagstelling en het 

opstellen van verwachtingen. In hoofdstuk 3 worden de onderzoeksmethoden toegelicht en 

verantwoord, alsmede de wijze waarop de onderzoeksgegevens zijn geanalyseerd. Ook definieer 

ik de leidende begrippen van het onderzoek hier en worden de kenmerken van de 

onderzoekseenheid besproken. In hoofdstuk 4 worden de resultaten kort weergegeven, waarna in 

hoofdstuk 5 de resultaten geanalyseerd zullen worden. In hoofdstuk 6 zal ik tot een conclusie 

komen en daarmee tot een beantwoording van de onderzoeksvraag. In hoofdstuk 7 zal het 

onderzoek aan een kritische reflectie worden onderworpen.  
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2. Theoretisch kader 

In het theoretisch kader wordt de relatie van ander onderzoek tot mijn onderzoeksonderwerp 

uitgelegd. Door het bespreken van theoretische achtergronden van dit onderzoek beantwoord ik 

de twee theoretische deelvragen. De concepten die in de vraagstellen genoemd zijn worden 

nader beschreven, gedefinieerd en geproblematiseerd. Waar mogelijk zullen theoretische 

verwachtingen aangaande het empirisch onderzoek worden geformuleerd. Om ook dit deel van 

het onderzoek van structuur te voorzien, zijn er per deelvraag vier subdeelvragen opgesteld. Aan 

de hand van deze deelvragen wordt het theoretisch kader vormgegeven.  

 

Welke beelden en feiten bestaan er over de oudere werknemer en zijn arbeidsgerelateerde 

behoeften?  

i. Wanneer is iemand een oudere werknemer? 

ii. Wat zijn kenmerken van oudere werknemers? 

iii. Wat verstaan we onder arbeidsgerelateerde behoeften? 

iv. Wat zijn arbeidsgerelateerde behoeften van oudere werknemers? 

 

Wat is levensfasebewust personeelsbeleid (en varianten hiervan) en in welke arbeidsgerelateerde 

behoeften van oudere werknemers beoogt dit te voorzien? 

v. Wat is ouderenbeleid? 

vi. Wat is levensfasebewust personeelsbeleid? 

vii. Wat zijn de instrumenten waar levensfasebewust personeelsbeleid gebruik van kan 

maken? 

viii. In welke behoeften beoogt dit te voorzien?  

_______________________________________________________________________________ 

Deel 1: de oudere werknemer 

2.1  Oudere werknemer 

In deze paragraaf zal allereerst worden besproken wat er in dit onderzoek verstaan wordt onder 

de oudere werknemer, oftewel, wanneer wordt een werknemer gezien als oudere werknemer? 

Daarna zal aandacht besteed worden aan de kenmerken van de oudere werknemer aan de hand 

van drie thema’s: employability (inzetbaarheid), work ability (arbeidsvermogen) en de 

leidinggevende. Hierbij zal ook zal aandacht besteed worden aan de beelden (en 

stereotyperingen) die er leven over oudere werknemers en de invloed die dit kan hebben. 

Uiteindelijk zal deze kennis gerelateerd worden aan de mogelijke arbeidsgerelateerde behoeften 

van oudere werknemers. Hiervoor zal het concept ‘behoefte’ nader toegelicht worden en daarna 

zal aan de hand van een aantal elementen de behoeften van de werknemers besproken worden.  

 

2.1.1 Omschrijving van de oudere werknemer 

Ouder worden is een proces, er is geen absolute grens aanwijsbaar tussen wie jong is en wie oud. 

Er zijn veel individuele verschillen en deze onderlinge verschillen worden volgens Thijssen (1996) 

en Ziekemeijer (2005) steeds groter naarmate men ouder wordt. Ouderdom moet volgens hen 

daarom gezien worden als een relatief begrip.  
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In de praktijk komen leeftijdsgrenzen echter wel vaak terug in regelgeving van organisaties zoals 

personeelsreglementen en Cao’s. Bijzondere bepalingen voor ouderen gelden met name voor 

werknemers van ofwel 50 jaar ofwel 55 jaar en ouder (Thunissen e.a., 2000, p. 22). 

 

Er kan ook naar leeftijd gekeken worden in relatie tot de inzetbaarheid en het arbeidsvermogen 

van werknemers. Verminderde inzetbaarheid kan zich volgens Ziekemeijer (2005) vanaf het 45
ste

 

levensjaar gaan openbaren. Thijssen (1996) ziet bij loopbaanperspectieven 40 jaar al als een 

‘beginnende kwetsbare leeftijd’ (Thijssen, 1996, geciteerd in: Thunissen e.a., 2000, p. 21, 22). 

Door Thunissen wordt een oudere werknemer zeer relatief omschreven: ‘een persoon die, los van 

leeftijd, niet tegemoet kan komen aan veranderende omgevingseisen, met verminderde 

functionele inzetbaarheid en arbeidssatisfactie als gevolg’ (Thunissen e.a., 2000, p. 24). Deze 

definitie is mijns inziens niet houdbaar. Er wordt geen enkele relatie met leeftijd gelegd en als we 

deze omschrijving zouden volgen, betekent het in theorie ook dat een disfunctionerende jongere 

een oudere werknemer kan zijn.  

 

In dit onderzoek ga ik bij de omschrijving van een oudere dus wel uit van een minimumleeftijd en 

zal de leeftijdsgrens van 50 jaar gehanteerd worden. Een oudere werknemer wordt dus 

gedefinieerd als een werknemer vanaf 50 jaar. Naar mijn mening is het begrip leeftijd wel degelijk 

aan de orde bij de omschrijving van een oudere werknemer en voor de praktische uitvoering van 

het onderzoek is het ook van belang, aangezien de onderzoekspopulatie afgebakend dient te 

worden. Daarbij zal er geen waardeoordeel over de kenmerken van oudere werknemers in de 

algemeen gehanteerde definitie worden gegeven. Dit vanuit de overtuiging dat niet iedere 

oudere minder inzetbaar is. Een laatste argument voor het hanteren van de leeftijdsgrens 50, is 

dat er (voorheen) vaak bijzondere bepalingen in personeelsbeleid en CAO’s vanaf deze leeftijd 

golden. 

 

2.2  Kenmerken van oudere werknemers 

In dit deel van de theoretische bespreking wordt ingegaan op drie elementen van werk, van 

waaruit een relatie met mogelijke kenmerken van oudere werknemers wordt gelegd. Deze 

elementen zijn afgeleid van de formule voor High Performance Work Systems (HPWS). Dit zijn 

organisaties waarin een HR-beleid wordt gebezigd waarbij de volgende componenten aanwezig 

zijn:  

 

P = f (A,M,O), oftewel: mensen (en dus organisaties) presteren goed (P), wanneer: 

- ze dat kunnen doen, omdat ze de benodigde kennis en vaardigheden bezitten (Ability); 

- ze de motivatie hebben om dat te doen (Motivation); 

- de werkomgeving hen daarvoor de mogelijkheden biedt, zoals technologische 

ondersteuning (Opportunities) (Boxall & Purcell, 2003, p. 20). 

 

Ability wordt in dit onderzoek enerzijds gezien als het op peil houden van kennis en vaardigheden 

van oudere werknemers, waardoor ze inzetbaar kunnen blijven. Dit valt onder de noemer 
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employability. Anderzijds wordt ability opgevat als work ability, het arbeidsvermogen van de 

werknemer. Dit heeft betrekking op de mate waarin de belasting van het werk overeenkomt met 

de belastbaarheid van de werknemer. Motivation heeft betrekking op zaken waardoor oudere 

werknemers gemotiveerd worden en aangezet worden om arbeid te verrichten, zoals de 

arbeidsinhoud, het hebben van sociale contacten en salaris. Opportunities worden gecreëerd 

door het werk voor ouderen aan te passen wanneer dat nodig blijkt te zijn (zowel lichamelijk als 

geestelijk), door als organisatie de leidinggevende de ruimte te verlenen om maatwerk te 

verrichten. 

 

Aangegeven wordt dat onderzoek naar High Performance Work Systems ‘should include data on 

costs and benefits for both companies and workers because worker motivation and broader 

legitimacy are unlikely to improve if only management gains’ (Boxall e.a., 2003, p. 20). Kortom, 

HR-maatregelen dienen zowel voor de organisatie als voor de werknemer voordeel op te leveren, 

anders zullen de uiteindelijke prestaties van de organisatie niet verbeteren.  

 

In dit hoofdstuk wordt allereerst aandacht besteed aan het thema employability, wat wordt 

opgevat als de inzetbaarheid van de oudere werknemer. Daarnaast wordt de work ability 

besproken, wat wordt opgevat als het arbeidsvermogen van de oudere werknemer. Tenslotte zal 

er aandacht worden besteed aan de rol van de leidinggevende en aan de stereotyperingen en 

beelden die er over ouderen bestaan. Uiteindelijk zullen de bevindingen over deze onderwerpen 

worden gerelateerd aan de mogelijke arbeidsgerelateerde behoeften van de oudere werknemer.  

 

Opgemerkt dient te worden dat dit een algemene bespreking van mogelijke kenmerken van 

oudere werknemers is. Het houdt niet in dat de kenmerken bij iedereen van vijftig jaar en ouder 

van toepassing zijn, omdat onderlinge verschillen tussen oudere werknemers zoals gezegd groter 

worden naarmate iemand ouder wordt.  

 

2.2.1 Employability van oudere werknemers 

Employability betekent inzetbaarheid. Door Harvey (2001) wordt employability onder meer 

gedefinieerd als: ‘the ability to gain and retain fullfilling work’ (Harvey, 2001, p. 100). Het kan ook 

omschreven worden als: optimale inzetbaarheid van mensen, waardoor zij in staat zijn werk te 

krijgen en te behouden‘ (www.goc.nl, geraadpleegd op 23-05-2008). Nauta e.a. (2005) definiëren 

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

vervullen’ (Nauta, De Vroome e.a., 2005, p. 327). Employability heeft dus betrekking op de 

inzetbaarheid van de werknemer. In dit onderzoek wordt dit geconcretiseerd naar elementen die 

hierop van invloed zijn: opleidingen en loopbaan/mobiliteit.  

 

Opleidingen 

Tegenwoordig is het niet meer zo dat mensen op jonge leeftijd een opleiding volgen en 

vervolgens aan het werk gaan. De meeste organisaties blijven investeren in de kennis en 

vaardigheden van hun werknemers door hen bedrijfsopleidingen te laten volgen. Dit gebeurt 

omdat geen enkele opleiding die men op jonge leeftijd heeft gevolgd, een garantie vormt voor 

passende kwalificaties gedurende een hele loopbaan. Bedrijfsopleidingen kunnen worden 
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gedefinieerd als ‘een geheel van voorzieningen passend binnen het organisatiebeleid teneinde bij 

bepaalde groepen personeelsleden doelgerichte leerprocessen te realiseren als conditie voor het 

optimaal functioneren van een organisatie’ (Thijssen, 1996, p. 16). Kennis en vaardigheden 

kunnen hiermee op peil blijven waardoor de inzetbaarheid voldoende blijft (Thijssen, 1996, p. 9). 

Deze opleidingen kunnen gericht zijn op de huidige functie van een werknemer door middel van 

het op peil houden van vakkennis, op een toekomstige functie of op zijn persoonlijke 

ontwikkeling. De inhoud van bedrijfsopleidingen zal uitgebreider aan bod komen elders in deze 

theoretische bespreking.  

 

Uit diverse onderzoeken blijkt dat oudere werknemers significant minder aan opleidingen 

deelnemen (Thijssen, 1996, p. 10). Er wordt minder in hen geïnvesteerd. Dit komt enerzijds 

doordat werkgevers meer noodzaak zien om jonge, vaak onervaren werknemers te scholen. 

Anderzijds kunnen zij denken dat de opbrengst van de investering in de oudere werknemer niet 

altijd voldoende zal zijn, omdat gedacht wordt dat hij bijvoorbeeld minder productief is of 

vervroegd wil uittreden (Groot, Maassen van den Brink, 1997, p. 24). Aan de andere kant blijven 

jongere werknemers vaak korter bij een werkgever dan oudere werknemers, waardoor de 

investering in jongeren zich ook niet altijd terugbetaalt (Van Dalen, 2007, p. 63). 

 

In de snel veranderende maatschappij is het van groot belang dat juíst oudere werknemers de 

mogelijkheden krijgen om (aanvullende) opleidingen te volgen, opdat zij hun werkzaamheden zo 

goed mogelijk kunnen blijven uitvoeren (Schabracq e.a., 1995, p. 182) en dat de 

opleidingsmethoden aangepast worden aan de wijze waarop ouderen leren. Dit is meer gericht 

op praktische toepasbaarheid en informeel leren (Van Dalen e.a., 2008, p. 62).  

 

Thijssen legt een verband tussen scholingsdeelname en loopbaanperspectieven: 

 

 

Figuur 2: samenhang tussen de belangrijkste factoren die van invloed kunnen zijn op 

scholingsdeelname (Thijssen, 1996, p. 59).  

 

Mobiliteit en loopbaan 

Een loopbaan of carrière kan worden gedefinieerd als ‘an organized path taken by an indiviual 

across time and space’ (Gattiker, Larwood, 1986, p. 79). Mobiliteit gaat over de mate waarin 

Bedrijfskundige 

condities 
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mensen veranderen van functie (interne mobiliteit) of organisatie (externe mobiliteit). Oudere 

werknemers worden en zijn vaak minder mobiel: ze veranderen minder vaak van functie dan 

jongere werknemers, zowel binnen als buiten de organisatie (Leisink e.a., 2004, p. 16). 

 

Dit heeft onder meer te maken met de theorie van ervaringsconcentratie. Deze theorie gaat over 

de samenhang tussen leeftijd en ervaring na jong volwassenheid: doordat een werknemer ouder 

wordt zal hij meer ervaring opdoen en dus een grotere veelheid aan ervaringen hebben. 

Wanneer iemand ouder wordt, zal de diversiteit aan ervaringen vaak echter ook afnemen, 

waardoor er ervaringsconcentratie optreedt. Dit is te verklaren doordat oudere mensen vaak een 

expert op een bepaald gebied zijn, waardoor zij expertise en routine hebben in dat werkveld en 

zeer bekwaam en deskundig zijn in wat zij doen (Thijssen, 1997B, p. 7). Het kan tot uiting komen 

op drie gebieden: leerstrategisch, vakinhoudelijk, en sociaal-cultureel. Op leerstrategisch gebied 

wordt er op hogere leeftijd veelal informeel geleerd, er wordt weinig deelgenomen aan formele 

scholing. Ervaringsconcentratie oplossen door middel van bijscholing is hierbij lastig. Op 

vakinhoudelijk wordt er weinig meer van functie gewisseld, afgezien van enkele kleine 

taakveranderingen. Hierdoor wordt interne en externe mobiliteit veelal vermeden. Wanneer 

ervaringsconcentratie optreedt op sociaal cultureel gebied, houdt dit in dat de sociale omgeving 

waarin iemand zich beweegt, verstart en kleiner wordt (Leisink e.a., 2004, p. 19).  

 

Men loopt bij ervaringsconcentratie tegen een soort plafond aan: het is niet meer mogelijk om 

hoger te komen dan de huidige functie. Dit hangt ook samen met promotieruimte die de 

organisatie biedt: sommigen zullen promotie maken, velen niet (Gerrichhauzen, 1995, p. 261). 

Verminderde mobiliteit kan leiden tot kwalitatieve onderbelasting. De functie wordt minder 

uitdagend omdat iemand zijn capaciteiten niet meer optimaal hoeft in te zetten en dit kan zorgen 

voor concentratiestoornissen, wat de werktevredenheid negatief beïnvloedt (Schabracq e.a., 

1995, p. 179).  

 

Het zoeken van een baan bij een andere organisatie  is vaak een onbevredigend alternatief, het 

huidige salarisniveau kan vaak niet gehandhaafd worden bij een nieuwe werkgever (Schabracq 

e.a., 1995, p. 180). De ervaringsconcentratie hangt samen met het volgen van opleidingen; 

wanneer iemand minder mogelijkheden aangereikt krijgt om opleidingen te volgen, is hij minder 

mobiel en dus minder inzetbaar. Deze factoren versterken elkaar dus. Volgens de human capital 

theorie dient menselijk kapitaal op peil gehouden te worden door middel van het volgen van 

opleidingen en is continue scholing gedurende de hele loopbaan de beste remedie tegen 

veroudering van kennis en vaardigheden (Van Dalen e.a., 2008, p. 56). 

 

Wanneer ervaringsconcentratie optreedt bij een oudere werknemer, is dit in deze tijd extra 

lastig. Tegenwoordig vinden in organisaties veel veranderingen in een hoog tempo plaats. Van 

werknemers wordt verwacht dat zij zich hieraan aanpassen. Werkaanpassing wordt gedefinieerd 

als: ‘the continuous and dynamic process by which an individual seeks to establish a 

complementary, reciprocal relationship or ‘fit’ with his or her job’ (Yeatts, Folts, Knapp, 1999, p. 

333). Elke baan heeft specifieke kenmerken aangaande de kennis en vaardigheden die gevraagd 

worden van de werknemer. Hiervoor dient er een ‘individual-job fit’ te zijn of te ontstaan, wat 

afhankelijk is van individuele-, organisationele- en omgevingsfactoren, die constant aan 
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verandering onderhevig zijn. De capaciteit tot verandering van de werknemer speelt hierbij een 

grote rol. Ervaringsconcentratie heeft hier een negatieve invloed op, aangezien de werknemer 

verminderd capabel is om zich aan te passen aan veranderende omstandigheden. Dit kan 

bijvoorbeeld problematisch worden bij een ontwikkeling als de toenemende informatisering en 

digitalisering van organisaties en de samenleving. Dit heeft een grote invloed op de wijze waarop 

het werk is georganiseerd en er verandert veel in korte tijd. Zo worden archieven en dossiers 

veelal gedigitaliseerd, gaat een groot deel van de communicatie via e-mail en internet en wordt 

er van de werknemers verwacht dat zij zich hieraan aanpassen. Het levert immers veel 

economische en praktische voordelen voor de organisatie op om gebruik te maken van deze 

technieken. Oudere werknemers komen vaak minder makkelijk in dit soort ontwikkelingen mee 

dan hun jongere collega’s (Henkens, 2005, p. 354, Schrabracq e.a., 1995, p. 182).  Ook de wijze 

waarop functies worden vormgegeven is veranderd: zo waren banen vroeger meer 

gesegmenteerd in individuele taken, tegenwoordig zijn teams vaak verantwoordelijk voor het 

gehele proces. Oudere werknemers die gewend waren aan de vroegere manier van werken, 

kunnen meer moeite hebben met aanpassing aan deze nieuwe manier van werken en hebben 

hier omwille van ervaringsconcentratie niet altijd de capaciteiten voor (Yeatts e.a., 1999, p. 335). 

 

Beperkte mobiliteit van een werknemer in de laatste fase van zijn loopbaan kan ook gerelateerd 

worden aan de uitstroombehoefte van de oudere werknemer. De disengagement theory 

bespreekt dit. Het gaat ervan uit dat naarmate een mens ouder wordt, hij zich zal onthechten 

waarbij hij zich zal terugtrekken uit sociale rollen en verplichtingen (in dit geval dus het volgen 

van opleidingen en het veranderen van functie, zoals gebruikelijk is eerder in de loopbaan). Dit 

proces zal door de oudere werknemer als positief en bevredigend ervaren worden en door de 

buitenwereld valt hier weinig aan te doen. Volgens critici is deze theorie in de arbeidscontext 

echter vaak ten onrechte ingezet, omdat het betrekking heeft zou hebben op het einde van het 

leven en niet op het einde van het arbeidsleven (Leisink e.a., 2007, p.16 en Thijssen, 1996, p. 30). 

De tegenhanger van de disengagement theorie is de activity theory, die zich juist meer 

bezighoudt met de invloed en betekenis van de omgeving. Deze theorie gaat er vanuit dat de 

ouder wordende mens het als positief en bevredigend ervaart om zoveel mogelijk actief te 

blijven. De omgeving kan hier juist wél invloed op uitoefenen (Thijssen, 1996, p. 30). Afhankelijk 

van de houding van de werknemer, kan deze dus al dan niet behoefte hebben aan het volgen van 

opleidingen en een nieuwe stap in zijn loopbaan.  

 

Een andere verklaring voor behoefte aan vervroegd uitstromen is terug te voeren op push- en 

pullfactoren. De pullbenadering gaat ervan uit dat ouderen uitstromen omdat het arbeidsloze 

leven zo aantrekkelijk is, men heeft meer tijd voor het privéleven en hobby’s. Het grote aanbod 

van aantrekkelijke uitstroomregelingen zorgt voor veel vervroegde uitstroom. De 

pushbenadering gaat er juist vanuit dat oudere werknemers uittreden omdat ze het werk niet 

meer aankunnen: een te hoge werkdruk, het niet kunnen meekomen met veranderingen, 

stereotyperingen jegens ouderen. De pushbenadering stelt dat ouderen aan opleidingen moeten 

kunnen deelnemen opdat zij aan de veranderende eisen van de arbeidsmarkt kunnen 

tegemoetkomen. In de praktijk is het zo dat oudere werknemers die tevreden zijn over hun 

werksituatie en hun werk aankunnen, weinig gebruik maken van uitstroomregelingen (Thijssen, 

1997, p. 7).  
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Afhankelijk van de wijze waarop de oudere werknemer naar zijn werk kijkt en de mate waarin de 

omgeving, de organisatie en hijzelf dit proces beïnvloeden, heeft hij behoefte om uit te stromen 

en zal de behoefte aan ontwikkeling in de loopbaan afnemen.  

 

De vraag is hoe ervoor gezorgd kan worden dat ervaringsconcentratie bij oudere werknemers tot 

een minimum beperkt blijft opdat hun inzetbaarheid op peil blijft. Is het volgen van (meer) 

opleidingen een goede oplossing? Hebben oudere werknemers daar eigenlijk wel behoefte aan of 

wachten zij gelaten af totdat ze kunnen stoppen met werken? Nemen oudere werknemers 

voldoende verantwoordelijkheid voor hun eigen functioneren? Ook vraag ik me af in hoeverre 

organisaties de behoefte aan stoppen met werken van een oudere werknemer kunnen 

beïnvloeden. Dit zijn vraagstukken die aan bod komen bij de vormgeving van levensfasebewust 

personeelsbeleid voor oudere werknemers.  

 

2.2.2 Work ability van oudere werknemers 

Work ability, oftewel arbeidsvermogen, wordt (Ilmarinen 2002, in: STECR richtlijn, 2006, p. 16) 

omschreven als: ‘The concept of work ability emphasizes that individual work ability is a process 

of human resources in relation to work. Human resources can be described by (1) health and 

functional capacities, (2) education and competence, (3) values and attitudes, and (4) motivation. 

When this comprehensive set of individual factors is related to (5) work demans (physical, 

mental), (6) work community and management and (7) work environment, the outcome can be 

called the individual work ability.’ 

 

Bovenstaande definitie is zeer breed. In Nederland wordt onder work ability met name het 

arbeidsvermogen van een werknemer verstaan. Illmarinen betrekt bij work ability echter ook 

elementen van employability, zoals education en competence. Omdat inzetbaarheid mijns inziens 

een cruciaal onderdeel is van levensfasebewust personeelsbeleid, is hier apart aandacht aan 

besteed. Work ability is in dit onderzoek dus opgevat als arbeidsvermogen wanneer het gaat om 

de lichamelijke en mentale toestand van oudere werknemers. 

 

Doordat mensen ouder worden is de kans op lichamelijke beperkingen groter en de kans op uitval 

uit het arbeidsproces ook (Nauta, De Bruin, Cremer, 2004, p. 27). Om er als werkgever voor te 

kiezen om deze werknemers zo snel mogelijk te laten uittreden is in deze tijd niet (meer) 

wenselijk en ook niet nodig. Vaak zijn de lichamelijke gebreken van een oudere werknemer goed 

te compenseren door henzelf, maar ook door bijvoorbeeld ergonomische aanpassingen door de 

werkgever. Daarnaast is het niet zo dat alle ouderen gebreken gaan vertonen. Dit is van veel 

factoren afhankelijk, zoals levensstijl. De kans op gezondheidsproblemen wordt groter naarmate 

iemand langer dezelfde functie uitoefent. Dit is óók expliciet van toepassing bij het uitoefenen van 

werk waarbij geen fysieke taken worden uitgevoerd: wanneer iemand te lang hetzelfde werk 

doet, is de kans groot dat dit op termijn problemen oplevert (Nauta e.a., 2004, p. 27). Dit gegeven 

hangt samen met employability: wanneer iemand weinig opleidingen volgt en last heeft van 

ervaringsconcentratie, zal hij minder mobiel zijn, langer dezelfde functie vervullen en meer kans 

hebben op lichamelijke klachten.  



MASTERSCRIPTIE ANKE BOONSTRA  

 
 22 

Aangaande ziekteverzuim van oudere werknemers is te zeggen dat oudere werknemers zich 

minder vaak ziekmelden dan jongere werknemers. Wanneer zij zich eenmaal ziekmelden, duurt 

het verzuim vaak wel langer. Daarnaast zijn er veel ouderen die zich nooit ziekmelden, zeker 

vergeleken met jongeren. Dit suggereert dat oudere werknemers zich voornamelijk met een 

gegronde lichamelijke reden pas ziek melden, waarbij het verzuim langer aanhoudt (Nauta e.a., 

2004, p. 23). Het resulteert uiteindelijk wel in een hoger verzuimpercentage. Naast een 

ziekmelding die langer duurt, komt ook arbeidsongeschiktheid meer voor bij oudere werknemers.  

 

Een andere reden voor verminderd ziekmelden naarmate een werknemer ouder wordt, kan het 

‘healthy worker’ effect zijn (Nauta e.a., 2005, p. 335). Dit gaat uit van het principe dat er onder 

oudere werknemers een soort natuurlijke selectie plaatsvindt die ervoor zorgt dat de geschikte 

mensen zich positief hebben onderscheiden en dus langer doorwerken, en dat de mensen die het 

werk niet meer aankunnen, vanzelf eerder uitstromen. De inzet van levensfasebewuste 

beleidsmaatregelen heeft echter als doel meer mensen langer te laten doorwerken en het 

healthy worker effect niet zomaar te laten optreden 

 

Wat betreft de mentale en cognitieve functies blijkt dat veel ouderen tot op hoge leeftijd goed 

presteren en geen verminderde prestaties leveren. Geheugen, concentratie en reactievermogen 

gaan wel wat achteruit. Intelligentie en automatische informatieverwerking blijven stabiel en dit 

kan op peil gehouden worden door opleidingen. Afnemende cognitieve functies kunnen 

gecompenseerd worden door toenemende ervaring. Dat uit onderzoeken blijkt dat ouderen 

langzamer leren, heeft niet zozeer te maken met mentale achteruitgang, als wel met opleidingen 

die niet op hen zijn afgestemd (Nauta e.a., 2004, p. 28).  

 

2.2.3 De leidinggevende in relatie tot de oudere werknemer 

De direct leidinggevende is van groot belang als we kijken naar de wijze waarop werknemers het 

HR-beleid van een organisatie ervaren. De leidinggevende waar het in dit onderzoek om gaat is de 

‘’laagste laag’ lijnmanagers die directe verantwoordelijkheid hebben voor oudere werknemers’ 

(Leisink e.a., 2007, p. 13). De leidinggevende kunnen we zien als ‘overkoepelend’ bij verschillende 

onderwerpen. Hij heeft samen met de werknemer een gedeelde verantwoordelijkheid om deze 

inzetbaar te houden. Hij kan ervoor zorgen dat een werknemer gemotiveerd blijft voor zijn werk 

en bereid is zich verder te ontwikkelen. Wanneer er problemen bij het werk ontstaan, vervult de 

leidinggevende een belangrijke rol bij het oplossen hiervan.  

 

Vaak is er een kloof tussen het HR-beleid op papier en het HR-beleid dat mensen ervaren. Werd 

vroeger gedacht dat leidinggevenden het van bovenaf opgelegde HR-beleid blindelings ten 

uitvoer brachten, tegenwoordig blijkt dat de HR-praktijk sterk afhankelijk is van 

managementcondities op microniveau en de persoonlijke invulling en de managementstijl van de 

leidinggevende hierbij (Purcell, Hutchinson, 2007, p. 5, Leisink  e.a., 2004, p. 12). De 

leidinggevende kan zowel de relatie werknemer-leidinggevende beïnvloeden, als de relatie van de 

werknemer met de organisatie, de leidinggevende is immers de ‘bezorger’ (agent) van de HR-

instrumenten waar de werknemer mee te maken krijgt (Purcell e.a., 2007, p. 8). De functie van de 

leidinggevende kan dus beschouwd worden als intermediair: van twee kanten wordt druk op hem 
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uitgeoefend, de organisatie wil dat hij de gestelde doelen bereikt en resultaten behaalt, de 

werknemer verlangt een individuele benadering waarin er voorzien wordt in zijn behoeften 

(Henkens e.a., 2003, p. 69). 

 

Zeer belangrijk voor het bevorderen/behouden van de inzetbaarheid van oudere werknemers is 

het hebben van vertrouwen in de werknemer. Vertrouwen wordt omschreven als ‘the 

lubrification that makes it possible for organizations to work’ (Bennis en Nanus, 1985, in: Gould-

Williams, 2003, p. 31). Een gebrek aan vertrouwen van de organisatie of de leidinggevende in de 

werknemer kan leiden tot ongewenst gedrag, zoals verminderde prestaties, weinig commitment 

en een gebrek aan vertrouwen van de werknemer in de organisatie. Vertrouwen in de werknemer 

is dan ook een belangrijk element om wenselijk gedrag van de werknemers te verkrijgen: ‘When 

an individual perceives that an organizational system is not trust-worthy, and does not recognise 

and reward contributions, the individual seeks to reduce his or her vulnerability by emphasising 

only those performance areas that can be objectively tabulated and defended’. (Culbert and Mc. 

Donough, 1986, in: Gould-Williams, 2003, p. 31). Werknemers zijn ook liever werkzaam in een 

organisatie waar een vertrouwensband heerst, zowel tussen werknemers onderling als tussen 

leidinggevenden en werknemers (Gould-Williams, 2003, p. 48).  

 

Tenslotte zijn oudere werknemers zijn vaak ouder dan hun leidinggevende. Ze hebben geleerd om 

autoriteit van mensen ouder dan zij te aanvaarden. Nu zijn ze zelf ouder en verwachten ze van 

collega’s jonger dan zij (inclusief leidinggevenden) een overeenkomstige houding. Ze verwachten 

respect op basis van hun senioriteit en ervaring. Dit kan lastige situaties opleveren voor 

leidinggevenden die hen moeten aansturen (Schabracq e.a., 1995, p. 185).  

 

Stereotyperingen over oudere werknemers 

Een onderwerp van een ander niveau dat een grote invloed kan hebben op de werktevredenheid 

en de inzetbaarheid van de oudere werknemer, is de houding die leidinggevenden en collega’s 

hebben aangaande oudere werknemers, oftewel: in hoeverre maken zij zich schuldig aan het 

hebben van vooroordelen of stereotyperingen over oudere werknemers? En wat zijn dit voor 

vooroordelen? Wat heeft het voor gevolgen?  

 

Stereotypering kan worden gedefinieerd als ‘beliefs about the characteristics, attributes, and 

behaviours of members of a certain groups… and beliefs about how and why these attributes go 

together’ (Henkens, 2005, p. 355). Het gaat dus om groepen mensen. Vaak worden de 

overeenkomsten tussen mensen die bij dezelfde groep ‘behoren’, overschat, en de onderlinge 

verschillen onderschat. Daardoor worden verschillen tussen groepen als groter gezien dan ze 

eigenlijk zijn. Over het algemeen zijn mensen ook positiever over de kenmerken van hun eigen 

groep en negatiever over andere groepen (Henkens, 2005, p. 355). Stereotyperingen zijn 

hardnekkig en moeilijk te veranderen. 

 

Er zijn drie dimensies stereotyperingen over oudere werknemers: beelden aangaande hun 

productiviteit, betrouwbaarheid en aanpassingsvermogen. Zo wordt gedacht dat met het stijgen 

van de leeftijd de productiviteit van de werknemer daalt. Dit heeft met name betrekking op het 
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minder goed kunnen omgaan met lichamelijke belasting. Wat betreft mentale belasting kan 

gezegd worden dat de productiviteit van oudere werknemers hier niet zomaar afneemt, 

aangezien ze meer ervaring in hun werk hebben. Wat echter blijkt uit een meta-analyse, is dat de 

relatie tussen het stijgen van de leeftijd en het dalen van de productiviteit niet onomstotelijk kan 

worden vastgesteld. Studies blijven elkaar tegenspreken. De productiviteit van een werknemer 

kan zelfs stijgen naarmate hij ouder wordt, in beroepen als ambtenaren en verkopers (Sullivan, 

Duplaga, 1997, p. 65). Het blijven investeren in human capital door de werknemer wordt echter 

als een voorwaarde gezien om inzetbaar en productief te blijven. De betrouwbaarheid van oudere 

werknemers wordt hoog gewaardeerd. Hun aanpassingsvermogen wordt minder goed 

gewaardeerd. Dit heeft betrekking op de capaciteiten tot verandering en aanpassing, zoals 

besproken in paragraaf 2.2.1 en daarnaast op de bereidheid tot verandering. Niet iedere 

werknemer is gemotiveerd om te veranderen.   

 

Deze beelden beïnvloeden de houding van leidinggevenden over de wijze waarop hij met zijn 

oudere werknemers omgaat en welke mogelijkheden hij hen biedt, zoals de mogelijkheid om 

opleidingen te volgen. Negatieve stereotyperingen kunnen leiden tot sociale uitsluiting van 

oudere werknemers. Ten eerste omdat ze veroordeeld kunnen worden op basis van oneigenlijke 

beelden van hun leidinggevenden en collega’s, en daarnaast omdat het tot selffulfilling 

prophecies kan leiden: men gaat zich gedragen naar de stereotypering (Henkens, 2005, p. 353-4). 

Naast ‘inhoudelijke ‘stereotyperingen over oudere werknemers is het ook nog zo dat 

leidinggevenden een piramidale leeftijdsopbouw in de organisatie als ideaal zien: relatief veel 

jonge werknemers en weinig oudere werknemers (Leisink e.a., 2004, p. 12). 

 

Naast betrouwbaarheid van oudere werknemers, zijn er meer positieve beelden. Zo wordt 

gedacht dat zij veel ervaring hebben, loyaal naar de organisatie zijn en dat ze goede 

interpersoonlijke vaardigheden bezitten (Henkens, 2005, p. 354).  

 

Leeftijd is vaak belangrijk als het om economische overwegingen in een organisatie gaat, de 

stereotypering tussen het stijgen van de leeftijd en het dalen van de productiviteit wordt vaker 

gebezigd dan andersom. Hierdoor wordt vaak gedacht wordt dat oudere werknemers minder 

opleveren. Ook wordt van oudere werknemers verwacht dat ze zo snel als mogelijk willen 

uittreden, waardoor investeren in deze groep minder zin heeft (Henkens, 2005, p. 355).  

 

Onderstaand is het conceptuele model afgebeeld dat afgeleid kan worden aan de voorgaande 

theoretische bespreking. Hierin is te zien dat de kenmerken van de oudere werknemer 

gerelateerd worden aan employability en work ability. De leidinggevende heeft een grote invloed 

vanuit de organisatie. Bij employability wordt een onderscheid gemaakt tussen loopbaan en 

opleidingen. Bij work ability wordt een onderscheid gemaakt tussen lichamelijk & mentale 

toestand en de veranderingsbereidheid. Deze elementen tezamen vormen de invloed op de 

prestaties en de inzetbaarheid van de oudere werknemer. 
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Figuur 3: kenmerken van oudere werknemers schematisch weergegeven. 

 

2.3  Wat verstaan we onder arbeidsgerelateerde behoeften? 

Voordat overgegaan kan worden tot een bespreking van de arbeidsgerelateerde behoeften van 

oudere werknemers, is het van belang om de term arbeidsgerelateerde behoefte te definiëren en 

te verklaren. Dat zal gebeuren in dit deel van het theoretisch kader  

 

2.3.1 Definitie van behoeften 

Het concept behoefte, oftewel dat wat iemand nodig heeft, staat niet op zichzelf. Behoefte kan 

worden gedefinieerd als ‘a resource or condition required for the well-being of an individual’ 

(Rainey, 2003, p. 230). Het is moeilijk om behoefte nauwkeurig te definiëren, de gehanteerde 

definitie blijft algemeen. Het hebben van behoeften houdt nauw verband met verwachtingen die 

gecreëerd zijn door ervaringen die iemand in het verleden heeft gehad. Daarnaast hangen 

behoeftes samen met motivatie. Werk motivatie refereert aan ‘a person’s desire to work hard 

and work well’ (Rainey, 2003, p. 225). De termen behoefte en motivatie worden vaak door elkaar 

heen gebruikt. Onderzoekers onderscheiden veelal intrinsieke arbeidsgerelateerde motieven, 

zoals voldoening halen uit verrichte werkzaamheden, en extrinsieke arbeidsgerelateerde 

motieven, zoals salaris en het maken van promotie (Rainey, 2003, p. 227). 
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2.3.2 Expectancy theory 

De kern van de expectancy theory is dat een persoon die een bepaalde handeling overweegt, 

eerst gaat bedenken wat het hem kan opleveren en hoe waarschijnlijk het is dat dat gaat 

gebeuren. Hoe waarschijnlijker het is dat het iets positiefs oplevert en niet iets negatiefs, hoe 

groter de motivatie wordt om het te gaan doen. Deze theorie gaat uit van een utilitaristische 

gedachte (Rainey, 2003, p. 258). Afhankelijk van de verwachtingen die iemand heeft, ontwikkelt 

hij ook behoeften.  

 

Dit geldt dus ook voor arbeidsgerelateerde behoeften van werknemers, deze hangen samen met 

de verwachtingen die een werknemer zelf van zijn werk heeft (Zierden, 1980, p. 306, Rainey, 

2003, p. 227): wanneer een werknemer een bepaalde baan gaat uitvoeren, komt hij naar het 

werk toe met verwachtingen over verschillende elementen van het werk, zoals salaris en de 

mogelijkheid om zichzelf en zijn carrière te ontwikkelen (Zierden, 1980, p. 306). Deze 

verwachtingen ontstaan door ervaringen die hij, voordat hij aan de baan begon, heeft gehad, 

zoals eerdere werkervaringen, onderwijs en sociale achtergrond. Als organisatie is het lastig om 

deze verwachtingen te veranderen, omdat ze van tevoren geconstrueerd zijn. Er zijn dus 

verschillende factoren zijn die de behoeften van mensen creëren. Een deel hiervan is 

beïnvloedbaar door de organisatie, een deel echter ook niet. Zij dient rekening te houden met de 

beperkte invloed die ze hierbij heeft.  

 

2.3.3 Behoefte aan groei 

Naast de theorie over verwachtingen, bespreekt Zierden dat iemand werk gaat uitvoeren omdat 

hij een behoefte aan groei heeft: iemand gaat volgens hem werk uitoefenen om zijn persoonlijke 

competenties te ontwikkelen, zelfactualisatie te bereiken en te groeien. Volgens Zierden is deze 

behoefte een inherent aspect aan de menselijke psyche (Zierden, 1980, p. 307). Omdat mensen 

dus een intrinsieke behoefte hebben aan groei, willen zij ook werk waarin zij zich kunnen 

ontwikkelen en groeien. Als ik kijken naar kenmerken van oudere werknemers gerelateerd aan 

bijvoorbeeld employability, vraag ik me af wat redenen kunnen zijn dat oudere werknemers 

minder opleidingen volgen en minder mobiel zijn dan jongere werknemers, wanneer er gesteld 

wordt dat mensen een natuurlijke behoefte aan groei hebben.  

 

2.3.4 Carrière-ankers  

Schein (1978) heeft bespreekt arbeidsgerelateerde behoeften van werknemers. Hij noemt dit 

‘carrière-ankers’: oriëntatiepunten waar mensen zich in hun loopbaan op richten (Van den Berg, 

Van den Broek, Wijchers, 1996, p. 42). Deze oriëntatiepunten hebben betrekking op wat een 

persoon zelf waarneemt over drie componenten: zijn talenten en bekwaamheden, motieven en 

behoeften en houdingen en waarden in relatie tot zijn werk (Schein, 1978, p. 124). Deze carrière-

ankers zijn leidend in de ontwikkeling van iemands loopbaan (Schein, 1978, p. 127). Ze 

ontwikkelen zich wanneer iemand levens- en werkervaring opdoet, hoewel het tamelijk 

onveranderlijk is wat iemand belangrijk vindt wanneer hij dat eenmaal zo (onbewust) heeft vast 

gesteld, vandaar ook de term anker. De ankers komen vaak pas aan de oppervlakte op het 

moment dat ze onder druk komen te staan. Het zijn uitdrukkelijk geen basisbehoeften die ieder 
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mens heeft, maar ze zijn specifiek van toepassing in werksituaties (Van den Berg e.a., 1996, p. 

44).  

 

Wanneer we een vergelijking maken tussen Schein en Zierden, is op te merken dat Schein zegt 

dat behoeften tamelijk onveranderlijk zijn, wanneer ze eenmaal zijn vastgesteld en dat de 

carrière-ankers strikt persoonlijk zijn. Zierden zegt dat door ervaringen in het verleden 

verwachtingen en behoeften aangaande de carrière worden geconstrueerd, waarbij de 

behoeften dus veranderlijk kunnen zijn en wanneer we zijn theorie volgen, zouden bij mensen 

met dezelfde ervaringen de behoeften soortgelijk moeten zijn. Bij beide opvattingen is de 

invloedssfeer van de organisatie beperkt, omdat behoeften worden vastgesteld aan de hand van 

ofwel omgevingsinvloed, ofwel persoonlijke overtuigingen.  

 

De carrière-ankers die Schein onderscheidt zijn als volgt (Van den Berg e.a., 1996, p. 42): 

 

• Materiële beloning – Wanneer een persoon primair door dit anker gedreven wordt, 

vindt hij salaris en andere materiële zaken het belangrijkste in zijn werk. Andere 

aspecten van werk zijn ondergeschikt aan het inkomen; 

• Macht en invloed – Deze mensen willen graag andere mensen, gebeurtenissen of 

organisaties leiden. Vergroting van invloed wordt gezien als de ultieme promotie;  

• Persoonlijke waarden en normen – Mensen die dit belangrijk vinden, willen graag iets 

bijdragen aan het grotere geheel vanuit hun persoonlijke overtuigingen, en zijn ook 

bereid om daar dingen voor op te geven;  

• Vakkennis – Deze groep wil graag een expert of deskundige worden op een bepaald 

vakgebied; 

• Creativiteit – Mensen die ieder probleem zien als een uitdaging en graag hun creativiteit 

benutten om nieuwe dingen te bedenken; 

• Sociale contacten – Sociale contacten worden ook gelegd op het werk. Sommige mensen 

zien dit als belangrijkste reden om te werken; 

• Autonomie – De behoefte aan zelfstandigheid en onafhankelijkheid, de mogelijkheid om 

de werkzaamheden naar eigen inzicht te kunnen inrichten. Behoefte aan autonomie 

neemt vaak toe naarmate iemand ouder wordt (Schein, 1996); 

• Zekerheid – Het vermijden van risico’s, behoefte aan zekerheid op lange termijn. Was dit 

vroeger voornamelijk bij één werkgever (lifetime employment), tegenwoordig kan deze 

zekerheid ook worden gezocht in lifetime employability, hoewel dit meer van toepassing 

is voor nieuwere generaties werknemers (Schein, 1996); 

• Aanzien en status – Deze mensen willen graag dat andere mensen tegen hen opkijken en 

dat ze veel indruk achterlaten. Ze streven geen macht na om invloed te verkrijgen, maar 

om de status die ermee verbonden is.  

 

Meestal is niet één enkel anker leidend in iemands loopbaan, maar is het een combinatie van 

verschillende carriere-ankers. Een functie waarin niet tegemoet gekomen wordt aan de carrière-

ankers van een werknemer, kan negatieve gevolgen hebben voor zijn werktevredenheid.  
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Voor iedereen is de ranglijst van behoeften anders, en vaak wordt men zich er pas van bewust 

wanneer de behoefte op het spel staat. Omgevingsfactoren kunnen ervoor zorgen dat de 

invulling van behoeften verandert. Wanneer een organisatie kennis heeft over de behoeften van 

haar werknemers, kan zij hierop inspelen door haar focus te verleggen naar waar haar 

werknemers behoefte aan hebben.  

 

2.3.5 Arbeidsmotivatie 

Arbeidsmotivatie of werkmotivatie dient te resulteren in een taakuitvoering die zowel voor de 

organisatie als de werknemer van belang is. Motivatie heeft ook betrekking op een aantal 

deelmechanismen, zoals de bereidheid om competenties op te bouwen en prestaties te leveren 

van een bepaald kwaliteitsniveau, de bereidheid werk vol te houden, ook wanneer dat problemen 

met zich meebrengt en de bereidheid mee te gaan in veranderingen en daarmee te leren omgaan 

(Schabracq e.a., 1995, p. 121). Motivatie hangt nauw samen met behoeften. Werknemers die 

aangeven goed en gemotiveerd te kunnen functioneren in hun werk, zijn tevens degenen die 

langer willen blijven werken en waarbij kenmerken van hun werk tegemoet komen aan hun 

behoeften (Yeatts e.a., 1999, p. 337). 

 

Redenen of motieven waarom mensen werken zijn hiervoor besproken aan de hand van de 

carriere-ankers van Schein en de natuurlijke behoefte om te groeien van Zierden. Andere of 

aanvullende motieven om te werken die worden besproken in de literatuur, zijn: een actieve en 

zinvolle tijdpassering, integratie in de omringende maatschappij, contacten met anderen op het 

werk en een verankering in verleden en toekomst (Schabracq e.a., 1995, p. 125). Mensen vinden 

het dus vaak belangrijk dat hun werk voorziet in een bepaalde behoefte aan zingeving. Wanneer 

we dit betrekken op oudere werknemers, is op te merken dat zij zich vaak minder richten op het 

maken van promotie en meer op het hier en nu, waardoor ze de kenmerken van hun huidige 

functie erg belangrijk vinden. Denk bijvoorbeeld aan de betekenis van de verrichte 

werkzaamheden, vrijheid om het werk zelf in te richten en het leven buiten het werk (Schabracq 

e.a., 1995, p. 184).   

 

De factoren waardoor een werknemer wordt gemotiveerd, kunnen vanzelfsprekend verschillen 

tussen jongere en oudere werknemers en tussen oudere werknemers onderling. Waar jongere 

werknemers zaken als loopbaanperspectief vaak belangrijk vinden, zo hechten ouderen vaker aan 

baanzekerheid en minder fysieke belasting (De Lange e.a., 2007, p. 60). Vaak hebben zij meer 

moeite met het meegaan in veranderingen (Schabracq e.a., 1995, p. 183). 

 

Smyer (2007) bespreekt gaat in op motiverende factoren voor oudere werknemers door zich af te 

vragen waarom ouderen blijven werken. Hij doet dit aan de hand van de betekenis die werk voor 

mensen heeft. Dit is van verschillende factoren afhankelijk: het psychologische proces van het 

ouder worden en de generatie waaruit men komt, karakteristieken van het werk zelf, de 

regelgeving waar de werknemer mee te maken heeft en de grotere sociale context (Smyer, Pitt-

Catshouphes, 2007, p. 23).  
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De redenen waarom ouderen blijven werken zijn grofweg in te delen in vier typologieën en de 

typologie waarin iemand valt is afhankelijk van de context waarin hij zich beweegt. Er zijn twee 

‘have to work’ en twee ‘want to work’ categorieën te onderscheiden. Het gaat om sustainers: 

mensen die werken om te leven omdat ze dat plezierig vinden en om het salaris dat ze ermee 

verdienen; providers: mensen die zorg verlenen voor hun kinderen en om die reden moeten 

werken; connectors: mensen die zich betrokken bij hun werk voelen omdat ze vaak al lang bij hun 

werkgever werkzaam zijn en contributors: mensen die leven om te werken en graag een bijdrage 

willen leveren aan de samenleving, salaris is voor hen minder belangrijk. Deze groep wil vaak ook 

nog doorwerken na de pensioensgerechtigde leeftijd (Smyer e.a., 2007, p. 27, 28). Voor degenen 

die moeten werken, is het salaris van groot belang. Voor degenen die willen werken, is het 

belangrijk dat zij hun vaardigheden kunnen gebruiken. Daarenboven werken mensen vaak door 

omdat hun werk belangrijk voor ze is.  

 

Smyer noemt verschillende indicatoren voor een werkplek waar werknemers gemotiveerd 

kunnen functioneren: autonomie, leer- en ontwikkelmogelijkheden, betrokkenheid bij 

beslissingen van het management, vertrouwen in wat leidinggevenden zeggen, steun van 

leidinggevenden en collega’s en afwezigheid van (leeftijd)discriminatie (Smyer e.a., 2007, p. 28).  

 

Het concept behoefte is lastig vast te leggen in een vastomlijnde definitie die alle elementen 

ervan omhelst. Arbeidsgerelateerde behoeften en motivatie kunnen beïnvloed worden door 

persoonlijke factoren, omgevingsfactoren en door de organisatie. In dit onderzoek wordt de 

focus gelegd op factoren die beïnvloedbaar zijn door de organisatie, aangezien dit de 

onderwerpen zijn waar de invloedsfeer van een organisatie aanwezig is en zij dus waar nodig 

haar beleid kan aanpassen.  De mogelijke behoeften van werknemers zullen dus beschreven 

worden aan de hand van een aantal werkgerelateerde onderwerpen: de relatie met de 

leidinggevende, opleidingen, loopbaan/mobiliteit, inhoud en kenmerken van het werk, werk-

privébalans, beloning en beoordeling en kenmerken van levensfasebewust personeelsbeleid.  

 

2.4  Arbeidsgerelateerde behoeften van oudere werknemers 

Na de bespreking van wat er in dit onderzoek onder een oudere werknemer wordt verstaan, wat 

kenmerken van oudere werknemers zijn, en wat arbeidsgerelateerde behoeften van werknemers 

kunnen zijn, worden tenslotte de mogelijke arbeidsgerelateerde behoeften van oudere 

werknemers besproken. Nogmaals dient opgemerkt te worden dat dit een algemene bespreking 

is en dat niet iedere oudere deze behoeften noodzakelijkerwijs heeft of zich in deze bespreking 

zal herkennen.  

 

2.4.1 Relatie met de leidinggevende 

De oudere werknemer zal behoefte hebben aan een goede relatie met de leidinggevende, 

waarbinnen hij de ruimte krijgt om zijn werk naar eigen inzicht in te richten. Zoals besproken in 

paragraaf 3.2.3, kunnen oudere werknemers moeilijkheden hebben met het accepteren van de 

autoriteit van een jongere leidinggevende. De leidinggevende kan er met een individuele 

benadering die veel vertrouwen in de werknemer uitstraalt voor zorgen dat de werknemer 
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gemotiveerd blijft voor zijn werk en bereid is zich te blijven ontwikkelen (Gould-Williams, 2003, p. 

34). 

 

Een slechte relatie met de leidinggevende kan ervoor zorgen dat een werknemer besluit 

vervroegd te willen uittreden (Martens e.a., 2007, p. 157). Belangrijk is dat de leidinggevende zich 

bewust is van de eerder besproken vooroordelen en stereotyperingen die er kunnen bestaan ten 

aanzien van oudere werknemers (Van Krimpen, 2001, p. 195). De leidinggevende is ook zeer 

belangrijk voor de wijze waarop de werknemer verschillende HRM instrumenten zal ervaren, 

denk hierbij aan mogelijkheden tot het volgen van opleidingen en het in gesprek gaan over de 

levensfase van de werknemer.  

 

2.4.2 Opleidingen 

Het volgen van opleidingen is een middel om de inzetbaarheid van een werknemer op peil te 

houden en te voorzien in de intrinsieke behoefte die hij heeft om zich te ontwikkelen en te 

groeien, zoals Zierden bespreekt in zijn artikel. Werkgevers dienen daarbij rekening te houden 

met de veranderende manier van leren van oudere werknemers en hier hun opleidingsbeleid op 

aan te passen (Onstenk, 1995, p. 7). In de praktijk volgen oudere werknemers minder opleidingen 

dan jongere werknemers. Afhankelijk van de houding die de werknemer jegens dit onderwerp 

heeft, komt dit wel of niet tegemoet aan zijn behoeften. Zo kan hij erg toeleven naar stoppen met 

werken. Dan heeft hij waarschijnlijk minder behoefte aan het volgen van opleidingen, dan 

wanneer hij nog wil doorwerken. De vraag is hoe ervoor gezorgd kan worden dat oudere 

werknemers de behoefte houden en daarmee de bereidheid om opleidingen te volgen, ook al 

zullen zij misschien geen grote carrièrestappen meer maken.  

 

2.4.3 Loopbaan/mobiliteit 

Oudere werknemers hebben meestal een hele loopbaan achter de rug. Hierdoor kunnen hun 

behoeften verschuiven, maar deze hangen zoals gezegd ook vaak samen met de verwachtingen 

die zij hebben van hun werk en de carrière-ankers waarop zij zich oriënteren. Veel oudere 

werknemers hebben een ‘carrièreplateau’ bereikt waarin doorgroeimogelijkheden zeer beperkt 

zijn (Sweet, 2007, p. 46). Het einde van de loopbaan is in zicht. Zij worden minder ‘mobiel’ als het 

gaat om het wisselen van functie of werkgever en er is vaak sprake van ervaringsconcentratie. De 

werknemer zelf hoeft hier niet per definitie problemen mee te hebben, het is zeer goed mogelijk 

dat hij tevreden is met zijn huidige functie. Deze houding is echter niet altijd in lijn met de 

organisatiedoelstellingen en –veranderingen die plaatsvinden en kan in die zin dus een negatieve 

invloed hebben op de inzetbaarheid van de werknemer (Schabracq e.a., 1995, p. 131).  

 

Afhankelijk van de mate waarin de werknemer bezig is met uittreding uit het arbeidsproces en de 

mate waarin het arbeidsloze leven aantrekkelijker is, zal hij meer of minder bezig zijn met zijn 

loopbaan en de mogelijkheden die er zijn om zich te ontwikkelen.  
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2.4.4 Inhoud en kenmerken van het werk 

Naar alle waarschijnlijkheid vindt de oudere werknemer het van groot belang dat zijn 

werkzaamheden en prestatieafspraken zijn aangepast op zijn arbeidsvermogen, oftewel de 

overeenkomst tussen belasting en belastbaarheid. Afhankelijk van hoe de lichamelijke en 

mentale toestand van een werknemer is, en in welke mate hij een bepaalde werkbelasting 

aankan, zal hij behoefte hebben aan aanpassingen van zijn werksituatie. Wanneer er in de 

organisatie dezelfde prestatiedoelstelling is voor alle werknemers, is de kans groot dat dit niet 

overeenkomt met de individuele belastbaarheid van de werknemer. Wanneer er overbelasting 

plaatsvindt, zullen mensen eerder uitvallen. Belasting dient daarnaast gezien te worden in het 

licht van inzet en vaardigheden. Een tekort aan vaardigheden wordt gecompenseerd met een 

vergrote inzet, waardoor iemand extra belast wordt. Vaardigheden en inzet moeten daarom 

gelijk zijn aan elkaar, wat bereikt kan worden door het blijven volgen van opleidingen (Thunissen 

e.a., 2000, p. 15). Zoals echter besproken is bij de stereotyperingen, is afnemende productiviteit 

van oudere werknemers niet onomstotelijk vast te stellen en per persoon verschillend.  

 

Te verwachten is dan ook dat oudere werknemers de werkdruk als neutraal zullen beoordelen 

(sommige werknemers zullen er ontevreden over zijn, andere werknemers tevreden).  

 

Naarmate iemand ouder wordt, heeft hij meer ervaring en meer kennis van het werk dat hij 

uitvoert. Hierdoor neemt ook de behoefte aan meer autonomie en zelfstandigheid toe. Hij kan 

dus meer invloed willen hebben op kenmerken van zijn werk zelf willen bepalen, zoals de 

werkplek, het aantal uren dat hij werkt en de wijze waarop hij zijn werk uitvoert. Ook de inhoud 

van het werk wordt als belangrijk gezien (Henkens e.a., 2003, p. 56) 

 

De verwachting is dat oudere werknemers het belangrijk vinden om autonomie te hebben in hun 

werk.  

 

2.4.5 Werk-privébalans 

Moen (2007) wijdt aandacht aan de ‘grootte’ van banen. Hij stelt dat de hedendaagse werknemer 

in een keurslijf van fulltime werken wordt gedwongen: ‘…full-time (and more), full-year, full-life’  

(Moen, 2007, p. 32), omdat parttime banen minder interessant en uitdagend zouden zijn, zodat 

mensen weinig keus over houden. Volgens hem willen oudere werknemers graag werken, maar 

niet fulltime en ze kunnen dat ook niet altijd meer aan. Zij hebben feitelijk de keus tussen twee 

opties: ofwel fulltime werken, ofwel vervroegd met pensioen gaan. Wat oudere werknemers in 

hun leven willen volgens Moen is ten eerste de mogelijkheid om minder te gaan werken, 

daarnaast meer ruimte voor flexibiliteit om van het leven te genieten en met datgene wat zij 

doen iets toevoegen aan iets wat betekenisvol is voor de samenleving (Moen, 2007, p. 34).  

 

Dit wordt bevestigd door andere literatuur. Zo wordt gesteld dat oudere werknemers vaak 

behoefte hebben aan meer vrije tijd en aan een verschuiving van de balans tussen werk en privé 

(de pullfactor). Werknemers die reeds parttime werken hebben volgens hen vaak minder 

behoefte hebben aan werktijdvermindering, omdat zij al voldoende vrije tijd hebben (Henkens 

e.a., 2003, p. 29).  
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Een reden om niet minder te gaan werken, terwijl de wens wel bestaat, is dat men er financieel 

op achteruit gaat en dat het werk blijft liggen omdat het niet door iemand anders wordt gedaan 

(Henkens e.a., 2003, p. 29). Daarnaast wordt in de literatuur ook besproken dat de thuissituatie 

voor oudere werknemers veel invloed uitoefent op de behoefte aan vervroegd stoppen met 

werken. Ook kan een thuissituatie een negatieve invloed hebben op de werkprestaties en 

andersom. Dit hangt dus nauw met elkaar samen (Henkens e.a., 2003, p. 23).  

 

De verwachting is dat oudere werknemers die fulltime werken, minder uren willen werken dan ze 

nu doen.  

 

2.4.6 Beloning en beoordeling 

Beloning in de vorm van salaris is een extrinsieke motivatiefactor, maar wel een essentiële. 

Schein onderscheidt materiële beloning als één van zijn negen carrière-ankers. De maatregelen 

die de overheid neemt om vervroegd uittreden van oudere werknemers te ontmoedigen, zijn 

veelal financieel van aard en zorgen ervoor dat een deel van de werknemers noodgedwongen 

langer moeten doorwerken. Oudere werknemers bevinden zich vaak in de hoogste treden van 

salarisschalen, omdat deze veelal gebaseerd zijn op anciënniteit. Het leveren van goede 

prestaties leveren kan hierdoor niet altijd beloond worden met een salarisverhoging (Remery 

e.a., 2003, p. 44) 

 

2.4.7 Kenmerken van levensfasebewust personeelsbeleid 

De kernelementen van LBP zijn een individuele benadering, het benutten van verschillen, het 

leveren van maatwerk en de gedeelde verantwoordelijkheid van werknemer en leidinggevende.  

 

Aangezien de verschillen tussen werknemers groter worden naarmate zij ouder worden, ligt het 

in de lijn der verwachting dat werknemers behoefte hebben aan aansluiting van beleid op hun 

persoonlijke situatie en aan een individuele benadering van hun leidinggevende.  

 

De verwachting is dat ouderen een individuele benadering belangrijk vinden.  

 

Conclusie: wat zijn de arbeidsgerelateerde behoeften van oudere werknemers? 

De onderlinge verschillen tussen werknemers worden groter naarmate zij ouder worden. De 

behoeften die oudere werknemers hebben, hangen af van hun verwachtingen, de carriere-ankers 

en andere karakteristieken van werk waardoor zij gemotiveerd worden. Deze zijn persoonlijk en 

een individuele benadering lijkt hiervoor het meest passend.  

 

Meer in het algemeen wordt verwacht dat oudere werknemers behoefte hebben aan een goede 

relatie met hun leidinggevende, waarbij zij voldoende vrijheid krijgen om hun werk op hun eigen 

wijze uit te voeren. Daarnaast wensen zij specifieke aandacht voor de levensfase en daaraan 

gerelateerde behoeften.  

 

Afhankelijk van de houding van de werknemer en de wijze waarop hij benaderd wordt door 

collega’s en leidinggevenden, zorgt ervoor dat de oudere werknemer al dan niet behoefte heeft 
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om zich te ontwikkelen en te werken aan zijn inzetbaarheid. Naarmate er minder mogelijkheden 

zijn om promotie te maken, door te groeien of een andere functie te bekleden, zal hij minder 

gemotiveerd zijn om opleidingen te volgen.  

 

De oudere werknemer heeft vaak behoefte aan een hoge mate van autonomie waarin hij zijn 

werk naar eigen inzicht kan vormgeven. Afhankelijk van zijn lichamelijke en mentale toestand zal 

hij behoefte hebben aan werkplekaanpassing of functieaanpassing. Zingeving en betekenisgeving 

zal belangrijker worden. Het werken van minder uren kan een wens zijn. De vraag is hoe een 

organisatie op verstandige wijze met deze kennis kan omgaan. Dit wordt besproken bij de 

beantwoording van de volgende deelvraag. 

 

 

 

 

Deel 2: levensfasebewust personeelsbeleid 

De tweede theoretische deelvraag gaat in op het andere leidende element in dit onderzoek, 

namelijk welk vormen van beleid kunnen worden ingezet voor oudere werknemers.  

 

Wat is levensfasebewust personeelsbeleid en in welke arbeidsgerelateerde behoeften beoogt dit 

te voorzien? 

i. Wat is ouderenbeleid? 

ii. Wat is levensfasebewust personeelsbeleid? 

iii. Wat zijn de instrumenten waar levensfasebewust personeelsbeleid gebruik van kan 

maken? 

iv. In welke arbeidsgerelateerde behoeften beoogt levensfasebewust personeelsbeleid te 

voorzien? 

 

Aan de introductie van levensfasebewust personeelsbeleid is veel vooraf gegaan. Hiervoor werd 

er op grote schaal gebruik gemaakt van ouderenbeleid, waaraan in dit deel van het theoretisch 

kader allereerst aandacht besteed zal worden. Vervolgens zal het levensfasebewust 

personeelsbeleid worden besproken en worden de HR-instrumenten waar het gebruik van 

maakt, worden toegelicht. Dit zal worden gekoppeld aan de behoeften van de oudere 

werknemers zoals besproken bij het behandelen van de vorige deelvraag.  

 

2.5  Ouderenbeleid 

2.5.1 Achterliggende filosofieën over oudere werknemers 

De beeldvorming van het management en de cultuur van de organisatie is vaak bepalend voor de 

wijze waarop er met oudere werknemers wordt omgegaan. Dit hangt af van de human resource 

filosofie die (stilzwijgend) aangehangen wordt. Zo is er het depreciation model en het 

conservation model. Het deprecation model gaat ervan uit dat de waarde van een werknemer 

voor een organisatie in de eerste helft van de loopbaan relatief hoog is en afneemt naarmate de 

werknemer ouder wordt (Yeatts e.a., 1999, p. 343). Vanuit deze filosofie geredeneerd is het zeer 
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kostbaar om in oudere werknemers te investeren. Het zal zich niet terugbetalen en dus is het het 

beste om ze te laten uitstromen.  

 

Het conservation model daarentegen ziet alle werknemers, onafhankelijk van hun leeftijd, als 

waardevol voor de organisatie zolang zij goed gemanaged en opgeleid worden (Yeatts e.a., 1999, 

p. 343). Wanneer de perceptie van oudere werknemers te plaatsen is in het depreciation model 

en er naar oudere werknemers gekeken wordt als minder inzetbaar, minder productief, minder 

flexibel en minder bereid tot veranderingen, kan dit leiden tot een zichzelf versterkend proces en 

hieruit voortvloeiend negatief beleid. Er is dan bijvoorbeeld minder aandacht voor oudere 

werknemers, er wordt minder in ze geïnvesteerd, kortom, ze worden als uitgerangeerd gezien. 

Dit heeft weer invloed op de wijze waarop de oudere werknemer naar zichzelf kijkt en deze zal 

hierdoor minder in zichzelf gaan investeren, waardoor zijn inzetbaarheid ook minder wordt (Veld, 

Evers, 2007, p. 60, 179 en Thijssen, 1996, p. 33). 

 

2.5.2 Ouderenbeleid 

In de jaren dat de arbeidsmarkt er zo uitzag dat er teveel werknemers waren en er te weinig werk 

was, besloot de overheid om financiële maatregelen in te zetten met als doel oudere 

werknemers vervroegd te laten uitstromen om zo plaats te maken voor jongere werknemers die 

op deze wijze een kans konden krijgen om de arbeidsmarkt te betreden, verversingsbeleid 

(Leisink, Thijssen, 2007, p. 9). Organisaties gingen hierin mee met aanvullende maatregelen die 

ouderen stimuleerden om vervroegd uit te treden en hen te ontzien. Dit werd vaak curatief 

ingezet en iedereen die een bepaalde leeftijd was gepasseerd, had recht op deze verlichting. 

Oudere werknemers werden als aparte groep via een scherpe leeftijdsdrempel binnen het 

personeelsbeleid onderscheiden en de voor hen geldende regelingen hadden een collectief 

karakter, iedereen deed er automatisch aan mee (Thijssen, 1997B, p. 4 en Lokhorst, 2000, p. 51). 

Deze regelingen hadden meestal geen betrekking op de inhoud van het werk, maar op de 

arbeidsvoorwaarden, zoals werktijden en arbeidsomstandigheden. Hierbij was het vaak zo dat 

ouderen meer rechten kregen en minder hoeven te doen (Remery e.a., 2003, p. 47). Denk hierbij 

aan de ontheffing van de plicht tot ploegendiensten en overwerken en de mogelijkheid om 

minder te gaan werken met behoud van salaris. Daarnaast had het ook betrekking op het creëren 

van mogelijkheden tot vervroegde uitstroming. Het grote nadeel van deze benadering van 

ouderen in organisaties, is dat het geen oog had voor individuele verschillen tussen werknemers 

en daardoor sloot het vaak niet goed aan op de behoeften van werknemers.  

 

Ouderenbeleid nam tamelijk grote vormen aan, in 86% van de Cao’s in 2000 waren er bijzondere 

bepalingen voor ouderen opgenomen (Lokhorst, 2000, p. 51).  De aanname die achter deze 

beleidsvorm zit, is dat ouderen beperkt inzetbaar zijn, er wordt dus geredeneerd vanuit de 

depreciation filosofie. Het begrip oud wordt verbonden met de ‘technische levensduur van 

mensen, oftewel het krijgen van gezondheidsproblemen naarmate men ouder wordt (Thijssen, 

1997B, p. 4).   

 

De aanname dat ouderen beperkt inzetbaar zijn, wordt op steeds grotere schaal verworpen. Ook 

wetenschappelijk is het onmogelijk om de stelling in te nemen dat de productiviteit afneemt 

wanneer de leeftijd toeneemt (Sullivan e.a., 1997, p. 65). Men kijkt hierdoor meer naar hoe er 
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met beleidsmaatregelen gezorgd kan worden dat de inzetbaarheid van oudere werknemers op 

peil blijft en hoe zij nog wel degelijk toegevoegde waarde voor de organisatie kunnen hebben. Er 

vindt dus een verschuiving plaats van de depreciation filosofie naar de conservation filosofie. Er 

worden ook andere vormen van beleid mogelijk.  

 

2.5.3 Strategieën voor ouderenbeleid 

Thijssen (1997) onderscheidt vier strategieën die organisaties kunnen inzetten ten aanzien van 

hun oudere werknemers. Organisaties hebben vaak een ouderenbeleid of een levensfasebeleid 

dat een combinatie van de hieronder zichtbare strategieën behelst. Daarbij dient opgemerkt te 

worden dat dit vaak geen gevolg is van weloverwogen strategische keuzen, maar van 

persoonlijke inzichten van leidinggevenden, binnen de kaders waarin zij zich moeten bewegen.  

 

Uitgangspunt van aanpak 

 

 

Aard van oplossingskeuze 

Accepteren van beperkte 

inzetbaarheid  

Flexibiliseren van beperkte 

inzetbaarheid  

Financiële maatregelen: 

realisatie op kortere termijn 

Verversingsstrategie (ouder 

personeel afschrijven en door 

jonger personeel vervangen)  

Blokkeringstrategie 

(inzetbaarheid activeren door 

restrictief gebruik van 

uitstroomgelden)  

Begeleidingsmaatregelen: 

realisatie op langere termijn  

Verzorgingsstrategie 

(vastlopen is een proces dat 

begeleiding gericht op 

aangepaste arbeid vereist)  

Ontwikkelingsstrategie 

(bevorderen van inzetbaarheid 

moet worden geleerd)  

 

Figuur 4: strategische accenten in ouderenbeleid: oplossingsstrategieën die gekozen worden om 

inzetbaarheidproblemen met oudere personeelsleden aan te pakken (Thijssen, 1997A).  

 

Financiële maatregelen richten zich veelal op de korte termijn, begeleidingsmaatregelen worden 

vaak uitgevoerd op langere termijn en richten zich daar ook op. Daarnaast is het 

beleidsuitgangspunt van organisaties van belang: zo kan men beperkte inzetbaarheid accepteren, 

maar ook flexibiliseren (Leisink e.a., 2004, p. 9).  

 

De verversingsstrategie die links bovenin de figuur te herkennen is, kunnen we grofweg typeren 

als ouderenbeleid ‘oude stijl’. Het doel van deze strategie is het laten uitstromen van oudere 

werknemers die worden vervangen door jongere werknemers. Het levensfasebeleid wat 

hieronder verder uitgewerkt wordt, kan over het algemeen ingedeeld worden in de matrix 

rechtsonderin als de ontwikkelingsstrategie en wordt ook wel ‘nieuwe stijl’ genoemd. Het 

bevorderen van inzetbaarheid kan volgens deze strategie worden aangeleerd. (Leisink, 2003, p. 

13).  
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De blokkeringstrategie wordt veelal ingezet door de overheid. Deze strategie richt zich met name 

op restrictie van aantrekkelijke financiële maatregelen voor uittreding en gaat ervan uit dat de 

inzetbaarheid van de werknemer dan toeneemt. De overheid neemt op macro-economisch 

niveau maatregelen opdat oudere werknemers langer blijven doorwerken. Zo is de fiscale 

ondersteuning voor de opbouw van prepensioen sinds 1 januari 2006 verleden tijd geworden. 

Daarnaast zijn er extra heffingen ingesteld voor de VUT-regeling om deze minder aantrekkelijk te 

maken. Als alternatief voor het prepensioen is de levensloopregeling geïntroduceerd, waarbij 

men geld kan sparen (maximaal 12% van het bruto jaarloon) wat voor een zelf gekozen 

verlofdoel kan worden ingezet, ook vervroegde uittreding, maar dit is niet verplicht. Iemand kan 

dus ook een sabbatical nemen (Schouten, 2005, p. 15, 16). En dan zijn er nog maatregelen als 

veranderingen in de WAO, de WW en de sollicitatieplicht voor 57-jarigen en ouder om instroom 

van ouderen in de werkloosheidswet te beperken (STECR werkwijzer, p. 14, Kooperberg, 2007, p. 

179, Thunissen e.a., 2000, p. 28-31). 

 

De inzet van de verzorgingsstrategie tenslotte wordt door middel van wetgeving steeds 

moeilijker gemaakt. De Europese Unie heeft hierbij de handen ineen geslagen en heeft naast het 

aanmoedigen van het inzetbaar houden van oudere werknemers, een richtlijn ontworpen die 

gelijke behandeling van alle werknemers ongeacht leeftijd in werksituaties voorstaat (Taylor, 

2007, p. 97).  Deze richtlijn zorgt ervoor dat alle Europese landen directe en indirecte 

discriminatie op grond van leeftijd in werksituaties moet verbieden. In Nederland is sinds 2004 

door de Wet gelijke behandeling discriminatie op grond van leeftijd bij de arbeid verboden, tenzij 

dit gebeurt vanuit een beschermingsnoodzaak (www.cgb.nl, geraadpleegd op 4 juni 2008). Het 

heeft betrekking op direct (het stellen van een leeftijdsgrens) en indirect onderscheid (er wordt 

geen leeftijdsgrens gesteld, maar in de uitwerking is er een onderscheid naar leeftijd). De wet 

heeft niet alleen als doelstelling om uitsluiting van werknemers vanwege leeftijdsgrenzen te 

verbieden, maar ook om mensen bewust te maken van stereotyperingen rond leeftijdsgroepen. 

Een werkgever wordt hierdoor gedwongen zich af te vragen waarom een bepaalde leeftijdsgrens 

wordt gesteld (Van den Burg, 2007, p. 38). Uitzonderingen op de wet worden gemaakt wanneer 

er een arbeidsmarktbeleid wordt gevoerd ter bevordering van de participatie van een bepaalde 

groep (Van den Burg, 2007, p.41). Veel seniorenregelingen in de oude vorm zijn dus niet meer 

mogelijk.  

 

2.6  Levensfasebewust personeelsbeleid 

Door de vergrijzing en de druk op de arbeidsmarkt die daardoor ontstaat, is het van groot belang 

dat oudere werknemers langer blijven doorwerken en daarbij inzetbaar blijven. Daarnaast is het 

in principe niet meer mogelijk om oudere werknemers anders te behandelen dan jongere 

werknemers. Er is dus een verschuiving zichtbaar van specifiek ouderenbeleid naar 

levensfasebeleid. In deze visie dienen niet alleen ouderen zo lang mogelijk inzetbaar te blijven, 

ook de kwaliteiten van jongere werknemers dienen benut te worden. Daarom is het belangrijk 

om niet enkel een (afgebakend) ouderenbeleid in te zetten, maar een integraal levensfasebeleid 

waarin de kwaliteiten van een persoon in iedere levensfase benut en ontwikkeld worden, met als 

doel dat iedere werknemer in elke levensfase optimaal inzetbaar is.  Daarbij zijn maatregelen 

succesvoller naarmate er op jongere leeftijd mee wordt begonnen (Leisink e.a., 2004, p. 10). Een 
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levensfasebeleid past binnen de maatschappelijke ontwikkeling van toenemende 

individualisering, waarbij onderlinge verschillen tussen mensen erg groot zijn en de 

heterogeniteit tussen oudere werknemers alleen maar toeneemt, waardoor aandacht voor 

individuele gevallen en maatwerk vereist is (Thijssen, 1997A, p. 9, Rix, 2002, p. 29). Kenmerken 

van een levensfasebewust personeelsbeleid zijn: flexibiliteit, individualiteit, keuzevrijheid en 

eigen verantwoordelijkheid (Van den Berg e.a., 1996, p. 52). Ondanks een verschuiving naar deze 

vorm van beleid zijn er nog steeds veel werknemers die vervroegd uittreden. Dit wordt ook wel 

de ouderenbeleidsparadox genoemd (Leisink e.a., 2004, p. 4). Een oorzaak hiervoor kan zijn dat 

leidinggevenden zich terughoudend opstellen bij uittredingsbeslissingen van werknemers, omdat 

ze dit vaak als een privézaak zien (Henkens e.a., 2003, p. 75).  

 

Levensfasebewust of leeftijdsbewust personeelsbeleid is te plaatsen onder de 

ontwikkelingsstrategie. De term die in dit onderzoek gebruikt zal worden is levensfasebewust 

personeelsbeleid (en levensfasebewust diversiteitsbeleid wanneer het specifiek om Achmea 

gaat). De keuze voor levensfase in plaats van leeftijd is gemaakt omdat leeftijd als zodanig niets 

verklaart en dus geen voorspeller van bepaald gedrag of behoeften kan zijn. Wanneer een 

persoon zich in een bepaalde levensfase bevindt, kan dit echter wél een voorspellende factor zijn. 

Een loopbaan is aan verandering onderhevig op basis van (veranderingen in de) levensfase en 

niet op basis van leeftijd (Van Gerven, 2004, p. 17). Bij levensfasebewust personeelsbeleid ligt de 

focus op ontwikkelingsgerichte maatregelen die preventief worden ingezet. Daarnaast is er een 

uitbreiding van de doelgroep, met als gedachte hierachter dat maatregelen beter kunnen werken 

als ze integraal en dus eerder in de loopbaan van werknemers worden ingezet (Leisink, Thijssen, 

2007, p. 13). Deze vorm van beleid wordt onder meer gebruikt om gelijke kansen voor oudere 

werknemers te genereren (Kluge, Krings, 2008, p. 61). De houding jegens oudere werknemers 

wordt onder andere hierdoor positiever. Een kanttekening hierbij is dat HR-praktijken eerder 

succesvol zijn bij jongere werknemers dan bij oudere werknemers. Volgens Kluge en Krings moet 

er speciale aandacht besteed worden aan gelijke kansen voor jongere en oudere werknemers om 

de employability van deze laatste groep te vergroten (Kluge e.a., 2008, p. 63).  

 

Het begrip ‘oud’ wordt bij levensfasebewust personeelsbeleid gezien als de economische 

levensduur van mensen, oftewel de met de leeftijd verminderde gebruikswaarde van eerder 

verworven arbeidskwalificaties (Thijssen, 1997B, p. 4). Door de andere betekenis van ‘oud’ is het 

beleid ook anders en richt dit zich op ‘aanvullende opleiding en ontwikkeling van personeel, 

alsmede op de individualisering van uitstroommogelijkheden’ (Thijssen, 1997, p. 5). Het wordt 

zowel curatief als preventief ingezet. Thijssen benadrukt dat het gaat om lifetime employability, 

blijvende inzetbaarheid van de werknemer (Thijssen, 1997B, p. 12). Ziekemeijer omschrijft 

levensfasebewust personeelsbeleid met een focus op ouderen als volgt: ‘Age –related human 

resources policy is aimed at the gradual reduction of burdened tasks for older employees and the 

identification of new senior tasks, which uses the surplus of experiences and managing risks’ 

(Ziekemeijer, 2005, p. 423). Zij vindt dat oudere werknemers constant moeten kunnen blijven 

groeien in hun werk op basis van hun verworven kwaliteiten. Thunissen omschrijft ouderenbeleid 

nieuwe stijl als ‘een personeelsbeleid dat zich richt op het zo lang mogelijk vitaal, gemotiveerd en 

inzetbaar houden van (ouder wordende) werknemers’ (Thunissen e.a., 2000, p. 26). Dit is de 

definitie voor levensfasebewust personeelsbeleid die in dit onderzoek gebruikt zal worden.  
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Zowel korte- als langetermijneffecten zijn het doel van LBP. Daarnaast is maatwerk de wijze 

waarop het wordt uitgevoerd en is een goede inzet van het beleid de gedeelde 

verantwoordelijkheid van zowel werkgever als werknemer.  

 

De beoogde effecten van LBP zijn:  

- behoud en verbetering arbeidssatisfactie; 

- behoud en verbetering functionele inzetbaarheid; 

- goede balans tussen belasting en belastbaarheid; 

- een gedifferentieerd financieel arrangement; 

- competent management (Thunissen, e.a., 2000, p. 32) 

 

Uitgaande van figuur 4 waarin de strategische accenten in ouderenbeleid van Thijssen zijn er 

verschillende beleidsmaatregelen die ingezet kunnen worden voor oudere werknemers (Leisink 

e.a., 2004, p. 13).  

• ontwikkelingsgerichte behoudmaatregelen (zoals het volgen van opleidingen);  

• aanpassingsgerichte behoudmaatregelen (bijvoorbeeld beperking van het takenpakket, 

een eenvoudiger functie uitvoeren);  

• restrictieve financiële vertrekmaatregelen (bijvoorbeeld afbouw van 

uittredingsregelingen);  

• faciliterende financiële vertrekmaatregelen (zoals het stimuleren van gebruikmaking van 

prepensioen en vut). 

 

De maatregelen die met name van toepassing zijn bij levensfasebewust personeelsbeleid, zijn 

veelal te plaatsen bij de ontwikkelingsgerichte en aanpassingsgerichte behoudmaatregelen. Alles 

is erin gelegen om ouderen zo lang mogelijk inzetbaar te houden en ze dus niet te laten 

vertrekken uit de arbeidsorganisatie.  

 

In paragraaf 3.2.1. is aandacht besteed aan de push- en pullbenadering. Gesteld kan worden dat 

‘oud’ ouderenbeleid overwegend te plaatsen is bij de pullbenadering en dat ‘nieuw’ 

ouderenbeleid of levensfasebewust personeelsbeleid, wat zich meer richt op het inzetbaar 

houden van oudere werknemers, beter past bij de pushbenadering (Thijssen, 1997, p. 6). 

Daarnaast ligt de depreciation theorie ten grondslag aan ‘oud’ ouderenbeleid en wordt de 

conservation theorie ingezet bij levensfasebewust personeelsbeleid. 

 

Het hierna volgende schema vloeit uit bovenstaande bespreking voort:  
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Figuur 5: verschillen tussen ‘oud’ en ‘nieuw’ ouderenbeleid schematisch weergegeven 

 

2.7  Instrumenten van levensfasebewust personeelsbeleid 

Nu gedefinieerd is wat LBP is, zal besproken worden welke beleidsinstrumenten ervoor kunnen 

worden ingezet. 

 

In De Lange e.a. wordt een onderscheid gemaakt tussen ontwikkelingsgerichte en 

aanpassingsgerichte maatregelingen, gericht op behoud. Arbeidsadaptieve maatregelen zijn 

maatregelen die aanpassing van het werk of de werkomgeving faciliteren waardoor een oudere 

werknemer zijn werk kan blijven uitvoeren, in lijn met het op peil houden van de workability dus 

(De Lange e.a., 2007, p. 171). Ontwikkelingsgerichte maatregelen hebben betrekking op het 

inzetbaar of waardevol houden van de werknemer, dit is meer in lijn met employability. Hierbij 

moet er wederom sprake zijn van een ‘fit’ tussen het werk en de werknemer, dat voortdurend 

opnieuw kan worden aangepast aan de veranderende omstandigheden.  

 

Thunissen e.a. onderscheiden vier categorieën maatregelen: competentiematching en 

bevordering (oftewel employability), contractbijstelling (oftewel work ability), financiële condities 

(oftewel beloning en beoordeling) en maatregelen gericht op competent management (oftewel 

de leidinggevende) (Thunissen e.a., 2000, p. 34 e.v.).  

 

In dit onderzoek wordt gefocust op mogelijke behoeften van oudere werknemers en er zal dus 

worden voortborduurd op wat er bij de beantwoording van de vorige deelvraag aan de orde is 

gekomen. Er zal een directe link gelegd worden met de verschillende mogelijke 

arbeidsgerelateerde behoeften van oudere werknemers. LBP maakt veelal gebruik van bestaande 

HR-instrumenten die op een nieuwe manier ingezet worden. Dit zijn: de leidinggevende 

(kenmerken van het LBP worden in relatie tot de leidinggevende besproken, omdat deze veelal 

door middel van de leidinggevende worden ingezet), opleidingen, loopbaan/mobiliteit, inhoud 
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van het werk, werk-privébalans, beloning en beoordeling. Deze elementen zullen in samenhang 

met elkaar worden besproken.  

 

2.7.1 Leidinggevende 

De rol van leidinggevenden aangaande de inzetbaarheid van oudere werknemers wordt als zeer 

belangrijk gezien. Wanneer HR-beleid voor oudere werknemers niet erg is uitgewerkt, is het 

beleid zeer afhankelijk van wat leidinggevenden zelf ondernemen. Wanneer zij negatieve 

vooroordelen jegens oudere werknemers hebben, kan dit ongewenste gevolgen hebben, zoals 

vervroegde uittreding van deze werknemers, terwijl ze met passende maatregelen veelal langer 

kunnen doorwerken en inzetbaar zijn (Leisink e.a., 2007, p. 3). Ook kan het zo zijn dat anderen 

vooroordelen hebben jegens oudere werknemers, de leidinggevende dient zich hiervan bewust 

te zijn (Van Krimpen, 2001, p. 195).  

 

Verwacht wordt dat het lastig is voor leidinggevenden om individuele maatregelen uit te voeren, 

omdat ze zich hiervoor moeilijker kunnen verantwoorden dan bij collectieve maatregelen waar 

iedereen recht op heeft (Leisink e.a., 2007, p. 8). Zij dienen dus in staat zijn tot differentiëren 

tussen werknemers en aandacht te hebben voor individuele werknemers en de specifieke 

levensfase waarin zij verkeren, door middel van bijvoorbeeld loopbaangesprekken die vertaald 

worden in concrete aanpassingen of afspraken (Leisink, e.a., 2004, p. 15). Volgens Van den Berg 

e.a. dient zo’n gesprek toekomstgericht te zijn en zou het de volgende elementen kunnen 

bevatten: de verhouding belasting/belastbaarheid, de wensen en ambities van de werknemer, 

opleidingen waaraan de werknemer behoefte heeft, belemmeringen die er zijn op het werk, 

vitaliteit (de mate waarin werknemers in staat zijn in te spelen op veranderingen), het 

voorkomen van ervaringsconcentratie, het sociale netwerk (Van den Berg, 1996, p. 72). 

 

De beperking van een zeer uitgewerkt LBP is dat leidinggevenden vaak een tekort aan 

discretionaire ruimte krijgen, waardoor er weinig mogelijkheden zijn voor individueel maatwerk, 

juist een zeer belangrijk onderscheidend kenmerk bij levensfasebewust personeelsbeleid. In deze 

situatie wordt juist voorbij gegaan aan het feit dat de direct leidinggevende vaak het meeste zicht 

heeft op het functioneren van een werknemer). De leidinggevende heeft een helder beleidskader 

nodig dat mogelijkheden biedt voor dagelijkse beleidsinterventies, waarbij hij goed is 

geïnformeerd over de strekking en de doelen van dit beleid, en waarbij het beleid praktisch 

toepasbaar is  opdat hij niet enkel zijn eigen voorkeuren in de praktijk brengt (Leisink, e.a., 2007, 

p. 17). 

 

Thunissen noemt een aantal beleidsvelden waar leidinggevenden gebruik van kunnen maken om 

het draagvlak voor levensfasebewust personeelsbeleid te vergroten: 

- communicatie en informatie, hierdoor kunnen enerzijds stereotyperingen over oudere 

werknemers aangepakt worden door op een objectieve manier kenmerken van ouderen 

te bespreken, anderzijds kan draagvlak onder leidinggevenden gecreëerd worden voor 

levensfasebewust personeelsbeleid; 

- financiële en organisatorische middelen die ter beschikking van de leidinggevende 

worden gesteld om het beleid uit te voeren (zoals budget voor opleidingen voor oudere 

werknemers); 
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- scholing en training om de leiderschapsstijl te beïnvloeden opdat leidinggevenden op 

een goede wijze levensfasebewust personeelsbeleid kunnen integreren; 

- beloning van de leidinggevende voor zijn bijdrage aan het succesvol inzetten van 

levensfasebewust personeelsbeleid; 

- functionerings- en loopbaangesprekken afgestemd op de levensfase waarin een 

werknemer verkeert (Thunissen e.a., 2000, p. 45). 

 

2.7.2 Opleidingen 

Bedrijfsopleidingen zijn een belangrijk onderdeel van human resource management. Opleidingen 

kunnen  gericht zijn op uiteenlopende leeractiviteiten en hoeven niet per definitie worden 

ingezet met als doel de werknemer beter te laten functioneren in zijn huidige functie. Zo kan er 

gebruik gemaakt worden van functiegerelateerde opleidingen, opleidingen gericht op een 

toekomstige functie en niet-functiegerelateerde opleidingen. Ook kan er gewerkt worden met 

een persoonlijk opleidingsbudget dat waarbij de werknemer in overleg kan bepalen hoe hij dit 

budget gebruikt voor opleidingen (Lokhorst, 2000, p. 54). 

 

Het volgen van opleidingen is een instrument om oudere werknemers inzetbaar te houden. Zoals 

eerder aangegeven, is volgens de theorie van het menselijk kapitaal continue opleiding en 

ontwikkeling het beste middel om veroudering van kennis en vaardigheden tegen te gaan. Alle 

werknemers op dezelfde manier opleiden zal echter geen optimaal rendement opleveren, 

iedereen leert immers op zijn eigen wijze. Scholing kan formeel plaatsvinden, dus via het volgen 

van cursussen en trainingen, maar ook informeel via werkbegeleiding of een stage (Thunissen 

e.a., 2000, p. 35). Ouderen blijken anders te leren, niet zozeer slechter. De kunst is dus ervoor te 

zorgen dat er ook voor ouderen passende opleidingen zijn die aansluiten bij hun behoeften (Van 

Dalen e.a., 2008, p. 52, Sullivan, 1997, p. 66). Organisaties zouden hierop kunnen inspelen door 

te onderzoeken op welke wijze zij ervoor kunnen zorgen dat kennis en vaardigheden op de 

wensen van ouderen worden afgestemd (Wognum e.a., 2007, p. 149).  

 

In dit kader is het belangrijk dat de organisatie goed weet welke factoren van invloed kunnen zijn 

op de bereidheid en de behoefte van oudere werknemers om deel te nemen aan opleidings- en 

ontwikkelingsactiviteiten. Het gaat hier om eerdere ervaringen die mensen met scholing hebben 

gehad, de loopbaanperspectieven die zij zien door een bepaalde opleiding te volgen, de 

verwachtingen van de omgeving (zowel de organisatie als hun privéomgeving) en de wijze 

waarop het onderwijs wordt ingericht (Thijssen, 1997B, p. 12). De eerder besproken expectancy 

theory  is hier van toepassing: de ervaringen die iemand in het verleden heeft gehad, sturen de 

behoeften die hij nu heeft.  

 

Thijssen noemt zes ‘adaptatieprincipes’ waar rekening gehouden mee dient te worden bij 

vormgeving van opleidingen voor ouderen: actieve verwerking van de leerstof; systematische 

feedback op de vorderingen tijdens het leerproces; een herkenbaar begrippenkader dat 

gerelateerd wordt aan voorkennis; directe toepasbaarheid in de werksituatie; een aangepaste 

sociale context met zo min mogelijk competitie en concurrentie tussen de andere cursisten, maar 

juist sociale support; een aangepaste logistieke context, oftewel een overzichtelijke en flexibele 

planning (Thijsen, 1997B, p. 14).  
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Het scholen en opleiden van oudere werknemers kan worden ingezet opdat zij hun kennis en 

vaardigheden verder ontwikkelen, maar ook om meer plezier in het werk te krijgen (Wognum 

e.a., 2007, p. 149). Dit lijkt ook te lukken, door middel van scholing stijgt de motivatie van de 

werknemer over het algemeen, het zorgt echter niet zonder meer voor een grotere interne of 

externe mobiliteit (Ester e.a., 2003, p. 99). De vraag is waar dit door komt.  

 

Van Dalen e.a. (2008) pleiten ervoor om meer aandacht te besteden aan het informele leren voor 

ouderen, learning by doing is volgens de onderzochte werknemers de belangrijkste manier om te 

leren. Daarnaast stellen zij dat formeel leren minder belangrijk is en dat juist collega’s in het 

overdragen van kennis van groot belang zijn (Van Dalen e.a., 2008, p. 62).  

 

Volgens Derks (2000) moet het opleidingsbeleid gerelateerd zijn aan het loopbaanbeleid, waarbij 

er nagedacht dient te worden over hoe de organisatie er in de toekomst uit moet zien, welke 

(soort) werknemers daarvoor nodig zijn en welke opleiding deze mensen nodig hebben. Bij 

voorkeur duren deze opleidingen zo kort mogelijk (Derks, 2000, p. 24). Deze benadering van 

opleidingen voor werknemers gaat primair uit van het organisatiebelang bij opleidingen die 

werknemers volgen. De kans dat deze relatief ‘enge’ benadering van opleidingen tekort zal 

schieten in de praktijk, is aanzienlijk. Het belang van de werkgever en de werknemer komt niet 

altijd overeen, waardoor er voorbij gegaan kan worden aan de behoeften van de werknemer. 

Daarnaast zou er bij opleidingen niet alleen naar direct meetbare effecten van deze investering 

moeten worden gekeken, maar ook naar de positieve invloed die het volgen van opleidingen op 

de inzetbaarheid van de werknemer op langere termijn kan hebben.  

 

Zoals eerder is besproken in dit theoretisch kader, blijkt dat werknemers vanaf het veertigste 

levensjaar veel minder deelnemen aan formele scholing (Van Lierop, IJzermans, 1995, p. 286). 

Oorzaken hiervoor zijn dat organisaties vaak meer noodzaak zien om hun jongere werknemers te 

scholen en dat ze bang zijn dat de investering in de oudere werknemer zich niet terugbetaalt. 

Oudere werknemers hebben mede hierdoor niet altijd de motivatie en de behoefte om 

opleidingen te gaan volgen, zij zien weinig loopbaanperspectieven meer en vinden dat ze in hun 

werk voldoende presteren. Wanneer deze houding van beide partijen zo blijft, is dit een grote 

bedreiging voor een succesvolle inzet van levensfasebewust personeelsbeleid. Het volgen van 

opleidingen wordt immers gezien als hét instrument om oudere werknemers inzetbaar te 

houden.  

 

2.7.3 Loopbaan/mobiliteit   

Oudere werknemers zijn minder mobiel dan jongere werknemers als we kijken naar de 

frequentie in het wisselen van werkgever (externe mobiliteit). Er is echter wel een ontwikkeling 

ingezet waarbij het minder vanzelfsprekend voor oudere werknemers wordt om hun hele leven 

dezelfde baan te hebben (Muffels, 2003, p. 98). Het regelmatig wisselen van werkgever, functie 

en taken blijkt een positieve invloed te hebben op de inzetbaarheid van een werknemer omdat 

zijn competenties worden uitgebreid. Hierbij moet gewaakt worden voor ervaringsfragmentatie 

(een te grote diversiteit aan ervaringen), een weloverwogen plan is dus een vereiste (Thunissen 

e.a., 2000, p. 40).  
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Thunissen (2000) noemt een aantal concrete mogelijkheden voor de inzet van mobiliteit: 

promotie, job rotation (het tijdelijk ruilen van taken), werken in projecten, detachering en 

outsourcing of outplacement (Thunissen e.a., 2000, p. 40). Van den Berg e.a. vullen dit rijtje aan 

met job-enlargement, waarbij er langdurig van taken gewisseld wordt, job enrichment, waarbij 

taken van een andersoortig niveau worden toegevoegd, permanente wijzigingen. Ook het 

uitvoeren van back-up taken (wanneer een bepaald persoon afwezig is, zijn taken waarnemen) is 

een mogelijkheid. Uiteindelijk kan er ook gekozen worden voor het volledig herstructureren van 

taken (Van den Berg e.a., p. 64). 

 

Loopbaanontwikkeling en –begeleiding wordt ingezet voor een goede aansluiting tussen de 

ambities van de werknemer, de functie-inhoud en de ontwikkelingen in de organisatie (Lokhorst, 

2000, p. 12 en Kompier e.a., 1995, p. 301) en het kan tot uiting komen in het invoeren van 

loopbaangesprekken die toekomstgericht zijn, waarin de loopbaanwensen van de werknemer 

kunnen worden besproken, de mogelijkheden daarvoor bij de organisatie en de afstemming 

hiertussen (Derks, 2000, p. 19). Ook hier is het belangrijk dat een werknemer realistische 

verwachtingen heeft van zijn mogelijkheden tot loopbaanontwikkeling (Sweet, 2007, p. 45). Vaak 

is er sprake van ervaringsconcentratie en bevindt de werknemer zich op een carrièreplateau, 

omscholen naar een andere functie is dan niet altijd een reële mogelijkheid. 

 

2.7.4 Inhoud en kenmerken van het werk  

De inhoud en kenmerken van het werk zijn belangrijke componenten voor de tevredenheid van 

een werknemer over zijn baan. Eigen verantwoordelijkheid is een element van LBP (Van den Berg 

e.a., 1996, p. 52). Schein stelt dat naarmate een werknemer ouder wordt, hij meer behoefte 

krijgt aan autonomie (Schein, 1996). Belangrijk is het dus om als werkgever de werknemer 

vertrouwen te schenken en hem de ruimte en de verantwoordelijkheid te geven het werk naar 

eigen inzicht in te richten.  

 

Om inzetbaar te kunnen blijven als oudere werknemer, is het van belang dat het werk afgestemd 

wordt op het arbeidsvermogen. Wanneer iemand vastloopt in zijn huidige functie, kunnen er 

aanpassingen plaatsvinden binnen de functie, zowel taakvermindering als taakverrijking. Naast 

afnemende kwaliteiten of competenties kunnen er ook toenemende kwaliteiten ontstaan. De 

belastende taken zouden dus moeten worden afgebouwd en de kwaliteiten moeten worden 

uitgebouwd (Thunissen e.a., 2000, p. 34, 38). Aangezien oudere werknemers vaak veel ervaring 

hebben in hun functie, kunnen zij geschikt zijn om ingezet te worden als coach voor jongere 

werknemers (Van Doorne e.a., 2007, p. 130, Lokhorst, 2000, p. 53). Hierdoor wordt hun ervaring 

positief gebruikt. Coaching kan echter vaak maar beperkt worden ingezet, omdat zulke taken 

maar in beperkte mate voorhanden zijn (Van Dalen, 2007, p.32).  

 Arbeidsadaptieve maatregelen kunnen worden ingezet voor een betere afstemming van de 

werkdruk op het arbeidsvermogen. Zo kan men minder uren gaan werken, vrijgesteld worden 

van onregelmatige arbeidstijden, de mogelijkheid krijgen om thuis te werken of de mogelijkheid 

om langdurig verlof op te nemen. Ook kan de werkplek aangepast worden om lichamelijke 

gebreken tegemoet te komen. Tenslotte kan taak- en functieverlichting plaatsvinden, op 



MASTERSCRIPTIE ANKE BOONSTRA  

 
 44 

inhoudelijk vlak en op het productiviteitsquotum dat iemand dient te halen (Thunissen e.a., 2000, 

p. 42). 

 

2.7.5 Werk-privébalans 

Bij de beantwoording van de vorige deelvraag is aandacht besteed aan de betekenis die werk 

voor oudere werknemers kan hebben. Hierbij kwam naar voren dat andere zaken dan werk vaak 

een grotere rol in iemand leven gaan spelen en  dat werknemers naarmate ze ouder worden, 

behoefte kunnen krijgen aan het werken van minder uren (Moen, 2007, p. 32) . In een 

levensfasebewust personeelsbeleid kan hier op ingespeeld worden door werknemers toe te 

staan om minder uren te gaan werken. In de voormalige seniorenregelingen kwam dit veel voor 

als maatregel, meestal met (gedeeltelijk) behoud van salaris. In het LBP is dit, onder andere 

omwille van de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid, niet meer gebruikelijk 

en mogelijk.  

 

2.7.6 Beloning en beoordeling 

Zoals bij alle instrumenten van het LBP, wordt ook bij de financiële maatregelen gekozen voor de 

individuele benadering. Financiële prikkels om mensen langer en gemotiveerd te laten 

doorwerken, dienen echter aanzienlijk te zijn en vaak is die ruimte er niet, omdat oudere 

werknemers zich al in de hoogste treden van de salarisschalen bevinden (Henkens e.a., 2003, p. 

82). Om dit te ondervangen, kan er een ander beloningssysteem opgezet worden, waarbij 

werknemers beloond worden op basis van competenties, in plaats van op anciënniteit en 

functieomschrijving. Ook kan ervoor gekozen worden alle werknemers een loopbaanpotje te 

geven waarmee ze bijvoorbeeld opleidingen kunnen volgen. Een uitruil van arbeidsvoorwaarden 

en financiële compensatie bij overstap naar een lagere functie is tenslotte ook een mogelijkheid 

(Thunissen e.a., 2000, p. 44).  

 

2.8  Behoeften waarin levensfasebewust personeelsbeleid beoogt te 

voorzien 

Levensfasebewust personeelsbeleid is een hedendaags antwoord op het ‘verouderde’ 

ouderenbeleid. LBP beoogt de inzetbaarheid van alle werknemers juist te vergroten, met name 

door hen opleidingen te laten volgen en door het creëren van meer mobiliteit en openheid over 

de loopbaan en de levensfase van een werknemer. Daarnaast is er ruimte voor adaptatie van de 

werkzaamheden, zowel inhoudelijk (functieverlichting) als het verminderen van de werkdruk of 

het aantal uren dat iemand werkt. Dit beleid wil in gesprek gaan met de werknemer over de 

levensfase waarin hij verkeert en daar maatwerk op aanpassen. Het beoogt dus te voorzien in de 

individuele behoeften van de individuele (oudere) werknemer. De inzetbaarheid van de 

werknemer is een gedeelde verantwoordelijkheid van zowel de leidinggevende als de 

werknemer.  

 

Een cruciaal element van levensfasebewust personeelsbeleid is de relatie met de leidinggevende, 

deze speelt een grote rol in het slagen van het LBP. De houding van de leidinggevende aangaande 

oudere werknemers is zeer belangrijk en kan een grote invloed hebben op de inzetbaarheid van 



MASTERSCRIPTIE ANKE BOONSTRA  

 
 45 

de werknemer. De individuele benadering van dit beleid kan ervoor zorgen dat de leidinggevende 

het moeilijk vindt om werknemers onderling verschillend te behandelen en tot gevolg hebben 

dat hij daarom maar niets doet. Daarnaast is de houding van de oudere werknemer zelf erg 

belangrijk. Wanneer deze meer gefixeerd is op uittreding dan inzetbaarheid, kan het zeer lastig 

zijn om deze werknemer te motiveren om opleidingen te volgen en zijn prestaties in zijn huidige 

functie kritisch te bekijken.   

 

Tenslotte kan de vraag gesteld worden in hoeverre er tegemoet gekomen zou moeten worden 

aan de behoeften van oudere werknemers? Zijn deze behoeften realistisch en leveren ze 

uiteindelijk ook een voordeel op voor de organisatie? Wanneer een werknemer geenszins 

gemotiveerd is om te investeren in zijn inzetbaarheid, hoe wordt hier dan mee omgegaan door 

de organisatie? Dit soort problemen zullen bij iedere werknemer opnieuw bekeken en 

overwogen moeten worden.  

 

Weergegeven in een model ziet levensfasebewust personeelsbeleid er als volgt uit:  

 

 

Figuur 6: de elementen van levensfasebewust personeelsbeleid schematisch weergegeven 
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Verwachtingen & conclusies 

Een lastig punt in de bespreking van de arbeidsgerelateerde behoeften van oudere werknemers, 

is dat deze onderling erg van elkaar kunnen verschillen, en dat verschillen tussen werknemers 

alleen maar groter worden naarmate ze ouder worden. Daarnaast is de kern van het LBP de 

individuele benadering van alle werknemers. Hierdoor is het erg lastig om verwachtingen over 

een heterogene groep te formuleren. Het aantal verwachtingen is dan ook beperkt. De 

verwachtingen die zijn geformuleerd in deze theoretische bespreking, zullen onderzocht worden 

door middel van de enquête in het empirisch onderzoek. Ze zijn als volgt:  

 

• De verwachting is dat werknemers de werkdruk als neutraal beoordelen. 

• De verwachting is dat oudere werknemers het belangrijk vinden om autonomie te 

hebben in hun werk.  

• De verwachting is dat oudere werknemers die fulltime werken, minder uren willen 

werken dan ze nu doen.  

• De verwachting is dat oudere werknemers een individuele benadering belangrijk vinden.  

 

Dit theoretisch kader werd gestructureerd door de twee leidende elementen in dit onderzoek: de 

oudere werknemer en levensfasebewust personeelsbeleid. De onderwerpen die deze elementen 

structureerden, en richting gaven aan zowel de bespreking van arbeidsgerelateerde behoeften 

van oudere werknemers als de instrumenten van levensfasebewust personeelsbeleid, waren 

employability, work ability en de leidinggevende.  

 

Belangrijke onderwerpen die in dit theoretisch kader zijn besproken:  

• De theorie van ervaringsconcentratie, wat inhoudt dat met het ouder worden de 

veelheid aan ervaringen toeneemt en de diversiteit aan ervaringen afneemt, waardoor 

iemand minder inzetbaar wordt; 

• Oudere werknemers volgen vaak minder opleidingen en zijn minder mobiel dan hun 

jongere collega’s; 

• Het kan zijn dat oudere werknemers (hierdoor) lichamelijke of mentale beperkingen 

gaan ervaren; 

• De leidinggevende speelt een belangrijke rol in de tevredenheid van de werknemer over 

het HR-beleid, omdat hij de belangrijkste schakel hiertussen is.; 

• Stereotyperingen die leidinggevenden en collega’s hebben over oudere werknemers, 

kunnen een negatieve invloed hebben op het functioneren van de werknemer; 

• Behoeften worden onder meer geconstrueerd door verwachtingen en ervaringen uit het 

verleden. Het zijn vaak tamelijk onveranderlijke behoeften die pas aan het licht komen, 

wanneer ze in het gedrang komen. De motivatie van een werknemer hangt samen met 

de mate waarin er tegemoet gekomen kan worden aan zijn behoeften; 

• Oudere werknemers hebben er vaak behoefte aan om later in hun loopbaan minder te 

kunnen werken en aan een hoge mate van autonomie in hun werk.  

 

• Er worden vier strategieën ouderenbeleid onderscheiden: de verversing-, de verzorging-, 

de blokkering- en de ontwikkelingstrategie; 
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• Hieraan ligt vaak een bepaalde HRM-filosofie ten grondslag: de depreciation filosofie, 

die ervan uitgaat dat de oudere werknemer te duur wordt om in te investeren en dat 

het dus beter is om hen te laten uitstromen. De conservation filosofie ziet alle 

werknemers als waardevol voor de organisatie zolang zij goed gemanaged en opgeleid 

worden; 

• Levensfasebewust personeelsbeleid is erop gericht oudere werknemers zo lang mogelijk 

inzetbaar te houden. Dit wordt toegepast in alle levensfasen op individuele wijze. Het is 

de verantwoordelijkheid van de werkgever en de werknemer om inzetbaar te blijven. 

Zowel preventieve als curatieve maatregelen en zowel lange- als 

kortetermijnmaatregelen worden ingezet. Het is een nieuwe inzet van bestaande HR-

maatregelen.  

 

In dit onderzoek zal aan de hand van empirisch onderzoek worden gekeken in welke opzichten 

het levensfasebewust personeelsbeleid voorziet in de behoeften van oudere werknemers. In het 

volgende hoofdstuk zal aandacht worden besteed aan de wijze waarop het onderzoek wordt 

opgezet en uitgevoerd.   
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3. Onderzoeksmethoden 

 

In dit hoofdstuk komt de methodologische verantwoording van het empirisch onderzoek aan de 

orde. Allereerst worden de leidende termen van het onderzoek gedefinieerd. Daarna wordt de 

onderzoeksorganisatie en -populatie besproken en de wijze waarop het onderzoek is 

vormgegeven. Aandacht zal worden besteed aan de respons en de persoonskenmerken van de 

populatie geventileerd uit de enquête. Tenslotte zal toegelicht worden op welke wijze de 

resultaten worden geanalyseerd.  

 

3.1  Definities  

Afgeleid van de theoretische bespreking, worden de belangrijkste termen in dit onderzoek 

gedefinieerd. In dit onderzoek gaat het om de volgende termen: 

• Oudere werknemer 

Een oudere werknemer wordt gedefinieerd als een werknemer van 50 jaar of ouder. Er 

wordt enkel een leeftijdsgrens aangegeven om het onderzoek af te bakenen, er zijn geen 

positieve of negatieve waardeoordelen aan verbonden in de definitie.  

• Behoefte 

 ‘A resource or condition required for the well-being of an individual’ (Rainey, 2003, p. 

230). Deze omschrijving blijft enigszins algemeen. In het theoretisch kader zijn mogelijke 

arbeidsgerelateerde behoeften van oudere werknemers besproken. Carrière-ankers 

worden gebruikt in dit onderzoek als aanvullend op behoeften: ‘wat een persoon zelf 

geconstrueerd heeft aangaande zijn talenten en bekwaamheden, motieven en behoeften 

en houdingen en waarden aangaande zijn carrière’ (Schein, 1978, p. 124).  

• Levensfasebewust personeelsbeleid (LBP) 

 ‘een personeelsbeleid dat zich richt op het zo lang mogelijk vitaal, gemotiveerd en 

inzetbaar houden van (ouder wordende) werknemers’ (Timmerhuis en Thunissen, 2000, 

p. 26).  

• Levensfasebewust diversiteitsbeleid (LDB)  

 ‘het aantrekken, benutten, belonen en ontwikkelen van individuele werknemers, 

ongeacht hun etnische afkomst, sekse, leeftijd, mate van arbeidsgeschiktheid, 

contractuele arbeidsduur, kennis en ervaring en de manier waarop men in het leven 

staat. Het gaat erom die arbeidscondities te kunnen bieden die een optimale aansluiting 

mogelijk maken tussen de behoefte van de organisatie enerzijds en de individuele werk- 

en leefsituatie van medewerkers anderzijds (Principeakkoord nieuwe CAO Achmea 2008-

2009, p. 3) 

 

Voor de operationalisatie van het levensfasebewust personeelsbeleid wordt gebruik gemaakt van 

het model dat afgeleid is aan de theoretische bespreking van LBP, zie hiervoor figuur 6 in het 

theoretisch kader. De term LBP wordt gebruikt wanneer het gaat om levensfasebewust beleid in 

het algemeen. De term LDB wordt gebruikt als er specifiek over Achmea wordt gesproken. 
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3.2  De organisatie 

Dit onderzoek is uitgevoerd bij Achmea, één van de grootste financiële dienstverleners van 

Nederland. Verzekeren is de voornaamste bezigheid van het bedrijf. Er werken ruim 22.000 

werknemers verdeeld over zeven divisies: zorg, pensioenen, directe distributie, intermediaire 

distributie, bancaire distributie, sociale zekerheid en Europa. Dit wordt naar de markt 

gepresenteerd onder verschillende merknamen, zoals Interpolis, Centraal Beheer en Achmea 

Vitale. Achmea Holding N.V. maakt deel uit van Eureko B.V., die soortgelijke ondernemingen heeft 

in tien Europese landen.  

 

De afdeling HR van de divisie Sociale Zekerheid, onderdeel diensten, heeft opdracht gegeven voor 

uitvoering van dit onderzoek. Dit onderdeel heeft sinds het voorjaar van 2008 een nieuwe naam 

gekregen: Achmea Vitale. Achmea Vitale is een arbo-dienst en vitaliteitsdienstverlener: 

organisaties kunnen hen inzetten voor arbo-dienstverlening en diensten op het gebied van 

vitaliteit. Bij Achmea Vitale zijn de onderdelen Commercie, OGB (grootmarkt), EGB (kleinmarkt) 

en PIKA te onderscheiden. Dit onderzoek is bij PIKA uitgevoerd. PIKA betekent Preventie, 

Interventie, Keuringen en Advies. Functies die hier uitgeoefend worden, zijn onder meer 

arbeidsdeskundige, arbo-deskundige, re-integratiemedewerker, bedrijfsmaatschappelijk werker 

en veiligheidskundige. Er zijn dus veel werknemers met een functie die specialistische kennis 

vereist. Daarnaast is er natuurlijk leidinggevend en ondersteunend personeel. De reden dat er 

voor dit onderdeel van Achmea is gekozen, is omdat de werknemers relatief oud zijn. De 

gemiddelde leeftijd van de PIKA werknemer is 46 jaar en 45% van de werknemers is 50 jaar of 

ouder. Er werken bijna driehonderd mensen bij het onderdeel. De divisie Sociale Zekerheid heeft 

ervoor gekozen om zich te focussen op de inzetbaarheid van oudere werknemers en er is dus 

reden om het onderzoek binnen deze divisie uit te voeren.  

 

De doelstelling van Achmea is: ‘…uitgroeien tot een high performance organisatie voor haar 

stakeholders: klanten, distributiepartners, aandeelhouders en medewerkers. Het wil de beste, 

meest klantgerichte en innovatieve financiële dienstverlener van Nederland worden. Daarnaast 

wil Achmea haar Europese positie versterken en tot de beste werkgevers van het land behoren.’ 

(1net, geraadpleegd op 26 februari 2008). Centraal in dit onderzoek staat de positie die Achmea 

inneemt ten aanzien van haar werkgeverschap. De specifieke doelstelling hierbij is:  ‘een 

werkgever zijn die voorop loopt in de markt, die haar medewerkers ruimte en flexibiliteit biedt om 

zich te ontwikkelen en werk/privé in balans te houden en die inspeelt op maatschappelijke 

ontwikkelingen.’ (1net). Onderdeel van dit vernieuwde werkgeverschap is het LDB. De periode 

2007 tot 2010 wordt gebruikt voor nader onderzoek om LDB te concretiseren. Dit onderzoek 

heeft hierop betrekking.  

 

3.3  Wijze van onderzoek – oriënterende fase 

Alvorens het onderzoek gestart kon worden, was het nodig om op twee niveaus het onderwerp 

te exploreren. Op theoretisch vlak is eerst een uitgebreide literatuurstudie gedaan en in de 

praktijk is gekeken hoe het onderzoek het beste uitgevoerd kon worden. Bij de literatuurstudie is 

gezocht is naar artikelen en boeken over de oudere werknemer en naar (varianten van) 
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levensfasebewust personeelsbeleid. Er is veel gebruik gemaakt van de zoekmachine van de 

Universiteitsbibliotheek en van Picarta om literatuur te vinden. Termen waarop gezocht is: older 

workers, older employees, aging workforce, age and work, age diversity policy, age diversity 

management, age-related policies, HRM for older workers, age discrimination, stereotypes, work 

ability, ageing, work performance, needs of older workers (en vertalingen van deze termen in het 

Nederlands). In de literatuurlijsten van artikelen zelf is verder gekeken naar mogelijk relevante 

literatuur, het zogeheten sneeuwbaleffect.  

 

Binnen Achmea was het nodig om te inventariseren wat er concreet speelt binnen Achmea 

Sociale Zekerheid (SZ) en om te onderzoeken wat een geschikte onderzoekspopulatie kon zijn 

voor dit onderzoek. Na een aantal gesprekken met LDB-deskundigen, HR-adviseurs van Achmea 

SZ en managers, kwam  naar voren dat PIKA een geschikte onderzoekspopulatie is, temeer omdat 

de divisie SZ bij de uitwerking van het LDB de nadruk wil leggen op de inzetbaarheid van oudere 

werknemers. Daarnaast hebben deze gesprekken als doel gehad om meer kennis te verkrijgen 

over wat Achmea verstaat onder LDB en in welke beleidsdocumenten het aan de orde komt, 

zoals CAO’s en beleidsdocumenten. Deze informatie wordt gebruikt om deelvraag 1 te 

beantwoorden: hoe ziet het LDB van Achmea PIKA eruit?  

 

3.4  Wijze van onderzoek - kwalitatief onderzoek 

De tweede fase in het onderzoek was kwalitatief van aard. Bij kwalitatief onderzoek wordt geen 

gestandaardiseerd onderzoeksinstrument ingezet (zoals een enquête), maar is er plaats voor wat 

onderzochte personen zelf vertellen (Boeije, 2005, p. 33). Een kwalitatief element in een 

kwantitatief onderzoek is uitermate nuttig om een beeld te krijgen van wat er speelt in een 

organisatie, voordat je als onderzoeker een onveranderbaar onderzoeksinstrument ontwerpt, dat 

misschien niet de juiste vragen stelt wegens een gebrek aan kennis over de onderzoekspopulatie. 

Het kwalitatieve deel van dit onderzoek werd ingevuld door middel van interviews die als doel 

hadden om te inventariseren wat arbeidsgerelateerde behoeften van oudere werknemers 

konden zijn. 

 

Binnen PIKA zijn de teammanagers van de PIKA-werknemers geïnformeerd over dit onderzoek. 

Aan deze managers is gevraagd om een werknemer van 50 jaar of ouder uit hun regio te 

benaderen met de vraag mee te werken aan een explorerend interview over levensfasebewust 

diversiteitsbeleid. Een kritische kanttekening die hierbij te plaatsen is, is dat ik als onderzoeker 

niet steekproefsgewijs respondenten heb kunnen selecteren, maar dat de managers zelf een 

werknemer hebben kunnen kiezen. Hierdoor is de selectie van de respondenten beïnvloed. De 

respondenten waren bijvoorbeeld allen professionals, waardoor de behoeften van managers en 

ondersteunend personeel in deze fase niet onderzocht zijn.  

 

In elke regio heb ik een interview met een oudere werknemer kunnen afnemen op 

halfgestructureerde wijze, meestal op de eigen werklocatie. Hierbij is gebruik gemaakt van een 

topiclijst (zie bijlage 1 voor de interviewtopics). De interviews zijn allemaal opgenomen op een 

voicerecorder (met uitzondering van één interview, omdat deze respondent niet wilde dat het 

interview werd opgenomen). Er is voor deze werkwijze gekozen, omdat het de kwaliteit van de 



MASTERSCRIPTIE ANKE BOONSTRA  

 
 51 

gegevens ten goede komt: als interviewer hoef je je niet druk te maken over het maken van 

aantekeningen en kun je je op het gesprek concentreren. Er is geen selectie van gegevens 

geweest tijdens het interview, alles is opgenomen.  

 

Hierna zijn de interviews getranscribeerd. Sommige minder relevante uitwijdingen zijn 

weggelaten en hoewel het meeste letterlijk is getranscribeerd, is er soms voor gekozen de kern 

van een antwoord weer te geven. Dit om de hoeveelheid tijd die het transcriberen van interviews 

kost, enigszins te beperken en omdat interviews niet het dominante onderzoeksinstrument zijn.  

 

De interviews zijn gebruikt als middel om een antwoord op deelvraag 2 te kunnen formuleren: 

wat zijn de arbeidsgerelateerde behoeften van oudere werknemers van PIKA? De behoeften die 

naar voren kwamen in de interviews, zijn opgenomen in de enquête en deze worden vervolgens 

getoetst. Deelvraag 2 wordt dus door middel van kwalitatief (indirect) en kwantitatief onderzoek 

(direct) beantwoord. Met name de kwantitatieve resultaten komen terug bij de beantwoording 

van deze vraag.  

 

3.5  Wijze van onderzoek - kwantitatief onderzoek 

In de derde fase van het empirisch onderzoek is gebruik gemaakt van kwantitatieve methoden. 

De dominerende onderzoeksopvatting is empirisch-analytisch van aard: de concepten afgeleid uit 

de theorie sturen het onderzoek en verklaringen worden gegeven op grond van sociale feiten in 

plaats van subjectieve betekenisgeving, zoals bij kwalitatief onderzoek vaak gebeurt. Kwantitatief 

onderzoek is geschikt om generaliseerbare kennis te verkrijgen, zodat er uitspraken gedaan 

kunnen worden over de gehele onderzoekspopulatie. De enquête is ontwikkeld met behulp van 

de verkregen informatie uit de explorerende interviews, Cao’s, personeelsreglementen en 

gesprekken met sleutelpersonen over LDB, en daarnaast literatuur die gaat over oudere 

werknemers en levensfasebewust personeelsbeleid. Deze enquête is door mij zelf ontwikkeld, 

omdat er geen standaardenquête over de specifieke focus van dit onderzoek bestaat. Bij het 

opstellen van de enquête is er gebruik gemaakt van bestaande vragenlijsten om inspiratie op te 

doen. Een beperking van de enquête is dat het omwille van de tijd niet mogelijk was om een pilot 

studie uit te voeren om de samenhang van de verschillende items te testen (Van der Velde, 

Jansen, Anderson, 2007, p. 47). 

 

3.6  Het uitnodigen van respondenten 

De enquête is uitgezet via het Internet. Respondenten kregen een email van één van de hoogste 

managers van PIKA met daarin het verzoek om mee te werken aan het onderzoek. In hetzelfde 

mailtje was mijn uitnodiging te lezen (zie bijlage 2 voor de uitnodiging). Er is gekozen om de 

uitnodigingsmail te versturen via deze manager om de respons te verhogen. Via een link in de 

email konden de respondenten de enquête benaderen en invullen. Zij konden de enquête in 

meerdere sessies invullen. Ze konden niet terugbladeren in de enquête en alle vragen moesten 

worden beantwoord.  
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Een voordeel van online onderzoek met behulp van internetsoftware is dat het codeboek al bij 

het maken van de vragenlijst kan worden gedefinieerd en dat de data automatisch wordt 

verzameld zodra de respondenten de vragenlijst gaan invullen. Wanneer alle data is verzameld, is 

deze gemakkelijk te exporteren naar Excel of SPSS. De kans op fouten wordt hierdoor aanzienlijk 

verkleind en de betrouwbaarheid is vergroot. De enquête is anoniem afgenomen. Dit is 

gecommuniceerd aan de respondenten.  

 

3.7  Inhoud van de enquête  

De opzet van de enquête is als volgt. Eerst is er een aantal achtergrondvragen gesteld over 

bijvoorbeeld geslacht, geboortejaar en hoeveel uren iemand werkt. Daarna komen in zeven 

schalen de mogelijke arbeidsgerelateerde behoeften van oudere werknemers aan bod, ingedeeld 

aan de hand van LDB-onderwerpen zoals besproken in het theoretisch kader. De onderwerpen 

van deze schalen zijn afgeleid aan de literatuur en de explorerende interviews die zijn gehouden 

met zeven oudere werknemers. Het concept behoefte wordt in dit onderzoek onderzocht met 

behulp van belangrijkheidsitems over verschillende onderwerpen. De behoefte van een 

respondent wordt dus vastgesteld aan de hand van de score die hij toekent aan het 

desbetreffende belangrijkheidsitem. Dit zijn stellingen zoals: ‘ik vind het belangrijk om goed 

contact te hebben met mijn leidinggevende’. Het is mogelijk om deze stelling te beantwoorden 

met behulp van een vijfpunts Likertschaal (waarin een 1 zeer oneens betekent en een 5 zeer 

eens). Alle vragen zijn op deze wijze gesteld, opdat ze op dezelfde wijze geanalyseerd konden 

worden. Voor de betrouwbaarheid van de enquête zijn ‘reversed questions’ gesteld 

(Leidinggevende P, Opleidingen E, Inhoud werk C), die zijn hergecodeerd alvorens ze werden 

geanalyseerd. Er zijn 34 belangrijkheidsitems bevraagd verdeeld over zeven schalen.  

 

Deze schalen zijn:  

• leidinggevende (het hebben van goed contact met de leidinggevende, aandacht van de 

leidinggevende voor persoonlijke behoeften); 

• opleidingen (de mogelijkheid voor ontwikkeling op het vakgebied, persoonlijke 

ontwikkeling en functieoverstijgende opleidingen); 

• loopbaan (in gesprek gaan over de verdere loopbaan, het kunnen benutten van 

kwaliteiten in werk, het kunnen vervullen van mentortaken); 

• inhoud/kenmerken van het werk (het zelf kunnen bepalen van werktijden, werklocatie 

en wijze waarop het werk wordt uitgevoerd, informatie over HRM-onderwerpen 

krijgen);  

• werk-privébalans (werk en privé kunnen combineren, meer of minder uren kunnen 

werken, na 65 jaar kunnen doorwerken); 

• beloning en beoordeling (aandacht van de leidinggevende voor het functioneren, 

duidelijkheid over waarop iemand wordt beoordeeld);  

• algemeen/elementen van het LDB (verschillen tussen werknemers worden benut, als 

individu benaderd worden).  

Bovenstaande lijst is een summiere opsomming van onderwerpen die bevraagd zijn in de 

enquête. Zie bijlage 3 voor de gehele operationalisering.  
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3.8  Homogeniteit 

Van de zeven schalen over belangrijkheid zijn er twee homogeen en betrouwbaar genoeg om een 

bepaald onderwerp te meten. De betrouwbaarheid van de schalen wordt gemeten met behulp 

van Cronbach’s α. Deze methode is een indicator voor de mate waarin verschillende items 

hetzelfde onderwerp meten en vervolgens samengevoegd mogen worden om uitspraken te doen 

over een bepaalde schaal. Wanneer α groter is dan 0.60 is hier sprake van. Vijf van de zeven 

schalen zijn dit niet. Om de rapportage van de resultaten zo overzichtelijk en betrouwbaar 

mogelijk te maken, is er om deze reden voor gekozen om de niet de schalen, maar individuele 

items te rapporteren in de resultaten. Een voordeel hiervan is dat er geen datareductie 

plaatsvindt, door middel van rapportage over enkel de schalen. Juist de individuele items kunnen 

veel specifieke informatie leveren. Onderstaand is Cronbach’s α te zien voor de schalen. 

 

Leidinggevende: α = .558 (item Q verwijderen maakt α.=617) 

Opleidingen: α = .603 

Loopbaan: α = .358 

Inhoud van het werk: α= .633 

Werk-privebalans: α = .126 

Beloning en beoordeling: α = .586 

Algemeen: α = .045 

 

Bij de rapportage van de resultaten zijn sommige tevredenheidsitems wel samengevoegd, 

wanneer Cronbach’s α groot genoeg was. Dit wordt dan aangegeven.  

 

3.9  De behoeften van de respondenten 

De mogelijke arbeidsgerelateerde behoeften  van de respondenten zijn dus gemeten aan de hand 

van  34 belangrijkheidsitems verdeeld over 7 onderwerpen. Belangrijkheidsitems worden 

gebruikt om vast te stellen hoe belangrijk respondenten een onderwerp bevraagd in een item 

vinden en dus hoeveel behoefte ze eraan hebben. De gemiddelde score op de belangrijkheid 

wordt gebruikt om vast te stellen hoe belangrijk een bepaald onderwerp wordt gevonden. Er zijn 

5 antwoordmogelijkheden (1 zeer oneens, 2 oneens, 3 neutraal, 4 eens, 5 zeer eens). Aan de 

gemiddelde scores wordt de volgende betekenis toegekend:  

 

1 - 1,79 = zeer onbelangrijk 

1,8 - 2,59 = onbelangrijk 

2,6 - 3,39 = neutraal 

3,4 - 4,19 = belangrijk 

4,2 - 5,0 = zeer belangrijk 

 

De wijze waarop deze interpretatie tot stand is gekomen is als volgt: de antwoordmogelijkheden 

kunnen verschillen van een score tussen 5 en 1. 4 punten dus. Er zijn echter 5 

antwoordmogelijkheden, dus 5/4= 0,8.  

 

Een gemiddelde score van 3,4 - 4,19 betekent dat het item een behoefte is van de respondenten. 
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Een gemiddelde score van 4,2 - 5,0 betekent dat het item een grote behoefte is van de 

respondenten.  

 

3.10 Gemiddeld verschil tussen belangrijkheid en tevredenheid 

Om deelvraag 3 te kunnen beantwoorden, of het huidige LDB in de behoeften van oudere 

werknemers voorziet, is de volgende werkwijze in de enquête gehanteerd. Er zijn 34 mogelijke 

arbeidsgerelateerde behoeften onderscheiden. Hierboven is beschreven op welke wijze is 

vastgesteld in welke mate respondenten hier behoefte aan hebben. Daarnaast dient ook te 

worden vastgesteld in welke mate het LDB voorziet in de behoeften van de werknemers. 

Hiervoor zijn tevredenheidsitems opgesteld, die gerelateerd zijn aan de belangrijkheidsitems. 

Ook deze stellingen konden gewaardeerd worden met een score van 1 tot 5. Hierdoor is de 

tevredenheid over een onderwerp vastgesteld.  

 

Een voorbeeld: ik vind het belangrijk om goed contact te hebben met mijn leidinggevende 

(belangrijkheid). De gemiddelde tevredenheid van deze behoefte wordt vastgesteld door middel 

van twee items: ik heb prettig contact met mijn leidinggevende, ik heb voldoende contact met 

mijn leidinggevende (deze items hangen dus samen met de belangrijkheidsvraag). Het verschil 

tussen de gemiddelde score die gegeven wordt aan het belangrijkheidsitem en de gemiddelde 

score die gegeven wordt aan de tevredenheidsitems geeft een mogelijke discrepantie aan tussen 

de mate waarin respondenten hier behoefte aan hebben en de mate waarin ze er tevreden over 

zijn. Wanneer er een positief verschil is, wordt er niet voorzien in een behoefte. Op deze wijze 

kan van alle onderscheiden behoeften vastgesteld worden in welke mate het LDB hierin voorziet. 

Voor bovenstaande werkwijze is gekozen omdat naast de weergave van de tevredenheid over 

een onderwerp (wat gebruikelijk is in een enquête), ook de behoefte die respondenten eraan 

hebben wordt vastgesteld, wat voor effectievere aanbevelingen kan zorgen, aangezien de focus 

ligt op de onderwerpen waar de werknemers het meeste behoefte aan hebben. 

 

Het verschil tussen belangrijkheid en tevredenheid is nergens gelijk aan 0. Streng geredeneerd 

betekent dit dat het LDB op geen enkel onderwerp voorziet in de behoeften van de werknemers. 

Aangezien er wel degelijk verschillen zijn in de mate waarin het LDB niet voorziet in behoeften, 

wordt de volgende procedure gevolgd. De gemiddelde belangrijkheidsscore (34 items) is 3,94 

(standaarddeviatie (sd) =.298). De gemiddelde tevredenheidsscore (59 items) is 3,04 (sd=.432). 

Het verschil tussen 3,94 en 3,04 = 0,9 (sd=.530). Dit is het gemiddelde verschil, waarbij ik dus 

aanneem dat er vrijwel altijd een positief verschil is tussen belangrijkheid en tevredenheid, 

waarbij het belang hoger wordt gewaardeerd dan de tevredenheid hierover.
2
 De 

standaarddeviatie van het standaardverschil is 0,53. Wanneer de standaarddeviatie wordt 

afgetrokken van het standaardverschil, wordt gesteld dat een klein verschil kleiner of gelijk is aan 

0,37 (0,9-0,53) en een groot verschil groter of gelijk is aan 1,43 (0,9+0,53).  Er wordt dus gebruik 

gemaakt van een normale verdeling: 

 

                                                                 
2
 Behalve in één geval in de enquête. De stelling: ‘ik ben tevreden met de verantwoordelijkheid die ik zelf 

neem voor mijn functioneren’ geeft een hogere gemiddelde score op tevredenheid dan op belangrijkheid. 

Respondenten zijn dus meer tevreden over dit element van het item dan dat ze het belangrijk vinden.  
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Figuur 7: de normale verdeling (www.itl.nist.gov, geraadpleegd op 2 juli 2008)  

 

 

Ongeveer tweederde van de waarden ligt tussen het gemiddelde min één standaarddeviatie en 

tussen het gemiddelde plus één standaarddeviatie (Van der Velde e.a., 2007, p. 151). Aan de 

hand van deze redenering wordt bepaald dat een verschil tussen belangrijkheid en tevredenheid 

groter of gelijk aan 1,43 in hoge mate niet voorziet in de behoeften en dat een verschil in 

belangrijkheid en tevredenheid kleiner of gelijk aan 0,37 in hoge mate wel voorziet in behoeften. 

De items waarbij het verschil tussen belangrijkheid en tevredenheid kleiner is dan 1,43 en groter 

dan 0,35 (de grootste groep), tonen een verschil dat het gemiddelde verschil dichter benadert. 

Omdat het het meest interessant is voor de organisatie om kennis te vergaren over onderwerpen 

waaraan de behoefte bij oudere werknemers groot is (groter dan 3,4), en de tevredenheid erover 

laag, zullen de items waarbij een verschil tussen 0,9 (het gemiddelde verschil) en 1,43 

waarneembaar is, ook worden geanalyseerd. In bijlage 4 zijn de verschillen tussen belangrijkheid 

en tevredenheid van alle 34 items zichtbaar.  

 

Aanvullend in de analyse zullen significante verschillen in waardering van items tussen groepen, 

zoals onderscheiden in de enquête, worden besproken, wanneer de verwachting is dat er 

relevante verschillen tussen groepen kunnen zijn. Deze analyse is beperkt tot twee onderdelen: 

de aard van de functie van de werknemer (professional, manager of ondersteunend) en de 

leeftijd van de werknemer (verdeeld in drie categorieën: 50-55, 56-60, 61-65). Bij deze 

persoonskenmerken zijn er steeds drie categorieën te onderscheiden, waardoor er gebruik 

gemaakt wordt van een F-toets. De onafhankelijke variabelen zijn de splitsingsvariabelen (leeftijd 

en functie) en de afhankelijke variabelen zijn de testvariabelen (de intervalvariabelen).  

 

Ontbrekende antwoorden van respondenten zijn pairwise behandeld, oftewel: bij één missend 

antwoord doet alleen de desbetreffende variabele niet mee. De reden waarom een antwoord 

niet is gegeven, is omdat de respondent de enquête voortijdig heeft afgebroken, in de enquête is 

het namelijk niet mogelijk om vragen over te slaan. 

 

Hieronder wordt toegelicht hoe de uitkomsten van de besproken analysemethode worden 

geïnterpreteerd.  
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 Belangrijkheid  

Tevredenheid Laag <gemiddelde 

score < 3,4 

Hoog > gemiddelde 

score > 3,4 

Laag: >0,9 verschil * *** 

Hoog: <0,37 

verschil 

** **** 

Tabel 1: weergave belangrijkheid en tevredenheid 

 

*  lage belangrijkheid, lage tevredenheid: geen prioriteit; 

**  lage belangrijkheid, hoge tevredenheid: geen prioriteit; 

***  hoge belangrijkheid, lage tevredenheid: prioriteit, maar wordt onvoldoende in voorzien; 

****  hoge belangrijkheid, hoge tevredenheid: prioriteit, maar wordt voldoende in voorzien. 

 

De focus bij de weergave van de resultaten en de analyse zal dus liggen op items waarbij de 

belangrijkheid gemiddeld hoog is en het verschil tussen belangrijkheid en tevredenheid 

gemiddeld groot is, aangezien dit een prioriteit van de organisatie zou moeten zijn, maar er 

onvoldoende in de behoefte wordt voorzien.  

 

De individuele items worden waar mogelijk samengevoegd tot dominante thema’s waarin het 

LDB niet of wel in voorziet na het uitvoeren van deze analysemethode. Dit kan op twee manieren 

worden gedaan: door middel van factoranalyse, waarbij items op basis van statistische 

overeenkomsten worden samengevoegd. Het kan ook door middel van constructanalyse, waarbij 

er inhoudelijk naar overeenkomsten tussen items wordt gekeken en deze vervolgens worden 

samengevoegd. De constructanalyse zal worden toegepast in dit onderzoek. Een beperking 

hiervan is dat indelingen enigszins arbitrair kunnen zijn.  

 

Onverhoopt is een aantal tevredenheidsitems in de enquête opgenomen die niet voldoende 

overeenkomen met de belangrijkheidsitems. Deze items worden geschrapt uit de analyse. Dit 

zijn: ‘mijn privéleven heeft een negatieve invloed op mijn werkprestaties’ (Werk-privébalans, 

item C), ‘ik wil meer uren werken dan ik nu doe’, ‘ik wil minder uren werken dan ik nu doe’, ‘ik 

ben tevreden over het aantal uren dat ik werk’ (werk-privebalans, item  E, F, G). De tevredenheid 

over het aantal uren dat iemand werkt wordt al gemeten in de persoonlijke vragen. De 

gemiddelde scores op de tevredenheidsitems werk-privébalans C, E, F, G worden bij de 

presentatie van de resultaten dan ook niet meegenomen. De belangrijkheidsitems die aan deze 

stellingen gerelateerd waren, kunnen blijven staan, omdat deze door middel van de overige 

tevredenheidsitems zijn gemeten.  

 

3.11 Frequenties eens/zeer eens 

De weergave van het gemiddelde verschil, zoals hierboven is besproken, heeft zijn beperkingen. 

Zo is er geen indicatie van de verdeling van het aantal respondenten over de 

antwoordcategorieën. Afgaande op het Medewerkersbetrokkenheidsonderzoek (MBO) dat 

Achmea ieder jaar laat uitvoeren, is in bijlage 4 ook zichtbaar welk percentage van de 
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respondenten ‘eens’ en ‘zeer eens’ heeft geantwoord op de stelling (en een item dus belangrijk 

vindt of er tevreden over is). Bij ieder item zijn er vijf antwoordmogelijkheden: 1 zeer oneens, 2 

oneens, 3 neutraal, 4 eens, 5 zeer eens. Achmea kijkt naar het percentage respondenten dat 

‘eens’ of ‘zeer eens’ heeft geantwoord op de stellingen in haar MBO, de zogeheten top2box 

(MBO Achmea, Deelrapportage Divisie Sociale Zekerheid, onderdeel Diensten, 2007, p.4). Dit 

percentage is bij ieder item gerapporteerd. Op deze wijze wordt een (beperkte) indicatie gegeven 

van de mate waarin respondenten items belangrijk vinden of er tevreden over zijn. Om de 

weergave van de resultaten niet te verwarrend te maken, zullen bij de weergave van de 

resultaten in het volgende hoofdstuk deze percentages niet genoemd worden. Ze zijn wel 

zichtbaar in de bijlage. Ook worden ze bij de analyse gebruikt ter ondersteuning, maar de 

verschillen tussen belangrijkheid en tevredenheid zijn het belangrijkst.   

 

3.12 Open vragen 

De enquête eindigt met een aantal open vragen, zoals: ‘welke instrumenten van personeelsbeleid 

die voor oudere werknemers belangrijk zijn, ontbreken er volgens u bij Achmea Vitale? ‘Kunt u in 

eigen woorden aangeven wat u persoonlijk het meest zou helpen om tot aan uw 65
ste

 (of daarna) 

door te willen en kunnen blijven werken?’. Deze vragen worden gebruikt om de laatste deelvraag 

te beantwoorden: op welke wijze kan het LDB beter aansluiten bij de behoeften van oudere 

werknemers van PIKA? De antwoorden die respondenten hebben gegeven op deze vragen 

worden gecategoriseerd en gecodeerd met behulp van het codeerprogramma MaxQDA. Op deze 

wijze vindt de analyse van deze open vragen betrouwbaarder en gestructureerder plaats. Ook 

wordt waar mogelijk aangegeven hoeveel respondenten een bepaald antwoord hebben gegeven. 

Naast de open vragen worden de uitkomsten van deelvraag 3 ook gebruikt om deelvraag 4 te 

beantwoorden.  

 

3.13 Betrouwbaarheid en validiteit 

Bij de uitvoering van een onderzoek is het van belang dat het betrouwbaar en valide is. 

Betrouwbaarheid houdt in dat de onderzoeksresultaten zo min mogelijk van toeval afhankelijk 

zijn. Validiteit gaat over meten wat je beoogt te meten (Baarda, De Goede, 2001, p. 194, 197). 

Om te voldoen aan deze voorwaarden, zijn de volgende acties ondernomen. Ten eerste zijn er 

explorerende interviews gehouden met werknemers van PIKA om er achter te komen welke 

arbeidsgerelateerde behoeften zij hebben. Deze interviews zijn op hun eigen werklocatie 

gehouden, zonder andere mensen erbij, waardoor er een vertrouwde omgeving werd gecreëerd 

waarin zij eerlijk konden antwoorden op de vragen. Tijdens de interviews is er geprobeerd om de 

respondenten zoveel mogelijk zelf te laten praten en als interviewer geen suggestieve vragen te 

stellen of hen woorden in de mond te leggen. Hierdoor zijn de onderzoeksgegevens zo zuiver 

mogelijk gebleven. 

 

Vervolgens is de informatie verkregen uit deze interviews gebruikt om een enquête te 

ontwikkelen over de arbeidsgerelateerde behoeften van oudere werknemers en de mate waarin 

hierin wordt voorzien. Door deze werkwijze zijn de meeste behoeften bevraagd. Wanneer dit 

onverhoopt niet zo was, kregen respondenten bij de open vragen nog de kans om hun behoeften 
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te beschrijven. Deze zijn gecodeerd en geteld om een indicatie te geven van de mate waarin 

onderwerpen spontaan genoemd worden. Om een antwoordtendentie bij de respondenten te 

voorkomen tijdens het beantwoorden van de stellingen (wat inhoudt dat een respondent steeds 

hetzelfde antwoord geeft), zijn er omgekeerd geformuleerde vragen gesteld die bij het 

analyseren van de resultaten zijn gehercodeerd. Ook is de vragenlijst van tevoren uitgetest bij 

enkele mensen. Omdat de homogeniteit van de schalen in de vragenlijst niet erg hoog bleek te 

zijn, is er omwille van de betrouwbaarheid voor gekozen om een losse item-analyse uit te voeren. 

Een voordeel van deze benadering is dat er weinig specifieke informatie verloren gaat. Bij de 

analyse is er naast het gemiddelde verschil tussen belangrijkheids- en tevredenheidsitems ook 

gekeken naar het percentage respondenten dat een item met ‘eens’ of ‘zeer eens’ had 

beantwoord. Deze percentages zijn gebruikt ter ondersteuning van het gemiddelde verschil. 

 

Door al deze handelingen verricht te hebben is geprobeerd om het onderzoek zo betrouwbaar en 

valide mogelijk uit te voeren.  

 

Onderstaand is de wijze waarop de empirische onderzoeksvragen worden beantwoord zichtbaar:  

 

Figuur 7: weergave van de wijze waarop de antwoorden op de deelvragen worden gegeven 

 

3.14 Persoonskenmerken van de populatie 

Van de 126 benaderde werknemers hebben uiteindelijk 75 personen de enquête geheel of 

gedeeltelijk ingevuld, een respons van 60% dus. Een reden voor het gedeeltelijk invullen van de 

enquête kan zijn dat mensen het te lang vonden duren en de enquête daardoor vervroegd 

afbraken. Een reden voor het helemaal niet invullen van de enquête kan zijn dat werknemers 

‘enquêtemoe’ zijn. Achmea laat veel onderzoeken uitvoeren door middel van een enquête, zoals 

het Medewerkersbetrokkenheidsonderzoek en daarnaast vindt er nog een Achmea-breed 

onderzoek naar LDB plaats. Door het grote aanbod van enquêtes zijn er mensen die hier geen tijd 

meer aan willen besteden. Daarnaast hebben de werknemers van PIKA de afgelopen tijd veel 

Verschilscore 

belangrijkheid - 

tevredenheid: 

voorziet wel/niet in 

behoeften 

% eens & 
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veranderingen meegemaakt, onder meer doordat de wetgeving omtrent arbodiensten is 

veranderd (het is niet meer verplicht om als organisatie een arbodienst te hebben, waardoor de 

markt erg is veranderd) en de fusie van verschillende bedrijven tot Achmea Vitale heeft geleid.  

 

Onderstaand zijn de persoonskenmerken van de respondenten weergegeven. Door middel van 

het vergelijken van de verdeling vrouw-man, leeftijd en functie is gekeken in hoeverre de 

verdeling van de persoonskenmerken van deze enquête representatief voor de 

personeelsverdeling van de oudere werknemers van PIKA is.  

 

• De verdeling vrouw-man in het personeelsbestand van PIKA is 39% vrouw en 61% man. 

Dit benadert de onderstaande percentages vrouw-man.  

• De leeftijdsverdeling in het personeelsbestand is: 50-55 jaar: 36%, 56-60 jaar: 54%, 61-

65 jaar: 10%.  

• De functieverdeling in het personeelsbestand is: 82% professional, 5% manager, 13% 

ondersteunend.  

 

Deze verdelingen van het personeelsbestand benaderen de verdeling van de respondenten in de 

enquête vrij nauwkeurig en om deze reden kunnen de uitkomsten van de enquête 

gegeneraliseerd worden naar de gehele afdeling PIKA. 

 

Geslacht  (n=75
3
) 

                 (aantal/percentage) 

Vrouw     26 (34,7%) 

Man     49 (65,3%) 

Leeftijd (n=74) 

Gemiddelde leeftijd    57 jaar 

50-55 jaar     23 (31,1%) 

56-60 jaar     35 (47,3%) 

61-65 jaar     16 (21,6%) 

Hoogst afgeronde opleiding (n=75) 

Basisonderwijs    1 (1,3%) 

Mulo/mavo    8 (10,7%) 

LBO     0 (0%) 

Havo     1 (1,3%) 

Atheneum/gymnasium   1 (1,3%) 

MBO     6 (8,0%) 

HBO/HBO+    49 (65,3%) 

 WO     9 (12,0%) 

Functie (n=75) 

Professional    63 (84 %) 

Managementfunctie    3 (4%) 

Ondersteunende functie   9 (12%) 

Aantal jaren werkzaam in huidige functie (n=75) 

                                                                 
3
 De N fluctueert, sommige respondenten hebben de vragenlijst voortijdig afgebroken en sommigen hebben 

bij vragen ongeldige antwoorden gegeven. Deze zijn als missing gerekend en dus niet meegenomen. 
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Gemiddelde     15,5 jaar 

0-5 jaar     11 (14,7%) 

6-10 jaar                       20 (26,6%) 

11-15 jaar                       11 (14,7%) 

16-20 jaar                      10 (13,3%) 

21 jaar >                        23 (30,7%) 

Aantal jaren werkzaam bij Achmea Vitale of voorgangers (n=73) 

Gemiddelde    17 jaar 

0-5 jaar     4 (5,5%) 

6-10 jaar                       27 (37%) 

11-15 jaar                       9 (12,3%) 

16-20 jaar                       9 (12,3%) 

21 jaar >                       24 (32,9%) 

Aantal uren werkzaam per week (n=73) 

16-27 uur                       13 (17,8%) 

28-33 uur                        22 (30,1%) 

34-40 uur                       38 (52,1%) 

Meer/minder willen werken (n=74) 

Meer uren werken                      4 (4,1%) 

Minder uren werken                      30 (41,1%) 

 Tevreden met aantal uren   40 (54,8%) 

16-27 uur per week:                       0 respondenten (0%) wil meer werken 

                                                                         2 (15,4%) respondenten willen minder werken 

                                                                       11 (84,6%) respondenten vinden het goed zo 

28-33 uur per week:                       2 (9,1%) respondenten willen meer werken 

     6 (27,3%) respondenten willen minder werken 

     14 (63,6%) respondenten vinden het goed zo 

34-40 uur per week                      1 (2,6%) respondenten willen meer werken 

     22 (57,9%) respondenten willen minder werken 

     15 (39,5%) respondenten vinden het goed zo 

Aantal dagen cursussen/opleidingen gevolgd in 2007 (n=73) 

Gemiddeld    3 dagen 

0 dagen                       26 (35,6%) 

1-5 dagen                       38 (52,1%) 

5 dagen >      9 (12,3%) 

 

Tabel 2: weergave van de persoonskenmerken van de respondenten 

 

In het volgende hoofdstuk worden de resultaten van het empirisch onderzoek weergegeven. De 

leidende structuur hierbij is de vier deelvragen.  
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4. Resultaten  

4.1  Deelvraag 1 

 

Hoe ziet het LDB van Achmea PIKA eruit? 

Het levensfasebewust diversiteitsbeleid is in 2007 geïntroduceerd. Op dit moment is het dus nog 

niet volledig uitgewerkt en geïmplementeerd. Achmea-breed is er een driejarig onderzoek 

gaande om draagvlak te creëren voor LDB en een goede aansluiting te vinden bij de ontwikkeling 

van de organisatie. Dit onderzoek wordt uitgevoerd wordt door de Universiteit Utrecht en de 

Universiteit van Tilburg. Er wordt gekeken naar beelden omtrent LDB en er wordt gesproken met 

leidinggevenden en werknemers door middel van interviews, focusgroepen en een enquête.  

 

Definitie 

Achmea verstaat onder levensfasebewust diversiteitsbeleid:  

‘het aantrekken, benutten, belonen en ontwikkelen van individuele werknemers, ongeacht hun 

etnische afkomst, sekse, leeftijd, mate van arbeidsgeschiktheid, contractuele arbeidsduur, kennis 

en ervaring en de manier waarop men in het leven staat. Het gaat erom die arbeidscondities te 

kunnen bieden die een optimale aansluiting mogelijk maken tussen de behoefte van de 

organisatie enerzijds en de individuele werk- en leefsituatie van medewerkers anderzijds’ 

(Principeakkoord nieuwe CAO Achmea 2008-2009, p. 3).  

 

Het doel is tweeledig:  

• een betere aansluiting van de bedrijfscultuur en het HR-beleid op de huidige en 

toekomstige behoeften en mogelijkheden van de gekwalificeerde individuele medewerker; 

• een betere afspiegeling zijn van het personeelsbestand ten opzichte van de maatschappij en 

de markten die Achmea bedient en gaat bedienen.  

Binnen het basisprincipe dat het individu centraal staat, dient Achmea een aantrekkelijke 

werkgever te zijn voor alle gekwalificeerde jongeren/ouderen, mannen/vrouwen, 

volledig/partieel arbeidsgeschikten, van elke culturele achtergrond.  

 

De divisie Sociale Zekerheid heeft ervoor gekozen om de focus van de ontwikkeling van het LDB 

te leggen op de ‘productieve en vitale inzetbaarheid van oudere medewerkers’. In dat kader is dit 

onderzoek ook te plaatsen. Andere doelgroepen die concreet onderscheiden worden, zijn 

vrouwen, allochtonen en arbeidsgehandicapten (Resultaten- en activiteitenlijst LDB, 4 februari 

2008). In het vervolg van de bespreking van het LDB zal de focus gelegd worden op maatregelen 

die van toepassing zijn op ouderen (er zijn dus meer LDB-maatregelen, maar deze worden in dit 

onderzoek buiten beschouwing gelaten). Er wordt onderscheid gemaakt tussen gerealiseerde 

initiatieven en nog te realiseren initiatieven. Opgemerkt dient te worden dat deze initiatieven 

Achmea-breed gelden en bij de ene divisie verder geïmplementeerd zullen zijn dan bij de andere 

divisie. Er is geen specifieke informatie te vinden over in welke mate het LDB binnen PIKA 

gepraktiseerd wordt, maar de Achmea-brede initiatieven gelden natuurlijk ook voor de PIKA-

werknemers. Onderstaande bespreking van concrete maatregelen wordt als als algemene 

leidraad gebruikt.  
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Concrete LDB-intiatieven  

Elke individuele werknemer 

Gerealiseerde resultaten: 

• maatschappelijk verlof van 4 dagen; 

• verruiming meer/minder uren werken: contract tussen 24 en 36 uur: maximaal +4 of -2 uur. 

Contract tot 24 uur: maximaal +2 of -1 uur; 

• werktijden en arbeidspatroon: in overleg kan het aantal te werken uren flexibel over het 

jaar verdeeld worden; 

• compas: ontwikkel- en beoordelingsinstrument, voor competentieontwikkeling en behaalde 

resultaten; 

• opleidingsfaciliteiten, opleidingscatalogus beschikbaar.  

Nog te realiseren: 

• werkconcept: vernieuwingen aangaande werkplekinrichting, IT, voor bijvoorbeeld 

telewerken; 

• persoonlijk budget: medewerkers krijgen meer ruimte en verantwoordelijkheid om hun 

inzetbaarheid en ontwikkeling te vergroten; 

• resultaatafhankelijk belonen. 

 

Levensfase 

Gerealiseerde resultaten: 

• verruiming levensloopregeling voor maximaal 3 jaar onbetaald verlof voor de 

pensioendatum; 

• cursus Pensioen in Zicht; 

Nog te realiseren: 

• flexibel werken rondom 65 jaar;  

Ideeën in de voorfase: 

• een workshop ‘zingeving’.  

 

Daarnaast zijn er nog een aantal vervolgthema’s onderscheiden met mogelijke initiatieven voor 

LDB. Relevant voor oudere werknemers kunnen de volgende maatregelen zijn (Leisink, De Lange, 

Knies, 2007, p. 10-12): 

• arbeidsvoorwaardenregelingen differentiëren; 

• mantelzorg en vrijwilligerswerk mogelijk maken; 

• de wijze waarop leidinggevenden met werknemers omgaan: sturing op output, coachend 

management, empathische leiders die kunnen omgaan met individuele verschillen; 

• competentiemanagent, benutting personeel (bv. ouderen op coachende functie); 

• werktijden en werk-privébalans; 

• andere prestatieafspraken voor oudere werknemers; 

• kansen voor werknemers van 65 jaar en ouder om langer door te werken; 

• persoonlijke begeleiding door een coach; 

• meer verantwoordelijkheid van de medewerker; 

• vertrouwen als basis voor de wijze waarop werknemers met elkaar omgaan; 

• telewerken mogelijk maken, flexibel werken; 
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• ontwikkelingsmogelijkheden in kaart brengen; 

• mobiliteit: doorstroom werknemers bevorderen, opleidingsbudget, sturen op competenties, 

beter benutten specifieke kwaliteiten van ouderen; 

• seniorennetwerk opzetten.  

 

Principeakkoord CAO 2008-2009 

Voorheen was er sprake van seniorenbeleid, oftewel regelingen exclusief voor oudere 

werknemers om bijvoorbeeld de werkweek te verkorten, soms met behoud van salaris, of meer 

rechten op vakantie. In het principeakkoord CAO 2008-2009 worden de specifieke 

seniorenregelingen afgebouwd of komen te vervallen. Er zijn hiervoor overgangsregelingen 

vastgesteld. 

 

5 kritische succesfactoren die voor LDB zijn geformuleerd door de universiteiten:  

1) de top van de organisatie moet geloof demonstreren in LDB; 

2) divisies en groepen moeten ruimte hebben voor bottom-up vormgeving van beleid; 

3) cruciale rol van leidinggevenden in het proces;  

4) eigen verantwoordelijkheid werknemers; 

5) draagvlak creëren voor het proces zelf. 

 

4.2  Deelvraag 2 

 

Wat zijn de arbeidsgerelateerde behoeften van oudere werknemers van PIKA? 

Zoals in de methoden en technieken besproken is, wordt een gemiddelde score op een 

belangrijkheidsitem van 3,4 - 4,19 geïnterpreteerd als: dit item is een arbeidsgerelateerde 

behoefte van de oudere werknemers van PIKA (het item is gemiddeld met ‘eens’ gewaardeerd). 

Een gemiddelde score op een belangrijkheidsitem van 4,2 - 5,0 wordt geïnterpreteerd als: dit 

item is een grote behoefte van de oudere werknemers van PIKA (het item is gemiddeld met ‘zeer 

eens’ gewaardeerd).  

 

In onderstaande tabel wordt de gemiddelde score van de 34 onderscheiden arbeidsgerelateerde 

behoeften weergeven van hoog naar laag.  

 

Mogelijke behoefte Gemiddelde 

belangrijkheid 

1. Een goede werksfeer.  4,40 

2. Werk en privé goed kunnen combineren. 4,37 

3. Werk zelfstandig kunnen vormgeven. 4,37 

4. Werktijden zelf kunnen indelen. 4,28 

5. Goed contact hebben met de leidinggevende. 4,28 

6. Werk hebben dat aansluit op het arbeidsvermogen. 4,27 

7. Persoonlijke kwaliteiten kunnen benutten in het werk. 4,25 

8. Vertrouwen krijgen van de leidinggevende. 4,23 

9. Achmea Vitale heeft aandacht voor haar personeel. 4,16 

10. Een goed salaris verdienen. 4,13 
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11. Als individu benaderd te worden als werknemer. 4,13 

12. Persoonlijke ontwikkeling. 4,10 

13. Ontwikkeling op het vakgebied. 4,07 

14. De werklocatie zelf kunnen bepalen. 4,04 

15. Mogelijkheden voor aanpassing van taken als men het werk niet meer aankan. 4,04 

16. Aandacht van de leidinggevende voor het functioneren van de werknemer. 4,01 

17. Geïnformeerd worden over HRM-onderwerpen. 4,00 

18. Informatie aangeboden krijgen over specifieke onderwerpen van de levensfase. 3,97 

19. De mogelijkheid krijgen van de leidinggevende om mezelf te ontwikkelen. 3,96 

20. De leidinggevende heeft aandacht heeft persoonlijke behoeften. 3,96 

21. Minder of meer uren kunnen werken. 3,96 

22. Duidelijkheid over waarop de werknemer wordt beoordeeld. 3,94 

23. Verschillen tussen werknemers worden benut. 3,88 

24. De leidinggevende gaat in gesprek gaat over de levensfase waarin de werknemer nu 

verkeert. 

3,86 

25. Een link tussen prestaties en salaris. 3,81 

26. In gesprek gaan over verdere invulling van de loopbaan  3,81 

27. Gemotiveerd worden door de leidinggevende. 3,70 

28. Mentortaken kunnen vervullen. 3,67 

29. Inspraak hebben in beleid. 3,67 

30. Speciale projecten buiten de functie kunnen uitvoeren. 3,58 

31. Verder kunnen ontwikkelen in het werk. 3,58 

32. Het functioneren moet een gedeelde verantwoordelijkheid van de werknemer en de 

leidinggevende zijn. 

3,58 

33. Ook opleidingen kunnen volgen die niet direct met de huidige functie te maken 

hebben. 

3,31 

34. Na 65 de mogelijkheid te krijgen om te kunnen doorwerken. 2,73 

 

Tabel 3: ranglijst van de arbeidsgerelateerde behoeften van de respondenten  

 

32 items worden met een 3,4 of hoger gewaardeerd. De mogelijkheid om opleidingen te kunnen 

volgen die niet direct met de huidige functie te maken hebben, en de mogelijkheid om na 65 te 

kunnen doorwerken zijn de enige twee items die lager scoren dan 3,4. Deze relatief hoge scores 

zijn niet verwonderlijk, aangezien er eerst geïnventariseerd is wat mogelijke arbeidsgerelateerde 

behoeften van oudere werknemers kunnen zijn. Deze zijn vervolgens bevraagd. De waarde van 

deze ranglijst is dat er een beleid ontwikkeld kan worden dat tegemoet komt in de belangrijkste 

behoeften van de oudere werknemers.  

 

De items die gemiddeld als erg belangrijk zijn gewaardeerd (een gemiddelde score van 4,2 of 

hoger), worden hier genoemd: 

• een goede werksfeer (item 1) 

• autonomie (het werk zelfstandig kunnen vormgeven (3), werktijden zelf kunnen indelen 

(4), 

• het arbeidsvermogen (werk hebben dat aansluit op het arbeidsvermogen (6), 

persoonlijke kwaliteiten kunnen benutten in het werk (7) 

• werk en privé goed kunnen combineren (2) 
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• de leidinggevende (goed contact hebben met de leidinggevende (5), vertrouwen krijgen 

van de leidinggevende (8).  

 

4.3  Deelvraag 3 

 

Voorziet het huidige LDB in de arbeidsgerelateerde behoeften van de werknemers van PIKA? 

 

Zoals besproken in de methoden en technieken, wordt bij de vraag of het LDB voorziet in de 

behoeften van de oudere werknemers, gekeken naar het gemiddelde verschil tussen de 

belangrijkheids- en de daarbij behorende tevredenheidsitems. Bij een groot verschil en een hoge 

mate van belangrijkheid, wordt er niet voorzien in de behoefte van oudere werknemers en bij 

een hoge mate van belangrijkheid en een klein verschil wordt er wel voorzien in de behoefte.  Er 

wordt gewerkt met een gemiddeld verschil als grenswaarde, dit is 0,9.  

 

Nogmaals wordt opgemerkt dat wanneer de tevredenheidsvragen die gerelateerd zijn aan de 

belangrijkheidsvragen, samengevoegd een α >.60 hebben, deze een samengevoegd gemiddelde 

van de desbetreffende items krijgen. Deze items samengevoegd worden dan betrouwbaar 

genoeg geacht om de tevredenheid over een onderwerp te meten.  

 

In bijlage 4 zijn de gemiddelde scores van de belangrijkheids- en tevredenheidsitems  en de 

verschilscores tussen deze items weergegeven voor alle onderwerpen. Daarnaast zijn ook de 

percentages weergegeven van het percentage respondenten dat het item heeft gewaardeerd 

met ‘eens’ en ‘zeer eens’.  

 

De items die voldoen aan de volgende voorwaarden, worden hieronder getoond:  

Wanneer de gemiddelde score van het belangrijkheidsitem:   

• groter dan 4,2 is: grote behoefte; 

• groter dan 3,4 is, maar kleiner dan 4,2: behoefte. 

 

Gemiddeld verschil tevredenheidsitem: 

• groter dan: 1,43 groot verschil; 

• groter dan 0,9, maar kleiner dan 1,37: verschil. 

 

Onderstaand wordt allereerst getoond welke onderwerpen een verschil tonen met tevredenheid 

dat groter of gelijk is aan 1,43 (dit is in de laatste kolom vet gedrukt wanneer er meerdere 

tevredenheidsitems gerelateerd zijn aan het belangrijkheidsitem), in aflopende volgorde 

gebaseerd op de grootte van het verschil en de hoogte van de belangrijkheid. Daaronder wordt 

getoond welke onderwerpen een verschil hebben dat kleiner of gelijk is aan 0,37.  

 

 

Belangrijkheid 

(ik vind het belangrijk om/dat…) 

Gem. 

belangri

jkheid 

Tevredenheid  

(Ik ben tevreden over…) 

Gem.

tevre

denh

eid 

Gem. 

verschil 
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Werk hebben dat aansluit op het 

arbeidsvermogen 

4,27 Aantal declarabele uren is realistisch 

 

(De hoeveelheid werk goed aankunnen) 

 

Grote tijdsdruk tijdens het werk ervaren (R)  

 

(Het gestelde aantal declarabele uren 

behalen) 

2,55 

 

3,45 

 

2,67 

 

3,13 

1,72 

 

0,82  

 

1,6  

 

1,14  

Informatie aangeboden krijgen 

over specifieke onderwerpen van 

de levensfase  

3,97 Tevredenheid over informatie over voor de 

levensfase relevante zaken 

2,36 1,61 

 

Onderstaande items hebben een gemiddelde belangrijkheidscore > 3,4. Het gemiddelde verschil 

is groter dan 0,9. 

 

Goed contact hebben met de 

leidinggevende. 

4,28 Prettig contact met de leidinggevende 

 

Voldoende contact met de leidinggevende 

α=.822 

3,28 1,00  

Achmea Vitale heeft aandacht 

heeft voor het personeel. 

4,16 Binnen Achmea Vitale is er aandacht voor het 

personeel.  

2,84 1,32 

Als individu benaderd worden als 

werknemer. 

4,13 Bij Achmea Vitale word ik als individu 

benaderd 

 

Mijn kwaliteiten worden individueel 

gewaardeerd.  

α = .692 

2,87 1,26  

Mogelijkheden voor persoonlijke 

ontwikkeling 

4,10 Voldoende mogelijkheden voor persoonlijke 

ontwikkeling bij Achmea Vitale. 

 

Tevredenheid over het Compasgesprek 

 

Tevredenheid over de afspraken gemaakt in 

het Compasgesprek  

α =.793 

2,9 1,2  

Mogelijkheden voor ontwikkeling 

op het vakgebied. 

4,07 Tevredenheid over het aanbod van 

opleidingen en cursussen bij Achmea Vitale. 

 

Tevredenheid over de inhoud van de 

opleidingen en cursussen. 

 

Opleidingsbehoeften worden voldoende 

ingevuld. 

 

Leidinggevende moet niet meer aankomen 

met nieuwe cursussen of opleidingen. (R)  

α =.645 

3.02 1,05  
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Mogelijkheden voor aanpassing 

van taken als ik het werk niet 

meer aankan. 

4,04 Leidinggevende overlegt goed over het 

afstemmen van mijn functie op wat ik kan en 

wil. 

 

Als het werk te zwaar wordt, zal de 

leidinggevende helpen met een beter passend 

takenpakket. 

α =.866 

2,75 1,29 

De leidinggevende heeft aandacht 

voor mijn functioneren. 

4,01 Tevredenheid over voortgangsgesprekken met 

mijn leidinggevende. 

 

Tevredenheid over de onderdelen waarop ik 

word beoordeeld. 

α =.752 

2,86 1,15  

Geïnformeerd worden over HRM-

onderwerpen. 

4,00 Tevredenheid over de kwaliteit van de 

informatie van HR-net en de HR-desk 

2,7 1,3 

Informatie aangeboden krijgen 

over specifieke onderwerpen van 

mijn levensfase. 

3,97 Tevredenheid over de informatie voor mijn 

levensfase relevante zaken. 

2,36 1,61 

De mogelijkheid krijgen om 

minder uren te werken. 

3,96 Voldoende mogelijkheden om het aantal uren 

dat ik werk aan te passen. 

3,03 0,93 

De leidinggevende biedt mij de 

mogelijkheid om mezelf te 

ontwikkelen. 

3,96 De leidinggevende stimuleert vakkennis op 

peil te houden. 

 

De leidinggevende biedt de mogelijkheid aan 

functiegerelateerde opleidingen deel te 

nemen.  

 

De leidinggevende helpt mij 

loopbaanmogelijkheden binnen de organisatie 

te benutten. 

 

Alleen als ik veel druk uitoefen bij mijn 

leidinggevende, kan ik een opleiding volgen. 

(R)   

α =.793 

3,06 0,9 

De leidinggevende heeft aandacht 

heeft voor mijn persoonlijke 

behoeften. 

3,96 De leidinggevende heeft aandacht voor mijn 

persoonlijke behoeften 

 

Als ik mijn werk niet meer interessant zou 

vinden, dan zou mijn leidinggevende het werk 

werk interessant proberen te maken 

α =.722 

2,76 1,2  

Verschillen tussen werknemers 

worden benut. 

3,88 Verschillen tussen werknemers worden goed 

benut worden. 

2,76 1,12  

De leidinggevende gaat met mij in 

gesprek gaat over de levensfase 

waarin ik nu verkeer. 

3,86 Door mijn leidinggevende wordt aandacht 

besteed aan de levensfase waarin ik nu 

verkeer. 

 

2,5 1,36  
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Mijn leidinggevende denkt constructief mee 

over mogelijke veranderingen in mijn 

loopbaan. 

α =.844 

Er wordt met mij gesproken 

wordt over hoe ik mijn verdere 

loopbaan invul. 

3,81 Mijn leidinggevende praat voldoende met mij 

over hoe ik mijn loopbaan invul 

2,63 1,18  

Mentortaken willen vervullen  3,67 Er zijn voldoende mogelijkheden om 

mentortaken te vervullen.  

2,48 1,19  

Inspraak hebben in beleid. 3,67 Door het management wordt er echt naar mij 

geluisterd. 

2,6 1,07  

 

Tabel 4:  weergave van de grootste verschillen tussen belangrijkheid en tevredenheid. 

 

Kortom, de grote verschillen in belangrijkheid concentreren zich rondom de volgende items: 

 

1. werk hebben dat aansluit op het arbeidsvermogen; 

2. goed contact hebben met de leidinggevende; 

3. informatie aangeboden krijgen over specifieke onderwerpen van de levensfase; 

4. Achmea Vitale heeft aandacht voor het personeel; 

5. als individu benaderd worden als werknemer; 

6. mogelijkheden tot persoonlijke ontwikkeling; 

7. mogelijkheden tot ontwikkeling op het vakgebied; 

8. mogelijkheden tot aanpassing van taken als een werknemer het werk niet meer aankan; 

9. aandacht van de leidinggevende voor het functioneren; 

10. geïnformeerd worden over HRM-onderwerpen; 

11. informatie aangeboden krijgen over levensfase specifieke zaken; 

12. de mogelijkheid krijgen om meer of minder uren te werken; 

13. de leidinggevende biedt de werknemer de mogelijkheid zichzelf te ontwikkelen; 

14. de leidinggevende heeft aandacht voor de persoonlijke behoeften van de werknemer; 

15. verschillen tussen werknemers worden benut; 

16. de leidinggevende gaat in gesprek met de werknemer over de levensfase waarin hij 

verkeert; 

17. er wordt met de werknemer gesproken over de verdere invulling van zijn loopbaan; 

18. de werknemer krijgt de mogelijkheid om mentortaken te vervullen; 

19. de werknemer heeft inspraak in beleid. 

 

Er is een aantal belangrijke thema’s die als belangrijk worden gewaardeerd door de 

respondenten, maar waar op dit moment onvoldoende in de behoeften wordt voorzien. Door 

middel van een constructanalyse zijn deze vastgesteld. Dit zijn:  

• het arbeidsvermogen (werk hebben dat aansluit op het arbeidsvermogen (item 1), 

aandacht voor het functioneren (9), mogelijkheden tot aanpassing van taken als een 

werknemer het werk niet meer aankan (8), de mogelijkheid om meer of minder uren te 

werken (12)); 
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• aandacht voor het individu (goed contact met de leidinggevende (2), Achmea Vitale 

heeft aandacht voor het personeel (4), als individu benaderd worden als werknemer (5), 

verschillen tussen werknemers worden benut (15), aandacht voor de persoonlijke 

behoeften van de werknemer (14);  

• de levensfase (informatie aangeboden krijgen over specifieke onderwerpen van de 

levensfase (3)(11) en HRM-onderwerpen (10), in gesprek gaan over de levensfase (16), 

de verdere invulling van de loopbaan (17); 

• ontwikkeling (Mogelijkheid tot persoonlijke ontwikkeling (6), ontwikkeling op het 

vakgebied (7), de leidinggevende biedt de werknemer de mogelijkheid zichzelf te 

ontwikkelen (13) en mentortaken kunnen vervullen (18); 

• inspraak in beleid hebben (19). 

 

Kleine verschillen 

Kleine verschillen zijn verschillen die kleiner of gelijk zijn aan 0,37 (het gemiddelde verschil – de 

standaarddeviatie). Deze worden allen genoemd.  

 

Belangrijkheid 

(ik vind het belangrijk om/dat…) 

Gem. 

belangri

jkheid 

Tevredenheid 

(Ik ben tevreden over…)  

Gem. 

tevrede

nheid 

Verschil 

gem. 

 

Het werk zelfstandig kunnen 

vormgeven. 

4,37 Mijn werkzaamheden uitvoeren op de manier die 

ik wil. 

 

Voldoende eigen verantwoordelijkheid in mijn 

werk hebben 

α .622 

4,13 0,24  

Mijn werktijden zelf kunnen 

indelen 

4,28 Ik kan mijn werktijden zelf indelen 4,00 0,28  

Ik vind dat mijn functioneren een 

gedeelde verantwoordelijkheid van 

mij en mijn leidinggevende moet 

zijn. 

3,58 Tevredenheid over de verantwoordelijkheid die 

mijn leidinggevende neemt voor mijn 

functioneren. 

 

Tevredenheid over de verantwoordelijkheid die ik 

zelf neem voor mijn functioneren. 

2,73 

 

 

 

4,07 

0,85 

 

 

 

-0,49 

Na mijn 65e de mogelijkheid te 

krijgen om te kunnen doorwerken. 

2,73 Tevredenheid over de mogelijkheden die geboden 

worden om na mijn 65e te kunnen doorwerken. 

2,69 0,04  

 

Tabel 5: weergave van de kleinste verschillen tussen belangrijkheid en tevredenheid.  

 

De kleine verschillen concentreren zich rondom de volgende items:  

• autonomie (het werk en de werktijden zelfstandig kunnen vormgeven) 

• de verantwoordelijkheid die iemand zelf neemt voor zijn functioneren  

• de mogelijkheid krijgen om te kunnen doorwerken na 65 (dit item wordt gemiddeld 

als minder belangrijk gewaardeerd, de tevredenheid erover is laag).  
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4.4  Deelvraag 4 

 

Op welke wijze kan het LDB beter aansluiten op de behoeften van oudere werknemers van 

PIKA? 

 

De resultaten die besproken worden bij deze vraag, zijn de antwoorden van de respondenten op 

de open vragen. Bij de analyse van deze deelvraag wordt er gekeken naar de uitkomsten van 

deelvraag 3 en naar de antwoorden op de open vragen. 

 

Vraag 1: Welke instrumenten van personeelsbeleid die voor oudere werknemers belangrijk zijn, 

ontbreken er volgens u bij Achmea Vitale?  

 

De antwoorden die op deze vraag zijn gegeven, zijn globaal in te delen in de volgende 

categorieën:  

• te hoge werkdruk/declarabiliteit; 

• aandacht voor de levensfase /individuele aandacht; 

• onduidelijkheid over mogelijkheden in de levensfase; 

• mogelijkheden tot coaching/kennis overdragen; 

• overig. 

 

Te hoge werkdruk/declarabiliteit 

Een groot gedeelte van de antwoorden die zijn gegeven op deze vraag, gaan over de (te) hoge 

ervaren werkdruk bij PIKA. Twintig respondenten vinden dat er erg veel aandacht is voor 

productiviteit van de medewerkers.
4
 Meerdere malen wordt opgemerkt dat oudere werknemers 

soms minder snel kunnen meekomen dan hun jongere collega’s en dat er minder nadruk op het 

draaien van productie moet liggen, niet in het minst om dat dit ten koste kan gaan van de 

kwaliteit. Velen willen zich juist voor de inhoud en de kwaliteit inzetten, en minder voor 

‘bulkwerk’.  

 

Mogelijke initiatieven voor een betere aansluiting op de behoeften, zijn: differentiatie op 

declarabiliteit en ruimte voor meer herstelmomenten. Een aantal noemt hierbij dat ouderen een 

verminderd energieniveau hebben en moeite kunnen hebben met veranderingen.  

 

 

‘Ouderen kunnen niet meer zo snel als jongeren terwijl de inhoud vaak meer dan 

voldoende is. Onder tijdsdruk sneeuwt de kwaliteit onder. Dus minder declarabele 

  uren (= minder tijdsdruk) op het werk!’ 

 

 

Aandacht voor de levensfase/individuele aandacht 

                                                                 
4
 Bij de antwoorden op de open vragen wordt waar mogelijk een indicatie gegeven van het aantal 

respondenten dat een bepaald antwoord heeft gegeven. Veel respondenten hebben over meerdere 

onderwerpen iets opgeschreven. Bij ieder onderwerp wordt een element van hun antwoord apart geteld.  
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19 respondenten geven aan simpelweg behoefte aan individuele aandacht en waardering, veelal 

in de vorm van een gesprek met de leidinggevende. Suggesties voor de inhoud van zo’n gesprek 

zijn: in gesprek gaan over de mogelijkheden om het werk inhoudelijk goed te blijven uitvoeren 

(7); aandacht voor inzetbaarheid; geïnformeerd worden over zaken die specifieker verband 

houden met de levensfase (12), zoals de cursus Pensioen in Zicht en het krijgen van meer inzicht 

in de arbeidsgerelateerde gevolgen van het verkeren in een bepaalde levensfase. Sommigen 

willen het hebben over eventuele aanpassing van de werkplek en aandacht voor het meekomen 

met veranderingen in de organisatie (4), bijvoorbeeld op technologisch gebied. Wat hierbij 

centraal staat is dat zaken flexibel afgestemd worden op de persoon en de situatie (8).  

 

 

‘Aandacht voor de persoonlijke situatie, niet verschuilen achter beleid.’ 

 

 

Onduidelijkheid over mogelijkheden in de levensfase 

Respondenten merken veel onduidelijkheid over regelingen op (13 respondenten). Aangegeven 

wordt dat de informatie er vaak wel is, maar dat onder andere wegens tijdgebrek om de 

declarabele uren te halen, de informatie niet bekend is (3). Sommigen vinden het moeilijk om 

zaken op HR-net te vinden, anderen vinden dat er een overkill aan informatie via de mail wordt 

verspreid.  

 

Mogelijkheden tot coaching/kennis overdragen 

De oudere werknemers willen graag dat er gebruik gemaakt wordt van hun kennis en ervaring, 

door de mogelijkheid te krijgen om dit over te dragen aan anderen, of door ingezet te worden op 

projecten (8 respondenten). Ze vinden zichzelf goed in de inhoudelijke kanten van het werk. 

Opgemerkt wordt dat veranderingen in de organisatie hier een negatieve invloed op kunnen 

hebben, oudere werknemers komen hier soms minder goed in mee en het kan een negatieve 

invloed hebben op de kwaliteit van het werk.  

 

 

‘De mogelijkheid om mijn kennis en kunde te leren aan anderen’. 

 

 

Overig 

Een enkele respondent merkt hier op dat hij behoefte heeft aan de oude seniorenregelingen (1 

respondent):  

 

 

‘Deze seniorenregelingen waren mijns inziens het enige bruikbare instrument om oudere 

werknemers in staat te stellen tot op de pensioenleeftijd door te werken.’ 

 

 

Anderen noemen een behoefte aan concrete elementen van het voormalige seniorenbeleid: de 

mogelijkheid om minder te werken met behoud van pensioenopbouw, behoud van salaris of 
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meer vrije dagen. Daarnaast willen sommigen graag eens iets anders te doen na een aantal jaren 

en de mogelijkheid krijgen om opleidingen te volgen die niet direct met de huidige functie te 

maken hebben. Een enkeling vindt dat er te weinig rekening wordt gehouden met beperkingen. 

Zeven respondenten geven aan dat zij moeite hebben met de hoeveelheid veranderingen die er 

plaatsvinden. 

 

Tenslotte zijn er respondenten die aangeven dat zij niets missen, dat zij zich geen oudere 

werknemer voelen, of het gewoonweg niet weten (6).  

 

Vraag 2: Kunt u in eigen woorden aangeven wat u persoonlijk het meest zou helpen om tot aan 

uw 65
ste

 (of daarna) door te willen en kunnen blijven werken? 

 

De antwoorden op deze vraag zijn globaal in te delen in de volgende categorieën: 

• werkomstandigheden/werkinhoud 

• minder uren werken 

• minder werkdruk 

• het krijgen van waardering en individuele aandacht 

• niet tot 65 willen werken 

• wel tot 65 of daarna willen werken 

 

Werkomstandigheden/werkinhoud 

Als belangrijkste reden om te willen en kunnen blijven doorwerken, wordt de inhoud van het 

werk en het hebben van plezier in het werk genoemd (13 respondenten). Een goede werksfeer 

lijkt daarbij een voorwaarde te zijn (5). Daarnaast wil men graag gebruik maken van zijn rol als 

senior en zijn ervaring inzetten, ook om bij te dragen aan de ontwikkeling van anderen en van de 

organisatie als geheel (4). Dit alles moet wel gebeuren met voldoende autonomie voor de 

werknemer: een basis van vertrouwen, ruimte om het werk naar eigen inzicht in te richten, 

flexibiliteit in werktijden en werklocatie (7).  

 

 

‘De uitdaging en het plezier in mijn werk. Het gevoel dat ik iets bijgraag aan de 

ontwikkeling van de medewerkers en dus de organisatie.’ 

 

 

Minder uren werken 

Door velen wordt de behoefte aan het werken van minder uren genoemd (11 respondenten), al 

dan niet met behoud van salaris (4), op geleidelijke wijze (4), of minder uren per dag werken (3).  

 

Minder werkdruk 

Wederom wordt bij deze vraag de hoge werkdruk door velen als struikelblok genoemd (21 

respondenten). Niet alleen omdat men het niet meer aankan, maar ook omdat men vindt dat het 

een negatieve invloed heeft op de kwaliteit en inhoud van het werk, en op de werksfeer (7). 

Suggesties zijn onder meer om op kwaliteit in plaats van op kwantiteit te sturen, om ook interne 
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projecten onder de declarabele uren laten vallen en om de druk op het binnenhalen van 

projecten te laten afnemen.  

 

 

‘Declarabiliteit is nodig, maar daarnaast moeten medewerkers ook beoordeeld 

 worden naar de waarde die zij hebben voor Achmea, ook al is dit niet in zijn of 

 haar declarabiliteit te merken.’ 

 

 

Het krijgen van waardering en individuele aandacht 

Het krijgen van waardering wordt door een aantal respondenten genoemd (4 respondenten). 

Wat ook wordt genoemd is het krijgen van vertrouwen, ruimte om je te ontplooien, interesse 

vanuit de organisatie, benutting van de individuele kwaliteiten (6). De mogelijkheid om een plan 

op te maken voor de laatste jaren. Verschuiving van de aandacht voor declarabiliteit naar de 

werknemer als persoon. Als oorzaak wordt door sommigen ook genoemd dat de manager het te 

druk heeft om in deze behoeften te kunnen voorzien, of dat er teveel managementwisselingen 

zijn geweest de afgelopen jaren, waardoor men geen kans krijgt om een goede relatie met de 

leidinggevende op te bouwen.  

 

Niet tot 65 willen blijven werken 

Er is ook een heel aantal respondenten die zeggen absoluut niet te overwegen om tot 65 jaar te 

blijven werken (8 respondenten). Mensen geven aan al zeer lang mee te draaien in het 

arbeidsproces en het genoeg vinden:   

 

 

‘Ik wil zeker niet doorwerken na mijn 65ste. Ik hoop dat ik in staat ben tot  

mijn 65
ste

 de snelheid van alles te kunnen bijbenen. Blijven ontwikkelen  

lijkt me daarvoor de enige kans om niet af te stompen.’ 

 

 

 

‘Ik wil niet tot mijn 65e doorwerken. Ik ben nu 60 en ik heb 46 jaar gewerkt.  

Dat is meer dan menigeen vandaag de dag nog gaat halen. Ik zie er naar  

uit om een eigen invulling aan de dag te geven.’ 

 

 

Ontwikkeling/langer doorwerken 

Er is ook een aantal respondenten die aangeven wél langer door te willen werken en hier graag 

de mogelijkheid voor wil krijgen, ook na 65, bijvoorbeeld doorwerken als zelfstandige (4).  

 

 

‘ Aandacht voor wat energie oplevert en het wegnemen van zaken die te veel  

energie vragen.’ 
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Ook is er een aantal respondenten die zich graag wil blijven ontwikkelen door middel van 

scholing en aandacht voor vitaliteit (5). Tenslotte wordt door twee respondenten het hebben van 

een eigen werkplek genoemd als belangrijke werkomstandigheid. De flexplekken bevalt niet 

iedereen even goed. 
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5. Analyse resultaten  

  

In dit hoofdstuk zal ik de relatie tussen het theoretisch kader en de empirische 

onderzoeksresultaten weergeven. Ik ga hierbij in op de overeenkomsten en verschillen die uit de 

enquête naar voren komen. Er wordt begonnen met de verschillen en overeenkomsten tussen 

het LDB en het LBP. Daarna wordt er specifiek veel aandacht besteed aan de bespreking van 

deelvraag 3, aangezien dit de kern van de onderzoeksvraag in dit onderzoek is. Er zal besproken 

worden in hoeverre het LDB voorziet in de behoeften van de oudere werknemers, waarbij de 

focus ligt op onderwerpen die werknemers als belangrijk waarderen, maar waarin het LDB op dit 

moment niet voorziet. Tenslotte zullen suggesties worden gedaan voor een betere aansluiting 

van het LDB op de behoeften van oudere werknemers.  

 

5.1  Verschillen en overeenkomsten tussen LDB en LBP 

Het LDB van Achmea heeft als uitgangspunt het individu, dit wordt in de definitie al benoemd: 

‘het benutten (…) van individuele werknemers’. Ook het leveren van maatwerk staat centraal, dit 

is te zien aan concrete elementen, zoals de mogelijkheden om meer of minder uren te werken en 

de mogelijkheid om het aantal te werken uren flexibel over het jaar te verdelen. Het uitgebreide 

ontwikkel- en beoordelingsinstrument 1Compas en de opleidingsfaciliteiten zijn onder te brengen 

in de ontwikkelingsgerichte behoudmaatregelen (Leisink, 2004, p. 13). Deze instrumenten zijn 

goed plaatsbaar bij de ontwikkelingsstrategie aangezien ze het bevorderen van de inzetbaarheid 

als doel hebben.  

 

Er is echter een heel aantal elementen van LBP besproken in de literatuur, die vooralsnog niet 

terugkomen in het LDB. Zo blijft de aandacht voor de levensfase van werknemers op dit moment  

vooral beperkt tot het aanbieden van cursussen en workshops over de levensfase. In de literatuur 

over LBP wordt aangegeven dat de leidinggevende een belangrijke rol vervult in de aandacht die 

er is voor de levensfase van werknemers: de leidinggevende moet de mogelijkheid krijgen om te 

differentiëren tussen individuele werknemers (en dus echt maatwerk te leveren) en daarnaast 

dient hij aandacht voor de levensfase van de werknemer te hebben, door bijvoorbeeld 

loopbaangesprekken te voeren (Van den Berg e.a., 1996, p. 72). Deze punten worden genoemd in 

een LDB-beleidsstuk van Leisink e.a. (2007) als suggestie om verder uit te werken tot beleid. 

Afgaande op de literatuur over LBP is dit absoluut onmisbaar voor een effectief LBP. 

 

Ook de verantwoordelijkheid van de werknemer wordt expliciet benoemd: het 

persoonsgebonden budget is in ontwikkeling en hierbij krijgen werknemers meer 

verantwoordelijkheid om aan hun eigen inzetbaarheid te werken. 

 

Kortom, elementen van het LBP die terug te zien zijn in het LDB, zijn: aandacht voor de 

individuele werknemer, de inzet van ontwikkelingsgerichte behoudmaatregelen, 

verantwoordelijkheid voor het functioneren van de werknemer door zowel leidinggevende als de 

werknemer. Elementen die wel in de theoretische bespreking  terugkomen, maar in mindere 

mate in het huidige LDB, hebben met name betrekking op de aandacht die er is voor de 
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levensfase waarin werknemers verkeren en op de mogelijkheden die de leidinggevende krijgt om 

te differentiëren in prestatienormen.  

 

5.2  Onderwerpen waarin het LDB niet in de behoeften voorziet 

De onderwerpen die in dit onderzoek als belangrijk zijn gewaardeerd, maar waarin het LDB op dit 

moment niet voorziet, zijn uit te splitsen in vijf dominante thema’s:  

• het arbeidsvermogen (aansluiting van het werk op het arbeidsvermogen, aandacht voor 

het functioneren, mogelijkheden voor aanpassing van taken als een werknemer het 

werk niet meer aankan, de mogelijkheid om meer of minder uren te werken); 

• aandacht voor het individu (goed contact met de leidinggevende, aandacht voor het 

personeel van Achmea Vitale, als individu benaderd worden als werknemer, verschillen 

tussen werknemers worden benut, aandacht voor de persoonlijke behoeften van de 

werknemer);  

• de levensfase (informatie aangeboden krijgen over specifieke onderwerpen van de 

levensfase en HRM-onderwerpen, in gesprek gaan over de levensfase, in gesprek gaan 

over de verdere invulling van de loopbaan); 

• ontwikkeling (mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling, ontwikkeling op het 

vakgebied, de leidinggevende biedt de werknemer de mogelijkheid zichzelf te 

ontwikkelen en mentortaken kunnen vervullen); 

• inspraak in beleid hebben. 

 

5.2.1 Het arbeidsvermogen 

Werkdruk 

De verwachting was dat oudere werknemers de werkdruk gemiddeld als neutraal zullen 

beoordelen. Zoals uitgebreid besproken is in het theoretisch kader, leven er hardnekkige 

stereotyperingen over oudere werknemers, die met name betrekking hebben op verminderde 

productiviteit. Dit is wetenschappelijk echter niet aan te tonen. De productiviteit van oudere 

werknemers komt in dit onderzoek niet aan de orde, maar er is wel onderzocht wat het oordeel 

van de werknemers is over de afstemming van de werkdruk op het arbeidsvermogen.  

 

In de enquête wordt de aansluiting van het werk op het arbeidsvermogen als zeer belangrijk 

gewaardeerd. Veel respondenten ervaren echter een (te) hoge tijdsdruk tijdens het werk 

(verschil belangrijkheid – tevredenheid is 1,6, 22% is tevreden over de werkdruk). Daarbij vindt 

men het belangrijk dat er mogelijkheden zijn voor aanpassing van het werk, maar worden de 

mogelijkheden die daar voor zijn niet als goed gewaardeerd. Het verschil in belangrijkheid en 

tevredenheid hiertussen is 1,29 en slechts 21% geeft aan tevreden te zijn over mogelijkheden 

hiervoor. Significante verschillen in behoefte en tevredenheid tussen professionals, 

ondersteunend en leidinggevend personeel zijn niet gevonden. Volgens de respondenten is er 

binnen PIKA erg veel aandacht voor productiviteit en declarabiliteit. In de open vragen worden 

hier drie negatieve gevolgen van genoemd: zij kunnen de gestelde targets niet halen (en krijgen 

dus een slechte beoordeling), het zorgt voor een disbalans tussen belasting en belastbaarheid en 

men vindt dat deze druk ten koste gaat van de kwaliteit en inhoud van het werk, iets wat deze 

werknemers juist erg belangrijk vinden. Wat in de interviews en de open vragen daarbij nog naar 
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voren kwam, waren de verschillende wijzen waarop mensen hun werk uitvoeren: sommige 

adviseurs zijn gedetacheerd bij een klant en kunnen al hun uren declareren. Anderen hebben 

veel verschillende klanten en werken ‘uurtje-factuurtje’. Deze laatste groep heeft automatisch 

een achterstand als het gaat om het behalen van de declarabiliteit:  

 

 

‘ Als je gedetacheerd zou zijn voor 2 dagen in de week, ben je al voor de helft 

 declarabel en dan kom je er wel. Maar als het altijd uurtje factuurtje is en je  

wordt beoordeeld op basis van declarabele uren, dat kan niet.’  

(interviewverslag respondent 6) 

 

 

Met het stijgen van de leeftijd wordt het aantal declarabele uren minder vaak behaald. Een 

significant verschil aangaande het item: ‘ik behaal het gestelde aantal declarabele uren’ is te zien 

met het stijgen van de leeftijd. De respondenten met een leeftijd tussen 50-55 waardeert deze 

stelling gemiddeld met een 3,1, de groep van 56-60 met een 3,32 en de groep 61-65 met een 2,0.  

De oudste werknemers behaalt het gestelde aantal declarabele uren dus significant minder (P 

<.05).  

 

Zoals in het theoretisch kader beschreven, stelt Smyer (2007) dat de inhoud van het werk voor 

oudere werknemers vaak erg belangrijk is. Dit vertoont gelijkenissen met de resultaten uit dit 

onderzoek: oudere werknemers voelen er minder voor om een hoge kwantiteit te leveren, in 

plaats daarvan richten zij zich liever op een goede kwaliteit van hun werk. Thunissen e.a. (2000) 

en Nauta e.a. (2005) stellen dat met het ouder worden naast afnemende kwaliteiten ook 

toenemende kwaliteiten kunnen ontstaan. Idealiter zouden de belastende taken moeten worden 

afgebouwd en de toenemende kwaliteiten moeten worden uitgebouwd. Een mogelijkheid 

hiervoor zou kunnen zijn de leidinggevende de discretionaire bevoegdheid te geven te 

differentiëren in prestatieafspraken. Leisink e.a. (2007) merken hierbij wel op dat dit voor 

leidinggevenden lastig kan zijn, omdat zij zich moeilijker kunnen verantwoorden. Een andere 

mogelijkheid is dat er bij de beoordeling van werknemers  naast het behalen van de 

declarabiliteit, ook wordt gefocust op de inhoud van het werk.  

 

Een hoog percentage van de respondenten is professional. (84%) Volgens Kerr en Von Glinow 

(1977, p. 332) is een kenmerk van professionals dat zij expertise en vakkennis, de inhoud van het 

werk dus, belangrijk vinden. Dit kan een andere reden zijn voor het grote belang dat wordt 

gehecht aan de inhoud van het werk. Wat ook wordt genoemd in de literatuur is dat oudere 

werknemers (de inhoud van) hun huidige functie vaak erg belangrijk vinden, in tegenstelling tot 

jongere werknemers richten zij zich minder op het maken van promotie (Schabracq e.a., 1995, p. 

184). Dit komt overeen met de beperkte mobiliteit die de oudere werknemers vertonen, ze zijn 

gemiddeld 15 jaar werkzaam in dezelfde functie.  

 

In de literatuur wordt aangegeven dat er sprake dient te zijn van een ‘fit’ tussen werk en 

werknemer (De Lange e.a., 2007, p. 171, Yeatts e.a., 1999, p. 335), die voortdurend opnieuw kan 

worden aangepast wanneer omstandigheden veranderen. Aangaande het arbeidsvermogen kan 
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dus gesteld worden dat er op dit moment niet voldoende wordt voorzien in de behoefte van 

oudere werknemers aan een goede afstemming van belasting op belastbaarheid. Men ervaart de 

werkdruk dus als hoog. Met name als het om de declarabiliteit gaat, kan individuele differentiatie 

een oplossing zijn. Daarbij willen oudere werknemers meer focus op de inhoud van het werk 

leggen en de mogelijkheid krijgen om hun kennis aan anderen over te dragen. Wanneer Achmea 

Vitale naar het oordeel van de werknemers een té hoge druk blijft leggen op de productiviteit van 

de werknemers, en daarbij geen mogelijkheid biedt tot aanpassing van het target, zal dit 

negatieve gevolgen kunnen hebben voor het behoud en de inzetbaarheid van de oudere 

werknemers, het primaire doel van het LDB. Werknemers zullen eerder geneigd zijn te stoppen 

met werken en daarnaast zal het een negatieve invloed hebben op hun belastbaarheid, waardoor 

ze minder goed functioneren.  

 

Opgemerkt dient te worden dat er in dit onderzoek geen vergelijkingen plaatsvinden met 

werknemers van Achmea PIKA in andere levensfasen aangaande de waardering van het 

arbeidsvermogen. De negatieve waardering van de afstemming van de werkdruk op het 

arbeidsvermogen kan dus niet zonder meer toegeschreven worden aan een verminderde 

productiviteit van oudere werknemers.  

 

Meer of minder uren werken 

Afgaande op Moen (2007), die de grootte van banen bespreekt en stelt dat oudere werknemers 

minder willen werken, is de verwachting geformuleerd dat oudere werknemers die fulltime 

werken, minder uren willen werken. Bij Achmea is het mogelijk om maximaal 4 uur meer en 2 uur 

minder per week te werken. Ook kan het aantal te werken uren in overleg met de leidinggevende 

flexibel over het jaar verdeeld worden. Als we kijken naar hoe tevreden mensen zijn over het 

aantal uren dat ze werken en de mogelijkheid om meer of minder uren te werken, is het 

volgende op te merken (zie voor schematische weergave van deze resultaten paragraaf 5.13).  

 

Respondenten vinden het belangrijk om meer of minder uren te kunnen werken, de LDB-

maatregel zou dus moeten voorzien in een bepaalde behoefte. De waardering van de 

mogelijkheden om het aantal uren dat iemand werkt, aan te passen, wordt echter niet zo positief 

gewaardeerd, slechts 30% waardeert deze stelling met eens of zeer eens en de gemiddelde score 

is 3,03.  

 

Daarnaast is waar te nemen dat naarmate iemand meer uren werkt, er ook een grotere behoefte 

is aan aanpassing van het aantal te werken uren. Werknemers die tussen de 16 en 27 uur per 

week werkzaam zijn, zijn over het algemeen tevreden over het aantal uren dat zij werken: 85% 

(11 personen) wil hier niets aan veranderen. Van de werknemers die 28-33 uur werken, wil 27% 

(6 personen) minder werken. Van de werknemers die 34-40 uur per week werkzaam zijn, wil 58% 

(22 personen) minder werken. Kortom, 58% van de fulltime werknemers wil minder werken, een 

ruime meerderheid dus. Wanneer mensen minder willen werken, is dit gemiddeld 2,5 uur. Dit 

varieert echter van 2 tot 24 uur, waarbij de meesten 8 uur minder zouden willen werken (12 

personen).  
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Aan de hand van deze gegevens is te bevestigen dat naarmate oudere werknemers meer uren 

werkzaam zijn, zij minder uren willen werken. De mogelijkheid om minder te werken is beperkt 

tot 2 uur. Dit aantal uren is niet substantieel genoeg om te voorzien in deze behoefte. De vraag is 

waar dit door komt. Het kan te maken hebben met de recente invoering van het LDB: misschien 

zijn werknemers nog niet voldoende op de hoogte van deze mogelijkheid. Ook kan het te maken 

hebben met het feit dat seniorenregelingen zijn afgeschaft en dat de mogelijkheid om minder te 

werken met behoud van salaris niet meer bestaat, waardoor oudere werknemers wel minder 

willen werken, maar het omwille van de financiële achteruitgang niet doen.  

 

5.2.2 Aandacht voor het individu 

Verwacht werd dat oudere werknemers een individuele benadering belangrijk vinden. Veel 

oudere PIKA werknemers geven aan behoefte te hebben aan individuele aandacht en 

waardering, maar zijn hier niet erg tevreden over. Dit komt naar voren uit diverse stellingen in de 

vragenlijst. Slechts 22% van de respondenten vindt dat hij als individu benaderd wordt 

(belangrijkheid 4,13, tevredenheid 2,87) en 21% vindt dat Achmea Vitale aandacht heeft voor 

haar personeel (belangrijkheid 4,16, tevredenheid 2,84). Een individuele benadering is hét 

kernthema van LDB zoals Achmea Vitale dat voorstaat. Ook in literatuur over levensfasebewust 

personeelsbeleid komt dit als dominante benaderingswijze terug. Leisink (2007, p. 8) geeft echter 

aan dat dit in de praktijk lastig kan zijn. Voor een leidinggevende is het moeilijker om zich te 

verantwoorden als het gaat om individuele maatregelen in plaats van collectieve maatregelen die 

bij iedereen worden toegepast. Leidinggevenden bevinden zich in het midden van het 

spanningsveld tussen individueel maatwerk (kwaliteit) en gestandaardiseerd werk (kwantiteit). 

Dit kan een verklaring zijn voor de ontevredenheid hierover. Bij de ontwikkeling van 

leidinggevenden kan aandacht besteed worden aan de wijze waarop er gedifferentieerd wordt 

tussen werknemers en op welke wijze leidinggevenden meer aandacht en waardering aan de 

werknemers kunnen geven. Waar echter voor gewaakt dient te worden, is een té uitgewerkt LDB, 

waarbij de discretionaire ruimte van leidinggevenden teveel beperkt wordt en individueel 

maatwerk wederom onmogelijk wordt.  

 

5.2.3 Aandacht voor de levensfase 

Het hebben van aandacht voor de levensfase valt uiteen in twee delen: zo gaat het ten eerste om 

aanbod van de informatie die van toepassing is op de specifieke levensfase waarin een 

werknemer verkeert, ten tweede om de verdere invulling van de loopbaan en de rol die de 

leidinggevende kan innemen: aandacht hebben voor de levensfase en erover in gesprek gaan met 

de werknemer. Werknemers geven bij de open vragen aan moeite te hebben met het verkrijgen 

van informatie over pensioenregelingen, de cursus Pensioen in Zicht en mogelijkheden tot 

werktijdverkorting. De tevredenheid over het verkrijgen van informatie over onderwerpen met 

betrekking tot de levensfase wordt gemiddeld gewaardeerd met een 2,36 en slechts 7,5% zegt 

hier tevreden over te zijn. Thunissen (2000, p. 45) stelt dat de leidinggevende een belangrijke rol 

bij het in gesprek gaan over de levensfase van de werknemer speelt, hij kent de behoeften van de 

werknemer vaak het beste. 14% is tevreden over de aandacht die de leidinggevende besteedt 

aan zijn levensfase en 18% vindt dat zijn leidinggevende constructief meedenkt over mogelijke 

veranderingen in de loopbaan (gemiddelde tevredenheid hierover is 2,5). Wat Achmea 
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vooralsnog niet in initiatieven voor het LDB heeft opgenomen, is het in gesprek gaan met de 

werknemer over de levensfase. De kans dat tevredenheid hierover sterk afhankelijk is van de 

invulling die de leidinggevende hier zelf aan geeft, is zeer groot. Hieraan zou zij volgens de 

onderzoeksresultaten meer aandacht moeten besteden. Juíst die individuele aandacht, het open 

in gesprek gaan over de levensfase kan ervoor zorgen dat er beter tegemoet gekomen wordt in 

de persoonlijke behoeften van een werknemer.  

 

5.2.4 Ontwikkeling 

Ontwikkeling van de oudere werknemer wordt in literatuur over levensfasebewust 

personeelsbeleid gezien als dé voorwaarde om inzetbaar te blijven en langer te kunnen 

doorwerken. Ontwikkeling kan worden bevorderd door het volgen van opleidingen. 

Onderwerpen aangaande ontwikkeling waarop het LDB op dit moment niet voorziet in de 

behoeften van de werknemers, zijn persoonlijke ontwikkeling en ontwikkeling op het vakgebied. 

In de enquête is gevraagd naar hoeveel dagen de oudere werknemers van PIKA in 2007 

opleidingen hebben gevolgd. Het gemiddelde was 3 dagen, waarvan 36% van de respondenten 

niet één dag een opleiding heeft gevolgd, 52% 1-5 dagen en 12% meer dan 5 dagen (zie voor 

deze resultaten paragraaf 5.13). Hierbij dient opgemerkt te worden dat er in dit onderzoek ook 

hier geen vergelijking plaatsvindt met andere leeftijdsgroepen, dus het is niet mogelijk om te 

duiden in hoeverre dit weinig of veel is. In de literatuur over oudere werknemers en het volgen 

van bedrijfsopleidingen, stelt Thijssen (1996, p.10) echter wel dat oudere werknemers significant 

minder aan opleidingen deelnemen.  

 

De mate waarin voorzien wordt in de behoeften van de werknemers om opleidingen te volgen, is 

als volgt. Men vindt het belangrijk om zich persoonlijk te kunnen ontwikkelen (81%, gemiddelde 

score 4,10). Hier wordt onvoldoende in voorzien, de gemiddelde tevredenheid verschilt 1,2 

(gemiddelde tevredenheid 2,9). Ook behoefte aan ontwikkeling op het vakgebied is hoog (4,07). 

De tevredenheid hierover is iets hoger dan bij persoonlijke ontwikkeling (3,02), maar nog steeds 

wordt er niet voldoende voorzien in de behoefte hieraan. De behoefte aan niet-

functiegerelateerde opleidingen tenslotte is relatief laag (3,31). Dit geeft aan dat de meeste 

respondenten zich wel willen blijven ontwikkelen, maar waarschijnlijk niet zitten te wachten op 

mogelijkheden om opleidingen te volgen die niet direct met hun huidige functie te maken 

hebben. Dit is zorgelijk te noemen, omdat het belang van niet-functiegerelateerde opleidingen 

groot is. Wanneer iemand vastloopt in zijn functie in de laatste fase van zijn loopbaan is er weinig 

aan te doen. Als er eerder aandacht besteed wordt aan de ontwikkeling en de inzetbaarheid van 

de werknemer, onder andere door met een weloverwogen plan ook niet-functiegerelateerde 

opleidingen te volgen, is de kans groot dat hij langer en beter kan doorwerken. Een 

bewustwordingsproces zou dus gecreëerd moeten worden om de behoefte hieraan en de 

motivatie hiervoor te laten toenemen.  

 

Significante verschillen in de behoefte aan opleidingen tussen respondenten in de 

leeftijdscategorieën 50-55, 56-60 en 61-65 zijn niet gevonden. Er is enkel een significant verschil 

gevonden in de behoefte aan niet-functiegerelateerde opleidingen tussen professionals en 

ondersteunend personeel. Zo hebben professionals hier gemiddeld meer behoefte aan (3,41) dan 

ondersteunend personeel (2,57) (p=.019). 
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Naast het volgen van opleidingen zijn er andere mogelijkheden om je als werknemer te blijven 

ontwikkelen: zo kunnen oudere werknemers ingezet worden op andere taken: zij kunnen 

mentortaken vervullen  (het LDB voorziet op dit moment ook nog niet voldoende in deze 

behoefte: verschil  belangrijkheid - tevredenheid is 1,19), of speciale projecten uitvoeren, 

alhoewel het verschil in belangrijkheid en tevredenheid hierbij niet erg groot is (0,59), dus 

mogelijkheden hiervoor lijken wel te bestaan.  

 

Ook is het mogelijk om van functie of organisatie te veranderen. Als we kijken naar het aantal 

jaren dat oudere werknemers bij PIKA dezelfde functie vervullen, is te zien dat zij gemiddeld 15,5 

jaar werkzaam zijn in dezelfde functie en 17 jaar bij Achmea Vitale of haar voorgangers (zie 

paragraaf 5.13). Een mogelijke verklaring voor deze gemiddeld lange loopbaan in dezelfde functie 

bij dezelfde organisatie, is de theorie van ervaringsconcentratie (Thijssen, 1997B, p. 7).  

 

 Zoals besproken is 84% van de respondenten in de enquête professional. Professionals 

beschikken vaak over specifieke kennis, en daarbij zijn deze respondenten gemiddeld lang 

werkzaam in dezelfde functie. Dit heeft tot gevolg dat de ervaring zich concentreert in de huidige 

functie en de werknemer zich steeds minder goed breed kan ontwikkelen, ervaringsconcentratie 

op vakinhoudelijk gebied treedt op. Dit komt ook terug in het volgen van opleidingen 

(leerstrategisch gebied): men neemt weinig deel aan formele scholing, er wordt vooral informeel 

geleerd op de werkplek. Het weinig volgen van opleidingen en het niet erg mobiel zijn, versterkt 

elkaar dus. Uiteindelijk kan dit een negatief effect hebben op het functioneren: door een tekort 

aan scholing blijft de vakkennis niet op peil, waardoor de inhoudelijke prestaties zullen afnemen. 

Ook kan het lang uitoefenen van dezelfde functie leiden tot gezondheidsproblemen (Nauta e.a., 

2004, p. 27). De noodzaak tot ontwikkeling en de behoefte van de oudere werknemer om zich op 

vakinhoudelijk en persoonlijk vlak te ontwikkelen, is dus aangetoond.  

 

De discrepantie die zichtbaar is tussen de behoefte aan ontwikkeling van oudere werknemers en 

de mate waarin er in deze behoefte wordt voorzien, is verwonderlijk te noemen. Dit aangezien er 

kortgeleden het ontwikkel- en beoordelingsinstrument 1Compas is geïntroduceerd. Onderdeel 

hiervan is een Compasgesprek. Toen de enquête werd afgenomen, had vrijwel iedere werknemer 

een Compasgesprek gehad en zou er dus aandacht besteed moeten zijn aan de 

ontwikkelbehoefte van de werknemer en hier in zekere mate ook in voorzien zijn. Toch is de 

tevredenheid erover laag. Dit roept vragen op: heeft iedere werknemer ten tijde van het invullen 

van de enquête een Compasgesprek gehad? Zijn er daadwerkelijk ontwikkelmogelijkheden voor 

deze oudere werknemers? Is er een discrepantie tussen het instrument en de praktijk?  

 

Een verklaring hiervoor kan zijn dat het LDB pas 1 jaar geleden en het Compas dit voorjaar is 

geïntroduceerd. De doorvoeringstijd van nieuw beleid is langer dan deze perioden, wat een 

verklaring kan zijn voor de matige voorziening in behoeften. Een verklaring van een andere orde 

kan zijn dat werknemers opeens te maken krijgen met een ander toekomstperspectief: zij 

moeten langer doorwerken dan ze hadden gedacht. Dit kan nadenken over inzetbaarheid en 

ontwikkeling verhinderen. In gesprek gaan met de leidinggevende en aandacht voor de 



MASTERSCRIPTIE ANKE BOONSTRA  

 
 82 

werknemer als individu om hem bewust te maken van de urgentie van ontwikkeling kan 

bijdragen aan verbetering.  

 

5.2.5 Inspraak in beleid  

De laatste behoefte waarin niet voldoende wordt voorzien volgens de oudere werknemers, is het 

hebben van inspraak in beleid en het gevoel dat er door het management naar hen wordt 

geluisterd (slechts 15% is hier tevreden over, gemiddelde belangrijkheid 3,67, tevredenheid 2,6). 

Significante verschillen tussen de leeftijdsgroepen en functies zijn niet gevonden. Smyer (2007, p. 

28) geeft aan dat een motiverende factor voor het werk betrokkenheid bij beslissingen van het 

management kan zijn. Doordat velen reeds geruime tijd werkzaam zijn bij Achmea, hebben zij 

een beeld van hoe verschillende elementen vormgegeven zouden moeten zijn. Graag willen zij 

gewaardeerd worden om hun inhoudelijke ideeën, dus ook op dit front. Als we kijken naar 

elementen van het LDB, is als kritische succesfactor geformuleerd is dat er ruimte moet zijn voor 

bottom-up vormgeving van beleid. De ontevredenheid over dit onderwerp geeft aan dat deze 

mogelijkheden hiervoor nog niet groot genoeg zijn.  

 

5.3  Onderwerpen waar het LDB wel in behoeften voorziet 

De onderwerpen waarin het LDB op dit moment in hoge mate in de behoeften van de oudere 

werknemers voorziet, zijn:  

• autonomie (het werk en de werktijden zelfstandig kunnen vormgeven); 

• de verantwoordelijkheid die iemand zelf neemt voor zijn functioneren; 

• de mogelijkheid krijgen om te kunnen doorwerken na 65. 

 

5.3.1 Autonomie 

In het theoretisch kader is de behoefte aan autonomie van oudere werknemers aan bod 

gekomen. De verwachting was dat oudere werknemers het belangrijk vinden om autonomie in 

hun werk te hebben. Zo gaf Yeatts (1999, p. 337) aan dat naarmate iemand ouder wordt, hij meer 

ervaring en kennis van het werk dat hij uitvoert heeft, waardoor de behoefte aan autonomie en 

zelfstandigheid toeneemt. Ook Schein (1996) noemt autonomie als carrière-anker en benadrukt 

de toename van behoefte aan autonomie wanneer iemand ouder wordt. Dit is terug te zien in de 

leeftijdscategorieën: naarmate men ouder is, wordt het zelfstandig kunnen vormgeven van het 

werk als belangrijker gewaardeerd: de respondenten tussen 50 en 55 waarderen dit gemiddeld 

met een 4,05, respondenten tussen 56-60 met een 4,49 en door de werknemers tussen 61-65 

wordt dit met een 4,67 gewaardeerd. Het verschil tussen 50-55 en 56-60 is significant (p=0,01) en 

tussen 50-55 en 61-65 ook (p=0,07). Ook de behoefte aan het zelf kunnen indelen van de 

werktijden is significant hoger bij de groep 61-65 vergeleken met 50-55 (p= 0,18). Wanneer we 

kijken naar literatuur over professionals (de grote meerderheid van de respondenten is zoals 

gezegd professional), is hier ook terug te zien dat behoefte aan autonomie een kenmerk is van 

professionals (Kerr e.a., 1977, p. 332). Wilensky (1964) noemt in zijn bespreking van de ‘klassieke’ 

professional autonomie ook als een belangrijk kenmerk. Uit de resultaten van de enquête blijkt 

dat hierin in hoge mate wordt voorzien. Significante verschillen tussen professionals, managers 

en ondersteunend personeel zijn echter niet gevonden op dit vlak.  
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Autonomie is goed geïntegreerd in de werkprocessen van Achmea. In het LDB is dit bijvoorbeeld 

te zien aan de introductie van 1Werkconcept, waarbij de werknemer zelf kan indelen waar hij zijn 

werk uitvoert. Achmea is op de goede weg wat betreft het voorzien in de autonomiebehoefte 

van oudere werknemers.  

 

5.3.2 Verantwoordelijkheid voor het eigen functioneren 

De tevredenheid over de verantwoordelijkheid voor het eigen functioneren is het enige item dat 

hoger is gewaardeerd bij tevredenheid dan bij belangrijkheid, de gemiddelde score is 4,07 

(verschil belangrijkheid – tevredenheid is -0,49). Dit is niet verwonderlijk wanneer we kijken naar 

andere onderzoeken waarbij mensen hun eigen prestaties waarderen. Zij waarderen dit vaak 

positiever dan wanneer anderen hen zouden waarderen. 

 

Volgens Thunissen is een goede inzet van levensfasebewust personeelsbeleid de gedeelde 

verantwoordelijkheid van zowel werkgever als werknemer (Thunissen e.a., 2000, p. 26-31). Ook 

in het LDB komt dit terug: bij het persoonlijk budget krijgen werknemers meer eigen 

verantwoordelijkheid om hun inzetbaarheid te vergroten. Ook bij te realiseren initiatieven wordt 

melding gemaakt van de vergroting van de eigen verantwoordelijkheid van de werknemer en het 

wordt genoemd als kritische succesfactor. Over de verantwoordelijkheid van de leidinggevende 

zijn de werknemers echter een stuk minder tevreden, het gemiddelde verschil tussen behoefte 

en tevredenheid is hier 0,85.  

 

In hoeverre is deze positieve waardering over de verantwoordelijkheid die de werknemer neemt 

voor zijn eigen functioneren, terecht?  Over zaken die op papier goed geregeld zijn, zoals de 

mogelijkheid om minder uren te kunnen werken en de mogelijkheid om je te ontwikkelen, zijn 

werknemers niet tevreden. Is hier niet toch een rol weggelegd voor meer initiatief van de 

werknemer? Om meer inzicht te verkrijgen over deze positieve waardering van de 

verantwoordelijkheid die een werknemer neemt voor zijn eigen functioneren, zou er nader 

onderzoek gedaan moeten worden.  

 

5.3.3 Doorwerken na 65 jaar  

Doorwerken na 65 jaar is als laagste geëindigd in de behoeftenranglijst (2,73, 31% vindt dit 

belangrijk). De tevredenheid erover komt goed overeen met de behoefte, maar is dus ook laag 

(2,69, 7,5% is tevreden). Redenerend vanuit mijn analysemodel is dit een onderwerp waar weinig 

prioriteit zou moeten liggen omdat de belangrijkheid laag is en de tevredenheid ook. 

 

Deze analyse is echter te kort door de bocht. In het LDB zijn initiatieven opgenomen zoals flexibel 

werken rondom 65 jaar en kansen voor werknemers van 65 jaar en ouder om langer door te 

werken. In de open vragen komt naar voren dat veel respondenten een zeer uitgesproken 

mening hebben over doorwerken na 65: of ze willen het helemaal niet, of juist wel. Hierdoor is 

het gemiddelde op een andere manier beïnvloed dan bij andere items, waarover de oordelen wat 

meer gematigd zijn. Wanneer het doel is oudere werknemers inzetbaar te houden, dan stopt dat 

niet zomaar bij 65 jaar. Daarnaast kan langer doorwerken de vergrijzingsproblematiek 
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verminderen. Omwille van deze achterliggende doelstellingen is mijn advies dan ook om ervoor 

te zorgen dat mensen hun werk zo goed en plezierig mogelijk kunnen uitvoeren, de bereidheid 

om dan tot 65 of zelfs daarna door te werken, zal hierdoor toenemen.  

 

5.4  Verwachtingen 

De verwachtingen die in het theoretisch kader zijn opgesteld, worden kort besproken:  

 

• de verwachting is dat oudere werknemers de werkdruk als neutraal zullen beoordelen.  

Dit is niet het geval. Aansluiting van het werk op het arbeidsvermogen wordt als zeer belangrijk 

gewaardeerd en dus niet als neutraal. De tevredenheid erover is laag, men vindt de werkdruk 

gemiddeld te hoog;  

• de verwachting is dat oudere werknemers die fulltime werken, minder uren willen 

werken dan ze nu doen. 

Deze verwachting is juist. 58% van de fulltime werknemers (34 tot 40 uur werkzaam per week) 

wil minder uren werken. Het aantal uren dat ze minder willen werken varieert van 2 tot 24 uur 

per week, waarbij de meesten 8 uur minder zouden willen werken; 

• de verwachting is dat ouderen een individuele benadering belangrijk vinden.  

Deze verwachting is ook juist bevonden. Bij verschillende items over de belangrijkheid van een 

individuele benadering gaven de respondenten gemiddeld een hoge waardering hiervan. Op dit 

moment wordt er nog niet voldoende in deze behoefte voorzien;  

• de verwachting is dat oudere werknemers het belangrijk vinden om autonomie te hebben 

in hun werk.  

Ook deze verwachting klopt. Er zijn significante verschillen tussen de categorieën 50-55 en 56-60 

& 61-65 gevonden, naarmate werknemers ouder worden, waarderen ze autonomie als nog 

belangrijker. Er wordt in hoge mate in de behoefte aan autonomie voorzien.  
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6. Conclusie 

Na de analyse van de verkregen resultaten uit het empirisch onderzoek en de beantwoording van 

de empirische deelvragen, beantwoord ik in de conclusie de hoofdvraag van dit onderzoek: 

 

Voorziet het LDB in de arbeidsgerelateerde behoeften van de oudere werknemers van 

PIKA en op welke terreinen is een betere aansluiting mogelijk volgens oudere 

werknemers? 

 

In de conclusie kan teruggegrepen worden op de drie dominante thema’s die in het theoretisch 

kader aan bod kwamen als het ging om de behoeften van oudere werknemers: employability, 

work ability en de leidinggevende. Allereerst is op te merken dat het levensfasebewust 

diversiteitsbeleid overwegend niet voorziet in de arbeidsgerelateerde behoeften van de oudere 

werknemers van PIKA. Algemene verklaringen hiervoor kunnen zijn dat oudere werknemers 

ontevreden zijn over het feit dat zij langer zullen moeten doorwerken en dat de 

verzorgingsmaatregelen afgebouwd worden. Ook bestaat het LDB pas relatief kort, waardoor nog 

niet alle elementen ervan optimaal tot hun recht komen.  

 

Onderstaand wordt toegelicht op welke onderwerpen het LDB niet en op welke onderwerpen het 

LDB wel voorziet in de arbeidsgerelateerde behoeften van de oudere werknemers van PIKA. Van 

daaruit zullen in het volgende hoofdstuk concrete beleidsaanbevelingen en –suggesties worden 

gedaan die ten doel hebben een betere aansluiting op de behoeften van oudere werknemers te 

bewerkstelligen.  

 

Het belangrijkste onderwerp waar het LDB niet voorziet in de behoeften van de oudere 

werknemers, heeft betrekking op de work ability van oudere werknemers, oftewel het 

arbeidsvermogen. Met name de hoge werkdruk die de werknemers ervaren, voorziet in hoge 

mate niet in de behoefte die men heeft aan aansluiting van belasting van het werk op 

belastbaarheid van de werknemer. Volgens de respondenten heeft dit een negatieve invloed op 

de kwaliteit van het werk. Daarnaast willen de oudere werknemers graag meer focus leggen op 

de inhoud van het werk, in plaats van zoveel mogelijk declarabele uren schrijven.  

 

Minder werken is met name voor mensen die fulltime werken een wens. Hiervoor bestaan 

mogelijkheden in het LDB, maar deze zijn nog niet substantieel genoeg om te voorzien in de 

behoefte hieraan. Uitbreiding van mogelijkheden om minder te werken is dus een aanbeveling 

voor een betere aansluiting op de behoeften. Een andere reden om als oudere werknemer niet 

minder te werken terwijl hij dit wel zou willen, kan de financiële teruggang in salaris zijn, 

aangezien het niet meer mogelijk is om minder te werken met behoud van salaris.    

 

De leidinggevende vervult een belangrijke rol in het voorzien in de behoeften van oudere 

werknemers. Oudere werknemers hebben veel behoefte aan individuele aandacht en waardering 

(van de leidinggevende) en daarbij specifiek aandacht voor de levensfase waarin zij verkeren. Op 

dit moment wordt niet voldoende voorzien in deze behoefte. De discrepantie tussen beleid en de 

praktijk die werknemers ervaren is op dit moment echter nog te groot. De wijze waarop de 

individuele aandacht (voor de levensfase) vormgegeven kan worden, is door mogelijkheden te 
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creëren om verschillende elementen van het werk aan te passen aan de individuele situatie en 

door als leidinggevende expliciet aandacht te hebben voor de levensfase waarin een werknemer 

verkeert en hierover met hem in gesprek te gaan.  

 

Het meest concrete element van LDB en de doelstelling van de divisie Sociale Zekerheid is ‘de 

productieve en vitale inzetbaarheid van oudere werknemers’, oftewel het employable houden 

van deze groep. Het belangrijkste instrument hiervoor is het creëren van mogelijkheden voor 

ontwikkeling en opleidingen. De mobiliteit van de oudere werknemers is over het geheel 

genomen laag, net als het aantal dagen dat men in 2007 opleidingen heeft gevolgd. Daarbij 

hebben velen een zeer specialistische functie. Aannemelijk is dat deze werknemers last hebben 

van ervaringsconcentratie en hierdoor dus minder inzetbaar zijn. Het besef van urgentie van 

ontwikkeling (ook niet-functiegerelateerd) is nog niet voor iedereen even groot. Men dient zich 

bewust te worden van de noodzaak om zich als werknemer, in welke levensfase dan ook, te 

blijven ontwikkelen om inzetbaar te blijven. Ook in de laatste fase van de loopbaan is het 

noodzakelijk om alternatieve loopbaanmogelijkheden achter de hand te hebben.  

 

Een onderwerp wat erg belangrijk wordt gevonden en waar het LDB in hoge mate in voorziet is 

autonomie. De vrijheid en verantwoordelijkheid van een werknemer om zelf de werktijden te 

bepalen en het werk naar eigen inzicht in te richten is voor velen een essentieel onderwerp en 

wordt belangrijker gewaardeerd naarmate men ouder wordt.  

 

Tenslotte zijn werknemers erg tevreden over de verantwoordelijkheid die zij nemen voor hun 

eigen functioneren en voorziet het LDB op dat punt meer in de behoeften dan dat werknemers 

dit belangrijk vinden. Eigen verantwoordelijkheid van de werknemer is een belangrijk element 

van het LDB, het doel is uiteindelijk dat de verantwoordelijkheid die werknemer en 

leidinggevende nemen voor het functioneren van de werknemer, met elkaar in balans is.  

 

Voor een slagvaardig LDB dat op effectieve wijze haar doelen bereikt, is inzet en besef van de 

ernst van de problematiek door zowel de werkgever als de werknemer nodig. Men dient te gaan 

inzien dat ontwikkeling, ook later in de loopbaan, een voorwaarde voor blijvende inzetbaarheid 

is. Bij het LDB dient een balans gevonden te worden tussen de behoeften van de werknemer 

door middel van aandacht voor het individu en de levensfase waarin hij verkeert, en tussen de 

behoeften van de organisatie. Dit zal een spanningsveld blijven en een uitdaging voor alle 

partijen.  
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7. Aanbevelingen 

Nu in de conclusie een antwoord is gegeven op de hoofdvraag in dit onderzoek, geef ik in dit 

hoofdstuk enkele concrete aanbevelingen voor Achmea Vitale PIKA. Met deze aanbevelingen 

hoop ik dat binnen dit onderdeel van Achmea het LDB slagvaardiger kan worden en beter kan 

voorzien in de behoeften van oudere werknemers van PIKA. 

 

• Maak de werknemer bewust van de noodzaak van constante ontwikkeling. 

Om oudere werknemers inzetbaar te houden is het van belang dat zij zich blijven ontwikkelen 

opdat er geen ervaringsconcentratie ontstaat. Hiervoor dienen zij mobiel te blijven en 

opleidingen te volgen. Daarnaast kan gebruik gemaakt worden van de kennis en ervaring van 

oudere werknemers door ze speciale projecten te laten uitvoeren of mentor te laten zijn. Een 

werknemer zou zich niet enkel op zijn huidige functie moeten richten, maar regelmatig moeten 

reflecteren waar hij nu staat. Er kan in een vroeg stadium gekeken worden naar (alternatieve) 

loopbaanmogelijkheden en hoe deze bereikt kunnen worden met (niet-functiegerelateerde) 

opleidingen. Zowel de leidinggevende als de werknemer dienen te beseffen dat inzetbaarheid 

zeer belangrijk is en dat daar proactief van beide kanten aan gewerkt zou moeten worden.  

 

• Breid de mogelijkheden om minder of meer uren te werken uit. 

Er zijn op dit moment beperkte mogelijkheden om meer (+4) of minder (-2) uren te werken. Dit 

voldoet helaas nog niet aan de behoeften van oudere werknemers (met name fulltimers willen 8 

uur minder werken). Het aantal uren dat iemand meer of minder kan gaan werken, moet 

substantieel uitgebreid worden. Er kan ook gekeken worden in hoeverre het aantal uren 

geleidelijk afgebouwd kan worden.  

 

• Schenk aandacht aan de werknemer als individu en heb aandacht voor de levensfase 

waarin hij zich bevindt. 

Een van de belangrijkste punten van het LDB is het leveren van maatwerk en het hebben van 

aandacht voor het individu en de levensfase waarin hij verkeert. Leidinggevenden spelen hierin 

een grote rol, zij dienen aandacht voor het individu en de levensfase te hebben. 

Wenselijk zou zijn dat leidinggevenden getraind worden om hiermee om te gaan. Op basis van 

deze trainingen kunnen leidinggevenden in gesprek gaan met de werknemer over de levensfase 

waarin de werknemer verkeert en welke behoeften hij hierbij heeft.  

 

Discretionaire bevoegdheden voor de leidinggevende om te differentiëren tussen werknemers 

onderling is hierbij een voorwaarde. Dit heeft met name betrekking op het arbeidsvermogen. 

Hiervoor dienen mogelijkheden gecreëerd te worden om:  

o te differentiëren op het declarabiliteitstarget; 

o aandacht te hebben voor contractconstructies waarin werknemers werkzaam 

zijn en het declarabiliteitstarget hierop aanpassen (het zogeheten uurtje-

factuurtje werken is lastiger dan wanneer je werkt voor één vaste klant waar je 

alle uren kunt declareren); 

o meer aandacht aan de kwaliteit en inhoud van het werk te besteden door de 

werknemer naast kwantiteit ook op kwaliteit te beoordelen. 
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8. Discussie 

 

In de discussie wordt kritisch naar de uitvoering van het onderzoek gekeken en aandacht besteed 

aan de beperkingen van het onderzoek. Er wordt ingegaan op de nadelen van de gekozen 

onderzoeksmethode en de gevolgen die dit heeft gehad. Daarnaast worden suggesties voor 

vervolgonderzoek gedaan.  

 

In dit onderzoek is een specifieke focus gelegd op het LDB vanuit het perspectief van 

werknemers. De rapportage en de aanbevelingen zijn dus ook vooral gericht op het voorzien in 

behoeften van werknemers. In organisaties zijn echter niet enkel de belangen van de 

werknemers in het geding, maar ook de organisatiedoelstellingen. Bij de eventuele 

implementatie van de aanbevelingen uit dit onderzoek dient rekening gehouden te worden met 

de beperking dat er vanuit één perspectief is gekeken naar de werkelijkheid.  

 

Zoals uitgelegd in het theoretisch kader, is levensfasebewust personeelsbeleid gefundeerd op 

een individuele benadering van de werknemer. In dit onderzoek is de dominante 

onderzoeksmethode een enquête, waarbij er gezocht wordt naar generaliseerbare kennis over 

de onderzoeksgroep en dus niet over individuen. De toegepaste analysemethode was primair 

beschrijvend van aard met gebruik van gemiddelden en verschillen daartussen. Er werd dus 

gekeken naar opvallende onderwerpen die in de groep als geheel naar voren kwamen. 

Individuele afwijkende behoeften zijn hierdoor minder goed naar voren gekomen. Een voorbeeld: 

het LDB gericht op ouderen heeft als doel om hen (langer) inzetbaar te houden. Onderdeel 

hiervan kan zijn het creëren van mogelijkheden om na 65 jaar door te blijven werken. Omdat er 

echter veel respondenten zijn die absoluut niet na 65 jaar willen doorwerken, is dit item als 

laagste geëindigd in de ranglijst van behoeften. Dit betekent echter niet dat geen enkele 

werknemer hier behoefte aan heeft en dat er niet nagedacht zou moeten worden over langer 

doorwerken, juist voor die individuele verschillen zou aandacht moeten zijn, en mogelijkheden 

om beleid op aan te passen. Alles overwegend is een enquête achteraf gezien wel een goede 

onderzoeksmethode gebleken. De respons was voldoende om de uitspraken voor de 

onderzoekspopulatie te generaliseren, alhoewel het absolute aantal respondenten (70 -75) een 

relatief kleine steekproef is voor statistische analyse. Dit kan ook een verklaring zijn voor de 

beperkte significante verschillen die gevonden zijn tussen groepen (zoals leeftijd en functie). 

Sommige groepen bleken erg groot te zijn en andere groepen klein, waardoor een verschil niet 

snel significant blijkt.  

 

Vervolgens wil ik enkele kritische opmerkingen maken over de opzet van de enquête. Zo waren 

de gebruikte schalen over het algemeen niet erg homogeen. Omwille van de tijd was het niet 

mogelijk om een pilotstudie uit te voeren om de homogeniteit bij benadering te testen. Het grote 

belang van homogeniteit heb ik mij pas in een later stadium voldoende gerealiseerd, toen het 

niet meer mogelijk was om de enquête aan te passen. Voor de nauwkeurigheid van de weergave 

van de resultaten heb ik ervoor gekozen om alle individuele items apart te analyseren. Een 

voordeel hiervan is dat er geen datareductie plaatsvindt, het was juist mogelijk om op het niveau 

van de individuele items te analyseren. Uiteindelijk zijn verschillende onderwerpen die  een groot 

verschil in belangrijkheid en tevredenheid lieten zien, gegroepeerd, waardoor het toch is gelukt 
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om over een aantal dominante onderwerpen uitspraken te doen. De groepering van individuele 

items is gebeurd door middel van inhoudelijke constructanalyse, waarbij items op basis van hun 

inhoud zijn samengevoegd. Een beperking hiervan is dat het arbitrair kan zijn en dat er te twisten 

is over de gebruikte categorisering. In vervolgonderzoek zou er ten eerste meer aandacht aan de 

homogeniteit van de schalen besteed kunnen worden en er zou daarnaast gebruik gemaakt 

kunnen worden van een factoranalyse, waarbij items worden samengevoegd op statistische 

gronden.  

 

Een tweede punt van kritiek op de enquête is het verschil in formulering van de belangrijkheids- 

en tevredenheidsitems. Voor de variatie in de enquête heb ik ervoor gekozen om de stellingen 

die bij elkaar horen, niet identiek vorm te geven, maar juist op een andere manier te 

operationaliseren. Ik denk dat dit meer respons en volledig ingevulde enquêtes heeft opgeleverd, 

maar dat ik aan de andere kant een minder betrouwbare vergelijking kan maken tussen 

belangrijkheid en tevredenheid, omdat er toch nuanceverschillen in de stellingen aanwezig zijn.  

 

Het feit dat er naar aanleiding van opvallende uitkomsten van de enquête niet doorgevraagd kon 

worden naar dieperliggende oorzaken, vormt een goede aanleiding voor vervolgonderzoek. 

Hierin kan de focus gelegd worden op concrete instrumenten die een betere aansluiting tussen 

behoeften en beleid kan bewerkstelligen. Daarnaast was er een aantal thema’s, zoals behoefte 

aan ontwikkeling en de behoefte om minder te werken, waar wel instrumenten voor bestonden 

om aan te sluiten in die behoeften, maar waar de respondenten toch niet tevreden over waren. 

Als oorzaak hiervoor werd genoemd dat het LDB nog niet voldoende geïntegreerd is in de 

organisatie. In een later stadium, wanneer dat wel het geval is, zou dit onderzoek nogmaals 

uitgevoerd kunnen worden om erachter te komen in hoeverre de tevredenheid over de 

verschillende onderwerpen gestegen is. Ook kan in vervolgonderzoek aandacht besteed worden 

aan LDB vanuit verschillende perspectieven (en dus niet alleen de werknemers) om op deze 

manier meerdere belangen en behoeften mee te kunnen wegen.  

 

 

Bron: www.servicepuntmkb.nl, 2 juli 2008 
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9. Bijlagen 

Bijlage 1: interviewtopics 

Bijlage 2: uitnodiging enquête 

Bijlage 3: enquête 

Bijlage 4: resultaten enquête 

Bijlage 5: paper publieke dimensie 

 

9.1  Bijlage 1: interviewtopics 

Achtergrond werknemer 

• Leeftijd 

• Functie + functiekenmerken 

• Hoe lang werkt de respondent al voor Achmea/voorgangers en in welke functies? 

 

Ervaring met ouder worden? 

• Ontwikkelingen doorgemaakt in loopbaan 

• Lichamelijke/mentale beperkingen?  

• Zo ja, zijn hier maatregelen voor genomen?  

• Heeft dit invloed gehad op de productiviteit?  

• Hoe ervaart u de werkdruk? Declarabiliteit? 

• Leeft u toe naar stoppen met werken? Door welke factoren komt dit (aantrekkelijkheid 

van het niet-werkende leven?). Wat kan Achmea doen om dit te beïnvloeden 

(onderscheid maken tussen persoonsgebonden en organisatie/omgevingsgebonden 

factoren)? 

• Hoe gaat u om met  

� Veranderingen in het werk? 

� Meekomen met ontwikkelingen (IT)? 

� Competentieveranderingen 

 

Wat voor betekenis heeft werk voor u in uw leven? 

• Ik werk om te leven 

• Ik werk om zorg te kunnen verlenen 

• Betrokkenheid bij het werk 

• Leven om te werken/een bijdrage willen leven aan de samenleving.  

 

Kunt u iets zeggen over de houding van het management en uw collega’s aangaande oudere 

werknemers?  

• Waardeert u deze als… 

� Positief/negatief/neutraal? Voorbeelden? 

Hoe is uw relatie met de leidinggevende? 

• Individuele benadering? 

• Gesprekken met leidinggevende? 

• Wordt er naar uw ideeën geluisterd? Heeft u inspraak in beleid?  
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• Heeft u autonomie in het werk? 

Bespreking LDB-instrumenten en in welke mate de werknemer hier behoefte aan heeft. 

• Opleiding en ontwikkeling: 

� Ideale manier van leren (bijscholing, learning on the job, persoonlijke 

ontwikkeling  

� Mentoren van een jongere werknemer; 

� Opleidingsplan (1Compas); 

� Heeft u het gevoel dat er meer/minder/evenveel in uw ontwikkeling wordt 

geïnvesteerd dan in jongere werknemers? 

• Behoefte aan het afstoten van bepaalde taken en het intensiveren van taken? 

• Behoefte aan specifiek ouderenbeleid? Bv: verkorting arbeidstijd, aanpassing van de 

werktijden, geen overwerk, deeltijdpensioen, beloningsbeleid. 

• Arbeidsinhoud (interne/externe mobiliteit, aanpassing van de bestaande functie, 

loopbaanontwikkeling (gesprekken, plan?)) 

• Arbeidsomstandigheden (ergonomische aanpassingen, organisatie van het werk, 

thuiswerken) 

• Financiële prikkels om uit te treden/langer te blijven werken 

• Communicatie met HR 

 

Hoe zou het LDB beter kunnen aansluiten op uw behoeften? Heeft u aanbevelingen voor HR-

beleid?  

 

Welke maatregelen zouden ervoor kunnen zorgen dat u langer wilt blijven werken? Wat moet er 

veranderen/gebeuren opdat u langer wilt werken?  
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9.2  Bijlage 2: uitnodiging enquête  

 

Geachte heer, mevrouw, 

  

Op de PIKA-dag heb ik mij kort kunnen introduceren. Ik ben Anke Boonstra, student Strategisch 

Human Resource Management aan de Universiteit Utrecht. Vanuit HR Sociale Zekerheid ben ik 

momenteel bezig met mijn afstudeeronderzoek. Dit onderzoek gaat over levensfasebewust 

diversiteitsbeleid, wat kort gezegd  inhoudt dat de kwaliteiten van iedere werknemer worden 

benut, rekening houdend met ieders individuele situatie.  

  

Binnen PIKA is er een grote groep werknemers van 50 jaar en ouder (zo’n 40%). Hier ligt de focus 

van mijn onderzoek. Als werkgever is het belangrijk om te leren wat u als werknemer wilt, waar u 

behoefte aan heeft. Door meer te kennis te vergaren over deze behoeften, is het mogelijk om het 

beleid te verbeteren, waarbij de vraag centraal staat: hoe kunnen we dat zo goed en aangenaam 

mogelijk vormgeven?  

  

Inmiddels heb ik een aantal interviews gehouden met enkele van uw collega’s en naar aanleiding 

daarvan heb ik een enquête ontwikkeld die ik nu graag aan u wil voorleggen. Belangrijk voor de 

betrouwbaarheid van de resultaten is dat veel mensen de enquête invullen, daarom wil ik u 

vriendelijk vragen om dit te doen via de volgende link: 

http://questions.netq.nl/nq.cfm?q=7fb814f1-2bf0-a000-c40e-6c21a6880874 

  

Deelname aan deze vragenlijst duurt ongeveer een kwartier. Mocht u via uw werkcomputer de 

website niet kunnen bereiken, dan kunt u de enquête ook vanuit huis invullen door 

bovenstaande link te kopiëren naar uw web-browser. U kunt de vragenlijst invullen tot uiterlijk 

vrijdag 30 mei.  

  

Vanzelfsprekend worden uw gegevens anoniem door mij verwerkt. De rapportage die ik maak 

gaat over de gehele groep medewerkers; uitspraken zijn niet herleidbaar naar individuele 

personen. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact met mij opnemen via dit e-mailadres: 

amboonstra@gmail.com 

  

Bij voorbaat wil ik u bedanken voor uw deelname aan het onderzoek! 

  

Met vriendelijke groet, 

  

Anke Boonstra 

Student Strategisch Human Resource Management, Universiteit Utrecht 

Stagiaire Achmea Vitale HR 
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9.3  Bijlage 3: enquête levensfasebewust diversiteitsbeleid 

 

Persoonlijke gegevens 

U bent een: 

• man 

• vrouw 

 

Wat is uw geboortejaar? …. 

 

Wat is uw hoogst afgeronde opleiding? 

• Basisonderwijs 

• Mulo/Mavo 

• LBO 

• Havo 

• Atheneum/gymnasium 

• MBO 

• HBO 

• WO 

• Anders, namelijk:……. 

 

Wat is uw huidige functie? 

• professional (zoals arbo deskundige, psycholoog, adviseur) 

• managementfunctie (zoals manager) 

• ondersteunende functie (zoals teamassistent of administratief medewerker) 

• anders, namelijk……. 

 

Hoeveel jaar bent u werkzaam in uw huidige functie? 

……Jaar 

 

Hoeveel jaar bent u werkzaam bij Achmea Vitale of bij één van haar voorgangers (zoals Commit, 

Prevend, Achmea Arbo)? 

……jaar 

 

Hoeveel uur werkt u per week (volgens uw arbeidsovereenkomst)? 

…..uur 

 

Zou u meer of minder uren per week willen werken dan nu het geval is? 

• ja, ik zou … uren meer per week willen werken 

• ja, ik zou… uren minder per week willen werken 

• nee 

 

Hoeveel dagen heeft u in 2007 cursussen of opleidingen voor uw werk gevolgd? 

…..dagen 
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Leidinggevende
5
 

A. Ik vind het belangrijk om goed contact te hebben met mijn leidinggevende. 

B. Ik heb prettig contact met mijn leidinggevende. 

C. Ik heb voldoende contact met mijn leidinggevende. 

D. Ik vind het belangrijk dat mijn leidinggevende mij motiveert. 

E. Mijn leidinggevende laat waardering voor mijn werk blijken. 

F. Mijn leidinggevende motiveert mij voor mijn werk. 

G. Ik vind het belangrijk dat mijn leidinggevende vertrouwen in mij heeft. 

H. Mijn leidinggevende laat vertrouwen in mij blijken. 

I. Ik vind het belangrijk dat mijn leidinggevende aandacht heeft voor mijn persoonlijke 

behoeften. 

J. Mijn leidinggevende heeft aandacht voor mijn persoonlijke behoeften. 

K. Als ik mijn werk niet meer interessant zou vinden, dan zou mijn leidinggevende het werk 

weer interessant proberen te maken. 

L. Ik vind het belangrijk dat mijn leidinggevende mij de mogelijkheid biedt om mezelf te 

ontwikkelen. 

M. Mijn leidinggevende stimuleert dat ik mijn vakkennis op peil houd. 

N. Mijn leidinggevende biedt mij de mogelijkheid om aan functiegerelateerde opleidingen 

deel te nemen. 

O. Mijn leidinggevende helpt mij loopbaanmogelijkheden binnen de organisatie te 

benutten. 

P. Alleen als ik veel druk uitoefen bij mijn leidinggevende, kan ik een opleiding volgen. (R)
6
 

Q. Ik vind het belangrijk dat mijn leidinggevende met mij in gesprek gaat over de levensfase 

waarin ik nu verkeer. 

R. Door mijn leidinggevende wordt aandacht besteed aan de levensfase waarin ik nu 

verkeer. 

S. Mijn leidinggevende denkt constructief mee over mogelijke veranderingen in mijn 

loopbaan. 

 

Opleidingen 

A. Ik vind het belangrijk om me te kunnen ontwikkelen op mijn vakgebied. 

B. Ik ben tevreden over het aanbod van opleidingen en cursussen bij Achmea Vitale. 

C. Ik ben tevreden over de inhoud van de opleidingen en cursussen die ik volg. 

D. Mijn opleidingsbehoeften worden voldoende ingevuld. 

E. Mijn leidinggevende moet bij mij niet meer aankomen met nieuwe cursussen of 

opleidingen. (R) 

F. Ik vind het belangrijk dat ik mij persoonlijk kan ontwikkelen. 

G. Ik heb voldoende mogelijkheden om mij persoonlijk te kunnen ontwikkelen bij Achmea 

Vitale. 

                                                                 
5
 De onderstreepte items zijn de belangrijkheidsitems, de niet onderstreepte items zijn de 

tevredenheidsitems. Alle items die onder de onderstreepte items vallen, horen bij het bovenstaande 

onderstreepte item.  
6
 (R) betekent reversed question, oftewel omgekeerde vraag. Deze items zijn bij de voorbereiding van de 

analyse gehercodeerd.  
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H. Ik ben tevreden over het Compasgesprek. 

I. Ik ben tevreden over de afspraken die ik in het Compasgesprek heb gemaakt. 

J. Ik vind het belangrijk dat ik ook opleidingen kan volgen die niet direct met mijn huidige 

functie te maken hebben. 

K. Mijn verzoeken tot functieoverstijgende opleidingen worden ingewilligd. 

L. Als ik een opleiding wil volgen die niet direct betrekking heeft op mijn huidige functie, 

dan is dit mogelijk. 

M. Als ik bij Achmea Vitale extra scholing wil, dan kan dat altijd geregeld worden. 

 

Loopbaan 

A. Ik heb er behoefte aan om mij verder te ontwikkelen in mijn werk. 

B. Het is voor mij duidelijk welke richtingen ik op kan gaan om door te groeien binnen 

Achmea Vitale. 

C. Er zijn voldoende mogelijkheden voor mij om door te groeien binnen Achmea Vitale. 

D. Ik vind het belangrijk dat er met mij gesproken wordt over hoe ik mijn verdere loopbaan 

invul. 

E. Mijn leidinggevende praat voldoende met mij over hoe ik mijn loopbaan invul. 

F. Ik vind het belangrijk dat ik mijn persoonlijke kwaliteiten kan benutten in mijn werk. 

G. Ik ben tevreden over de mate waarin ik mijn kwaliteiten kan benutten in mijn werk. 

H. Ik vind het belangrijk dat er mogelijkheden zijn voor aanpassing van mijn taken als ik het 

werk niet meer aankan. 

I. Mijn leidinggevende overlegt goed met mij over het afstemmen van mijn functie op wat 

ik kan en wil. 

J. Als het werk voor mij te zwaar wordt, zal mijn leidinggevende me helpen met een beter 

passend takenpakket. 

K. Ik zou graag mentortaken willen vervullen (coachen van jongere werknemers, het 

begeleiden van stagiaires). 

L. Ik krijg mogelijkheden aangereikt om mentortaken te vervullen. 

 

Inhoud van het werk 

A. Ik vind het belangrijk werk te hebben dat aansluit op mijn arbeidsvermogen. 

B. Ik kan de hoeveelheid werk goed aan. 

C. Ik ervaar een grote tijdsdruk tijdens mijn werk. (R) 

D. Ik vind het aantal declarabele uren realistisch. 

E. Ik behaal het gestelde aantal declarabele uren. 

F. Ik vind het belangrijk om mijn werk zelfstandig te kunnen vormgeven. 

G. Ik kan mijn werkzaamheden uitvoeren op de manier die ik wil. 

H. Ik heb voldoende eigen verantwoordelijkheid in mijn werk. 

I. Ik vind het belangrijk om mijn werktijden zelf in te kunnen delen. 

J. Ik kan mijn werktijden zelf indelen. 

K. Ik vind het belangrijk om mijn werklocatie zelf te kunnen bepalen. 

L. Ik kan mijn werk uitvoeren op de locatie die ik wil. 

M. Ik heb de mogelijkheid om mijn werk deels thuis te kunnen doen. 

N. Ik vind het belangrijk om speciale projecten buiten mijn functie te kunnen uitvoeren. 
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O. Er zijn voldoende mogelijkheden voor mij om speciale projecten buiten mijn functie te 

kunnen uitvoeren. 

P. Ik vind het belangrijk om inspraak te hebben in beleid. 

Q. Ik heb het gevoel dat er door het management echt naar mij geluisterd wordt. 

R. Ik vind het belangrijk dat er een goede werksfeer is. 

S. Ik vind dat er een goede werksfeer is. 

T. Ik vind het belangrijk om geïnformeerd te worden over HRM−onderwerpen. 

U. Ik ben tevreden over de kwaliteit van de informatie van HR−net en de HR−desk. 

V. Ik vind het belangrijk om informatie aangeboden te krijgen over specifieke onderwerpen 

van mijn levensfase (zoals de cursus Pensioen in Zicht). 

W. Ik ben tevreden over de informatie die ik krijg over voor mijn levensfase relevante 

zaken. 

 

Werk-privébalans 

A. Ik vind het belangrijk om werk en privé goed te kunnen combineren. 

B. Ik kan mijn werk goed combineren met mijn privéleven. 

C. Mijn privéleven heeft een negatieve invloed op mijn werkprestaties. (R) 

D. Ik vind het belangrijk om de mogelijkheid te krijgen om minder of meer uren te werken. 

E. Ik wil meer uren werken dan ik nu doe. (R) 

F. Ik wil minder uren werken dan ik nu doe. (R) 

G. Ik ben tevreden over het aantal uren dat ik werk. 

H. Er zijn voldoende mogelijkheden om het aantal uren dat ik werk aan te passen als ik dat 

wil. 

I. Ik vind het belangrijk om na mijn 65e de mogelijkheid te krijgen om te kunnen 

doorwerken (eventueel minder uren). 

J. Ik ben tevreden over de mogelijkheden die geboden worden om na mijn 65e te kunnen 

doorwerken. 

 

Beloning en beoordeling 

A. Ik vind het belangrijk dat mijn leidinggevende aandacht heeft voor mijn functioneren. 

B. Ik ben tevreden over voortgangsgesprekken die ik heb met mijn leidinggevende. 

C. Ik ben tevreden over de onderdelen waarop ik word beoordeeld. 

D. Ik vind het belangrijk dat het duidelijk is waar ik op word beoordeeld. 

E. Ik word beoordeeld op de prestaties die van tevoren met mij zijn afgesproken. 

F. Ik vind het belangrijk om een goed salaris te verdienen. 

G. Ik vind dat ik een goed salaris verdien gezien het werk dat ik uitvoer. 

H. Ik ben tevreden met het salaris dat ik verdien. 

I. Ik vind het belangrijk dat er een link is tussen mijn prestaties en mijn salaris. 

J. Ik ben tevreden over mijn salaris in verhouding tot mijn prestaties. 

 

Algemeen 

A. Ik vind dat mijn functioneren een gedeelde verantwoordelijkheid van mij en mijn 

leidinggevende moet zijn. 
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B. Ik ben tevreden met de verantwoordelijkheid die mijn leidinggevende neemt voor mijn 

functioneren. 

C. Ik ben tevreden met de verantwoordelijkheid die ik zelf neem voor mijn functioneren. 

D. Ik vind het belangrijk dat verschillen tussen werknemers benut worden. 

E. Ik vind dat verschillen tussen werknemers goed benut worden. 

F. Als werknemer vind ik het belangrijk om als individu benaderd te worden. 

G. Ik vind dat ik bij Achmea Vitale als individu benaderd word. 

H. Ik vind dat mijn kwaliteiten individueel gewaardeerd worden. 

I. Ik vind het belangrijk dat Achmea Vitale aandacht heeft voor haar personeel. 

J. Binnen Achmea Vitale is er aandacht voor het personeel. 

 

Open vragen 

Met welk rapportcijfer zou u het HR−beleid dat u ervaart waarderen? …. 

Hoe zou u dit rapportcijfer motiveren? 

 

Welke instrumenten van personeelsbeleid die voor oudere werknemers belangrijk zijn, 

ontbreken er volgens u bij Achmea Vitale? 

 

Kunt u in eigen woorden aangeven wat u persoonlijk het meest zou helpen om tot aan uw 65ste 

(of daarna) door te willen en kunnen blijven werken? 
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9.4  Bijlage 4: resultaten enquête  

 

Ranglijst belangrijkheid – tevredenheid, verschil hiertussen 

 

Belangrijkheid Mean 

belangrij

kheid 

% 

eens/ 

zeer 

eens 

Tevredenheid  Mean 

tevreden

heid 

% 

eens/zee

r eens 

Verschil 

mean 

Ik vind het belangrijk dat er een 

goede werksfeer is. 

4,40 95,5%  Ik vind dat er een goede 

werksfeer is 

3,52 58,2% 0,88  

Ik vind het belangrijk om werk 

en privé goed te kunnen 

combineren. 

4,37 97% Ik kan mijn werk goed 

combineren met mijn 

privéleven 

3,75 

 

 

 

 

77,6% 

 

 

 

 

0,62 

 

 

Ik vind het belangrijk om mijn 

werk zelfstandig te kunnen 

vormgeven. 

4,37 98,5% Ik kan mijn werkzaamheden 

uitvoeren op de manier die ik 

wil. 

 

Ik heb voldoende eigen 

verantwoordelijkheid in mijn 

werk. 

Alpha .622 

4,13 89,5% 

 

 

 

 

94% 

0,24  

Ik vind het belangrijk om mijn 

werktijden zelf in te kunnen 

delen. 

4,28 97% Ik kan mijn werktijden zelf 

indelen 

4,00 82,1% 0,28  

Ik vind het belangrijk om goed 

contact te hebben met mijn 

leidinggevende. 

4,28 92,9% Ik heb prettig contact met mijn 

leidinggevende 

 

Ik heb voldoende contact met 

mijn leidinggevende 

Alpha .822 

3,28 59,2% 

 

 

43,6% 

1,00  

Ik vind het belangrijk werk te 

hebben dat aansluit op mijn 

arbeidsvermogen. 

4,27 95,5% Ik kan de hoeveelheid werk 

goed aan 

 

Ik ervaar een grote tijdsdruk 

tijdens mijn werk (R)  

 

Ik vind het aantal declarabele 

uren realistisch 

 

Ik behaal het gestelde aantal 

declarabele uren 

3,45 

 

 

2,67 

 

 

 

2,55 

 

 

 

3,13 

55,2% 

 

 

22,4% 

 

 

 

17,9% 

 

 

 

35,8% 

0,82  

 

 

1,6  

 

 

 

1,72 

 

 

 

1,14  

Ik vind het belangrijk dat ik mijn 

persoonlijke kwaliteiten kan 

benutten in mijn werk. 

4,25 95,6% Ik ben tevreden over de mate 

waarin ik mijn kwaliteiten kan 

benutten in mijn werk 

3,75 70,1% 0,50  

Ik vind het belangrijk dat mijn 

leidinggevende vertrouwen in 

mij heeft. 

4,23 85,9% Mijn leidinggevende laat 

vertrouwen in mij blijken 

3,42 50,7% 0,81 

Ik vind het belangrijk dat 

Achmea Vitale aandacht heeft 

voor haar personeel. 

4,16 83,6% Binnen Achmea Vitale is er 

aandacht voor het personeel.  

2,84 20,9% 1,32 
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Ik vind het belangrijk om een 

goed salaris te verdienen. 

4,13 88,1% Ik vind dat ik een goed salaris 

verdien gezien het werk dat ik 

uitvoer. 

Ik ben tevreden met het salaris 

dat ik verdien.  

Alpha .932 

3,44 52,2% 

 

 

53,8% 

0,69  

Als werknemer vind ik het 

belangrijk om als individu 

benaderd te worden. 

4,13 91,1% Ik vind dat ik bij Achmea Vitale 

als individu benaderd word. 

 

Ik vind dat mijn kwaliteiten 

individueel gewaardeerd 

worden.  

2,87 22,4% 

 

 

 

28,4% 

1,26  

Ik vind het belangrijk dat ik mij 

persoonlijk kan ontwikkelen. 

4,10 80,9% Ik heb voldoende 

mogelijkheden om mij 

persoonlijk te kunnen 

ontwikkelen bij Achmea Vitale 

 

Ik ben tevreden over het 

Compasgesprek 

 

Ik ben tevreden over de 

afspraken die ik in het 

Compasgesprek heb gemaakt 

Alpha .793 

2,9 41,2% 

 

 

 

 

 

17,7% 

 

 

72% 

1,2  

Ik vind het belangrijk om me te 

kunnen ontwikkelen op mijn 

vakgebied. 

4,07 79,4% Ik ben tevreden over het 

aanbod van opleidingen en 

cursussen bij Achmea Vitale. 

 

Ik ben tevreden over de inhoud 

van de opleidingen en 

cursussen die ik volg. 

 

Mijn opleidingsbehoeften 

worden voldoende ingevuld. 

 

Mijn leidinggevende moet bij 

mij niet meer aankomen met 

nieuwe cursussen of 

opleidingen. (R)  

Alpha .645 

3.02 19,1% 

 

 

 

 

22% 

 

 

 

 

25% 

 

 

 

 

52,9% 

1,05  

Ik vind het belangrijk om mijn 

werklocatie zelf te kunnen 

bepalen. 

4,04 82,1% Ik kan mijn werk uitvoeren op 

de locatie die ik wil  

 

Ik heb de mogelijkheid om mijn 

werk deels thuis te kunnen 

uitvoeren  

Alpha .672 

3,57 65,7% 

 

 

 

64,1% 

0,47  

Ik vind het belangrijk dat er 

mogelijkheden zijn voor 

aanpassing van mijn taken als ik 

het werk niet meer aankan. 

4,04 79,2% Mijn leidinggevende overlegt 

goed met mij over het 

afstemmen van mijn functie op 

wat ik kan en wil. 

 

Als het werk voor mij te zwaar 

wordt, zal mijn leidinggevende 

me helpen met een beter 

2,75 20,9% 

 

 

 

 

 

16,4 

1,29 
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passend takenpakket. 

Alpha .866 

Ik vind het belangrijk dat mijn 

leidinggevende aandacht heeft 

voor mijn functioneren. 

4,01 89,5% Ik ben over 

voortgangsgesprekken die ik 

heb met mijn leidinggevende. 

 

Ik ben tevreden over de 

onderdelen waarop ik word 

beoordeeld. 

Alpha .752 

2,86 25,4% 

 

 

 

 

23,9% 

 

 

 

1,15  

Ik vind het belangrijk om 

geïnformeerd te worden over 

HRM-onderwerpen. 

4,00 88% Ik ben tevreden over de 

kwaliteit van de informatie van 

HR-net en de HR-desk 

2,7 22,4% 1,3 

Ik vind het belangrijk om 

informatie aangeboden te 

krijgen over specifieke 

onderwerpen van mijn 

levensfase (zoals de cursus 

Pensioen in Zicht). 

3,97 73,2% Ik ben tevreden over de 

informatie die ik krijg over voor 

mijn levensfase relevante 

zaken. 

2,36 7,5% 1,61 

Ik vind het belangrijk dat mijn 

leidinggevende mij de 

mogelijkheid biedt om mezelf te 

ontwikkelen. 

3,96 76,1 Mijn leidinggevende stimuleert 

dat ik mijn vakkennis op peil 

houd. 

 

Mijn leidinggevende biedt mij 

de mogelijkheid om aan 

functiegerelateerde 

opleidingen deel te nemen.  

 

Mijn leidinggevende helpt mij 

loopbaanmogelijkheden 

binnen de organisatie te 

benutten 

 

Alleen als ik veel druk uitoefen 

bij mijn leidinggevende, kan ik 

een opleiding volgen. (R)   

Alpha .793 

3,06 29,1% 

 

 

 

39,5% 

 

 

 

 

 

 

21,1% 

 

 

 

 

 

38,1% 

0,9 

Ik vind het belangrijk dat mijn 

leidinggevende aandacht heeft 

voor mijn persoonlijke 

behoeften. 

3,96 80,3% Mijn leidinggevende heeft 

aandacht voor mijn 

persoonlijke behoeften 

 

Als ik mijn werk niet meer 

interessant zou vinden, dan 

zou mijn leidinggevende het 

werk werk interessant 

proberen te maken 

Alpha .722 

2,76 32,4% 

 

 

 

18,3% 

1,2  

Ik vind het belangrijk om de 

mogelijkheid te krijgen om 

minder of meer uren te werken. 

3,96 73,2% Er zijn voldoende 

mogelijkheden om het aantal 

uren dat ik werk aan te passen 

als ik dat wil.  

3,03 29,9% 0,93 

Ik vind het belangrijk dat het 

duidelijk is waar ik op word 

beoordeeld. 

3,94 83,6% Ik word beoordeeld op de 

prestaties die van tevoren met 

mij zijn afgesproken.  

3,27 46,3% 0,67 
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Ik vind het belangrijk dat 

verschillen tussen werknemers 

benut worden. 

3,88 74,6% Ik vind dat verschillen tussen 

werknemers goed benut 

worden. 

2,76 11,9% 1,12  

Ik vind het belangrijk dat mijn 

leidinggevende met mij in 

gesprek gaat over de levensfase 

waarin ik nu verkeer. 

3,86 70,5% Door mijn leidinggevende 

wordt aandacht besteed aan 

de levensfase waarin ik nu 

verkeer. 

 

Mijn leidinggevende denkt 

constructief mee over 

mogelijke veranderingen in 

mijn loopbaan. 

Alpha .844 

2,5 14,1% 

 

 

 

 

 

 

18,3% 

1,36  

 

Ik vind het belangrijk dat er een 

link is tussen mijn prestaties en 

mijn salaris. 

3,81 67,1% Ik ben tevreden over mijn 

salaris in verhouding tot mijn 

prestaties. 

3,22 43,3% 0,59 

Ik vind het belangrijk dat er met 

mij gesproken wordt over hoe ik 

mijn verdere loopbaan invul. 

3,81 74,6% Mijn leidinggevende praat 

voldoende met mij over hoe ik 

mijn loopbaan invul 

2,63 17,9% 1,18  

Ik vind het belangrijk dat mijn 

leidinggevende mij motiveert. 

3,70 60,6% Mijn leidinggevende laat 

waardering voor mijn werk 

blijken 

 

Mijn leidinggevende motiveert 

mij voor mijn werk 

Alpha .859 

2,85 29,6% 

 

 

 

 

22,5% 

0,85  

Ik zou graag mentortaken willen 

vervullen (coachen van jongere 

werknemers, het begeleiden van 

stagiaires). 

3,67 64,2% Ik krijg mogelijkheden 

aangereikt om mentortaken te 

vervullen.  

2,48 9% 1,19  

Ik vind het belangrijk om 

inspraak te hebben in beleid. 

3,67 64,2% Ik heb het gevoel dat er door 

het management echt naar mij 

geluisterd wordt 

2,6 14,9% 1,07  

Ik vind het belangrijk om 

speciale projecten buiten mijn 

functie te kunnen uitvoeren. 

3,58 58,2% Er zijn voldoende 

mogelijkheden voor mij om 

speciale projecten buiten mijn 

functie te kunnen uitvoeren. 

2,99 25,4% 0,59 

Ik heb er behoefte aan om mij 

verder te ontwikkelen in mijn 

werk. 

3,58 55,2% Het is voor mij duidelijk welke 

richtingen ik op kan gaan om 

door te groeien binnen 

Achmea Vitale. 

 

Er zijn voldoende 

mogelijkheden voor mij om 

door te groeien binnen 

Achmea Vitale. 

Alpha .651 

2,83 25,4% 

 

 

 

 

 

17,9% 

0,75 

Ik vind dat mijn functioneren een 

gedeelde verantwoordelijkheid 

van mij en mijn leidinggevende 

moet zijn. 

3,58 64,2% Ik ben tevreden met de 

verantwoordelijkheid die mijn 

leidinggevende neemt voor 

mijn functioneren.  

 

Ik ben tevreden met de 

verantwoordelijkheid die ik zelf 

neem voor mijn functioneren. 

2,73 

 

 

 

 

 

4,07 

20,6% 

 

 

 

 

 

86,6% 

0,85 

 

 

 

 

 

-0,49 
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Ik vind het belangrijk dat ik ook 

opleidingen kan volgen die niet 

direct met mijn huidige functie 

te maken hebben. 

3,31 44,2% Mijn verzoeken tot 

functieoverstijgende 

opleidingen worden 

ingewilligd. 

 

Als ik een opleiding wil volgen 

die niet direct betrekking heeft 

op mijn huidige functie, dan is 

dit mogelijk.  

 

Als ik bij Achmea Vitale extra 

scholing wil, dan kan dit altijd 

geregeld worden. 

Alpha .70 

2,79 1,5% 

 

 

 

 

0% 

 

 

 

 

 

14,7% 

0,52 

Ik vind het belangrijk om na mijn 

65e de mogelijkheid te krijgen 

om te kunnen doorwerken 

(eventueel minder uren). 

2,73 31,4% Ik ben tevreden over de 

mogelijkheden die geboden 

worden om na mijn 65
e
 te 

kunnen doorwerken 

2,69 7,5% 0,04  
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9.5  Bijlage 5: paper publieke dimensie 

 

De publieke dimensie van Achmea 

_______________________________________________________________________________ 

Omdat de opleiding bestuurs- en organisatiewetenschap een unieke benadering van organisaties 

en bestuur heeft: ‘het bestuderen van het functioneren van organisaties met een publieke 

functie in wisselwerking met hun bestuurlijke en maatschappelijke context’ (www.usg.uu.nl), is 

het ook bij de masterscriptie van belang om aandacht te besteden aan deze focus. Daarom zal in 

dit paper aandacht besteed worden aan de publieke dimensie die mijn onderzoeksorganisatie 

Achmea heeft. Dit zal aan de hand van drie vragen zijn die met behulp van literatuur en 

voorbeelden uit het maatschappelijk jaarverslag 2006 beantwoord zullen worden:  

1. Wat is er publiek aan Achmea? 

2. In hoeverre is social legitimacy een doelstelling van het HR-beleid van Achmea, en 

specifiek ten aanzien van het (beleids)vraagstuk in jouw onderzoek? 

3. Wat is jouw oordeel over de publieke dimensie van het (beleids)vraagstuk dat je 

onderzoekt (en van het beleid dat de organisatie voert dan wel zou kunnen voeren?) 

 

Wat is er publiek aan Achmea? 

Publieke sector/domein 

De meningen verschillen over welke organisaties in het publieke domein of de publieke sector 

behoren. Zo hanteert Rainey in zijn boek ‘Understanding and managing public organizations’ een 

vrij enge definitie van de publieke sector. Volgens hem zijn publieke organisaties enkel 

overheidsorganisaties. Hij kijkt hiervoor naar formele kenmerken, zoals eigendom en bron van 

inkomsten om te bepalen of een organisatie publiek of privaat is (Rainey, 2003, p. 68). In Raineys 

definitie is Achmea, een financiële dienstverlener met als primair doel zoveel mogelijk winst 

maken, een puur private organisatie (Rainey, 2003, p. 68).  

 

Noordegraaf hanteert een wat ruimere definitie, publieke organisaties zijn volgens hem: de 

verzameling van overheids-, semi-overheids- en verstatelijkte organisaties en instellingen, meer 

de organisaties in het publieke domein dus. Leisink tenslotte gaat uit van de meest ruime 

definitie: maatschappelijke issues/belangen en de wijze waarop publieke en private organisaties 

daarmee omgaan. Volgens hem kunnen ook private organisaties zich in het publieke domein 

begeven (college 1, sheet 3). 

 

Noordegraaf gaat verder dan voorgaande bespreking van de definities om te bepalen of een 

organisatie publiek of privaat is. Hij bestudeert hiervoor de identiteit van een organisatie, dit 

staat los van formele kenmerken van een organisatie (zoals: onderdeel van de overheid, 

winstoogmerk, etcetera). Bij het bepalen van een identiteit gaat het om de ‘duurzame 

kenmerken die de organisatie onderscheidt van andere organisaties’ (Whetten & Godfrey, 1998, 

in: Noordegraaf en Teeuw, 2003). Hij kijkt hiervoor naar vier dimensies van Gawthrop (1984) die 

de publieke van de private identiteit kan scheiden. Het gaat hier om de idee van doelgerichtheid, 

oorzakelijkheid, tijd en orde. Hieronder wordt kort toegelicht wat de private en de publieke 

opvattingen van deze ideeën zijn.  
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Idee van doelgerichtheid 

Privaat: ateleologisch, er is geen hoger doel aanwezig dat richtinggevend is voor een organisatie. 

Er wordt vooral gewerkt met doelstellingen om op relatief korte termijn te bereiken.  

Publieke: teleologisch, waarbij het gaat om met behulp van de organisatie een (vastgesteld) 

hoger doel te verwezenlijken.  

Idee van oorzakelijkheid 

Privaat: atomisch, een eenduidige relatie tussen oorzaak en gevolg, doel en middel. Er wordt 

gekeken naar directe effecten van de inzet van een bepaald middel.  

Publiek: holistisch, de werkelijkheid wordt gezien als een complex systeem van onderlinge 

afhankelijkheden (niet enkel directe effecten worden als effectief gezien).  

Idee van tijd 

Privaat: statisch, verleden en toekomst spelen geen rol in overwegingen, er moet enkel maximale 

efficiency en winst worden bereikt.  

Publiek: dynamisch, er wordt ook rekening gehouden met de gevolgen voor handelingen van nu 

in de toekomst en er wordt getracht gericht beleid te ontwikkelen om toekomstige problemen 

het hoofd te bieden.  

Idee van orde 

Privaat: verticaal, relaties zijn opgebouwd als ‘superieur-ondergeschikte’, waartussen een 

heldere bevelsrelatie is.  

Publieke: horizontaal, gezag is geen functie van een hogere positie, maar van een voorsprong in 

informatie en toegang tot hulpbronnen (Noordegraaf en Teeuw, 2003).  

 

Wanneer de formele kenmerken van de organisatie en de identiteit worden losgekoppeld, zijn er 

vier mogelijke organisatorische posities:  

Publieke organisatie, publieke identiteit: bestuurlijke positie 

Publieke organisatie, private identiteit: bedrijfsmatige positie 

Private organisatie, publieke identiteit: maatschappelijke positie 

Private organisatie, private identiteit: bedrijfspositie  

 

Achmea is een private organisatie wanneer er wordt gekeken naar haar formele kenmerken. 

Haar voornaamste doel is winst maken met haar producten en diensten. Haar missie is echter 

breder en de uitvoering daarvan ook: ‘Achmea wil een maatschappelijk betrokken, 

toonaangevende en innoverende dienstverlener zijn in Financiële Diensten, Zekerheid en Zorg’ 

(www.achmea.nl, kijkdatum 12 maart 2008). Volgens mijn interpretatie is het bedrijf Achmea te 

plaatsen in een maatschappelijke positie; het is een private organisatie met een publieke 

identiteit. Het belangrijkste argument hiervoor is dat zij expliciet aangeeft maatschappelijk 

verantwoord ondernemen (MVO) te integreren in al haar bedrijfsprocessen. Deze stellingname is 

specifieker te beargumenteren aan de hand van de hierboven genoemde kenmerken aangaande 

de idee van doelgerichtheid, oorzakelijkheid, tijd en orde.  

 

De doelgerichtheid van Achmea is te typeren als zowel ateleologisch als teleologisch. Enerzijds is 

Achmea gericht op het maken van zoveel mogelijk winst en op het verwerven van een zo 

prominent mogelijke marktpositie, anderzijds wil zij dit doen op een maatschappelijk betrokken 
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wijze waarbij maatschappelijk verantwoord ondernemen is geïntegreerd in haar 

bedrijfsprocessen. Er zijn dus zowel kortetermijndoelen (winst maken en marktpositie 

verwerven) als langetermijndoelen (meedenken over oplossingen voor maatschappelijke 

problemen, integreren van MVO in de bedrijfsprocessen).  

 

Ook bij de idee van oorzakelijkheid kunnen we stellen dat zowel de private als de publieke 

opvatting bij Achmea aanwezig is. Zo worden er enerzijds instrumenten ingezet om de 

bedrijfsdoelen te bereiken en deze dienen ook een direct effect te hebben (zoals het invoeren 

van declarabiliteit waardoor de productiviteit van de werknemers vergroot wordt en dus de 

winst), anderzijds zijn er meer indirecte effecten om bijvoorbeeld het imago van het bedrijf te 

verbeteren, denk hierbij aan de Stichting Achmea Slachtoffer en Samenleving (SASS), die de 

slachtofferhulp wil verbeteren, waarmee Achmea haar maatschappelijke betrokkenheid wil 

tonen. Dit heeft niet een direct meetbaar effect, maar kan uiteindelijk wel bijdragen aan een 

betere marktpositie van Achmea.  

 

Bij de idee van tijd is er wederom een combinatie van private en publieke opvattingen te 

herkennen. Zo zien wij dat er enerzijds gestreefd wordt naar het bereiken van maximale winst en 

wordt er weinig rekening gehouden met het verleden en de ‘verre’ toekomst, anderzijds wordt er 

door de integratie van MVO geprobeerd om zo een ‘duurzaam rendement’ te bereiken (Het hart 

van de zaak, 2006, p. 15). De doelstelling van de inzet van MVO is: ‘onze bedrijfsactiviteiten laten 

bijdragen aan het creëren van langetermijnwaarde voor mensen binnen en buiten ons bedrijf, 

voor het leefmilieu en voor de economie’ (Het hart van de zaak, 2006, p. 17). Met deze inzet 

wordt er dus wel degelijk rekening met de toekomst gehouden en de gevolgen die een te 

rücksichtslos streven naar winst met zich kan meebrengen. 

 

Tenslotte wordt er gekeken naar de idee van orde. Binnen Achmea is er een duidelijke hiërarchie 

van functies, divisies en ondersteunende afdelingen te herkennen, mijns inziens een absolute 

randvoorwaarde voor het functioneren van zo’n enorme organisatie. Daarnaast is er ook wel 

sprake van een horizontale orde aangezien Achmea zeer extern is gericht richting haar grote 

klantenkring die bestaat uit bedrijven, overheidsorganisaties en consumenten en heeft zij door 

haar voornaamste bezigheid verzekeren een maatschappelijke positie en een maatschappelijk 

belang. Ook Achmea dient veel verschillende partijen tevreden te houden.  

 

Nu al deze kenmerken besproken zijn, wil ik graag de stelling innemen dat wanneer een private 

organisatie langs de meetlat van deze ideeën wordt gelegd, deze altijd ook gedeeltelijk een 

private identiteit zal hebben. Zij streeft nu eenmaal bedrijfsdoelen na die enkel bereikt kunnen 

worden wanneer zij uitgaat van private opvattingen. De publieke identiteit kan wel gestalte 

krijgen door het uitbreiden van de doelstellingen van het bedrijf en door bijvoorbeeld de 

integratie van MVO in bedrijfsprocessen, maar volgensmij is het zo dat de private identiteit als 

randvoorwaarde aanwezig dient te zijn, wil de organisatie kunnen en blijven bestaan. 

 

Social legitimacy 

Boxall & Purcell besteden in hun boek ‘Strategy and human resource management’ aandacht aan 

de kritische HR-doelen en kritische ‘non’-HR-doelen die ingezet worden om de ultimate business 
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goals van de organisatie te bereiken en de bestaanszekerheid of levensvatbaarheid te vergroten. 

Eén hiervan is social legitimacy, oftewel maatschappelijke legitimiteit (Boxall & Purcell, 2003, p. 

7). Ervan uitgaande dat organisaties opereren in omgevingen en dat zij hier niet onafhankelijk 

van hun gang kunnen gaan, dienen zij rekening te houden met deze omgeving en hier op een  

duurzame wijze mee om te gaan. Aan de ene kant is het geoorloofd om ‘profit’ na te streven, aan 

de andere kant is het goed om ook naar de ‘people’ en de ‘planet’ te kijken, oftewel de triple 

bottom line (financieel, milieu en sociaal) (Elkington, 1997, in Boxall & Purcell, 2003, p. 12). De 

organisatie kan een bepaalde mate van maatschappelijke legitimiteit nastreven en er 

bijvoorbeeld voor zorgen dat zij haar overlast op het milieu minimaliseert en geen producten 

verkoopt die met behulp van kinderarbeid zijn geproduceerd. Met name wetgeving en 

maatschappelijke druk hebben ervoor gezorgd dat het steeds belangrijker wordt hoe de 

organisatie zich opstelt in relatie tot haar omgeving.  

 

Als we kijken naar de aandacht voor social legitimacy in publieke en private organisaties, is er iets 

opmerkelijks waarneembaar. Zo wordt er in een private organisatie als Achmea zeer veel 

aandacht besteed aan maatschappelijk verantwoord ondernemen, is er zelfs een MVO-

jaarverslag en wordt getracht MVO-doelstellingen zover mogelijk te integreren in de organisatie 

en haar omgeving. Bij veel publieke organisaties wordt maatschappelijke legitimiteit echter als 

een soort vanzelfsprekendheid gezien. Een publieke organisatie streeft over het algemeen al een 

hoger doel na, heeft geen winstoogmerk en heeft daardoor minder drang om haar 

maatschappelijke legitimiteit te benadrukken? Een herkenbare trend is nu dat een private 

onderneming als Achmea een substantiële maatschappelijke positie weet te verwerven. 

 

Achmea heeft maatschappelijke legitimiteit in haar strategie expliciet benoemd en ook in haar 

HR-beleid komt dit terug. Zo zijn er drie speerpunten vastgesteld: Achmea wil bijdragen aan 

maatschappelijke issues, zij wil MVO integreren in haar kernprocessen en zij wil investeren in de 

maatschappij (community investment) (Het hart van de zaak, 2006, p.18/19). Dit is nader toe te 

spitsen op concreet (HR-)beleid en op het vraagstuk dat ik ga onderzoeken:  

 

Ten eerste probeert Achmea door middel van MVO bij te dragen aan haar sociale legitimiteit en 

dit te integreren in haar beleid, dus ook in het HR-beleid. Dit doet zij bijvoorbeeld door te 

onderzoeken welke maatschappelijke issues er gaande zijn, denk hierbij aan klimaatverandering 

en vergrijzing. Hierop ontwerpt zij vervolgens beleid dat als doel heeft om bij te dragen aan een 

oplossing. Ook het onderwerp waar ik me in mijn onderzoek mee ga bezighouden, 

levensfasebewust diversiteitsbeleid (LDB), is zo te plaatsen. Dit heeft als doelstelling om een zo 

goed mogelijke aansluiting te bieden tussen de behoefte van de organisatie en de behoefte van 

de individuele werknemer. Daarnaast wordt dit beleid ook ontwikkeld om in te spelen op de 

toenemende diversiteit in onze samenleving. Achmea wil graag een afspiegeling worden van de 

samenleving. De specifieke groep werknemers waarop ik mij ga richten, de oudere werknemers, 

verdient speciale aandacht in het licht van de groeiende problematiek omtrent de vergrijzing. Het 

primaire motief waarom Achmea hier specifiek aandacht voor genereert is omdat ze de kennis en 

kunde van de oudere werknemers niet zomaar wil verliezen en het in het belang van de 

organisatie is om hier zorgvuldig mee om te gaan. Daarnaast kan levensfasebewust 
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diversiteitsbeleid zorgen voor een gedeelde maatwerkoplossing voor de vergrijzing (de vergrijzing 

zal hoe dan ook doorzetten, maar de kunst is om de ‘schade’ ervan zoveel mogelijk te beperken).  

 

Wat doet Achmea nog meer in het kader van social legitimacy? Zo is er de mogelijkheid tot het 

doen van vrijwilligerswerk door werknemers, gesteund door Achmea. Daarnaast is er de Eureko 

Achmea foundation, een stichting die jaarlijks 0,5% van de netto winst ontvangt om in te zetten 

voor goede doelen. In 2006 was het bedrag dat gedoneerd werd 3,5 miljoen euro (!) (Hart voor 

de zaak, 2006, p. 50). Op het gebied van klimaatverandering wordt ook veel gedaan: zo staan de 

printers standaard op dubbelzijdig printen om papier te besparen, en worden in het kantoor in 

Apeldoorn de toiletten doorgespoeld met water uit een eigen bron (en dus niet met kostbaar 

drinkwater) (Hart voor de zaak, 2006, p. 55/56).  

 

Mijn oordeel 

Voordat Achmea aandacht had voor het probleem vergrijzing dat centraal staat in mijn 

onderzoek, moest er een sense of urgency zijn, de inzet van LDB moet bepaalde 

organisatiebelangen dienen en uiteindelijk meer winst opleveren, het primaire bedrijfsdoel van 

Achmea. Deze belangen zijn in ruime mate aanwezig. Zo zijn er voor het optimaal functioneren 

van een organisatie arbeidskrachten nodig en zullen door de opkomende vergrijzing op korte 

termijn veel arbeidskrachten uitstromen. Naast het verlies van de kennis en vaardigheden van 

deze werknemers, moet de organisatie zich ook gaan bezighouden met de vraag hoe deze fte’s te 

vervangen. Wanneer Achmea beleid kan ontwikkelen dat de vergrijzende werknemer goed doet 

en langer inzetbaar en productief houdt, zal dit bijdragen aan het bereiken van de bedrijfsdoelen. 

Zo merk ik in de gesprekken die ik heb met verschillende personen binnen Achmea dat met name 

de sense of urgency voor de organisatie leidend is voor de inzet en ontwikkeling van nieuw beleid 

en in mindere mate de drang om het maatschappelijke vergrijzingsprobleem in Nederland op te 

lossen. De MVO speerpunten over integratie in de bedrijfsprocessen en het bijdragen aan het 

oplossen van maatschappelijke problemen komen naar mijn idee vooralsnog minder prominent 

terug in de dagelijkse praktijk dan gepretendeerd wordt in het MVO-jaarverslag. Nu wordt er in 

eerste instantie gekeken naar het belang van LDB voor de organisatie en het is mooi 

meegenomen dat ontwikkeling van dit beleid kan bijdragen aan maatschappelijke problematiek. 

Andersom, dus het herkennen en erkennen van het maatschappelijke probleem vergrijzing en in 

dat licht beleid ontwikkelen om dit probleem op te lossen en het vervolgens te integreren in het 

HR-beleid is in mijn perceptie nog niet aan de orde. Allereerst moet er een urgentie zijn voor de 

organisatie… 
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