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Voorwoord 
 

Tijdens de cursus Good Governance: SHRM werd mijn interesse gewekt voor leeftijdsbewust 
personeelsbeleid en de wijze waarop in organisaties wordt omgegaan met oudere werknemers. Mede 
door de aanhoudende aandacht in de media voor vergrijzing, oudere werknemers en de ophoging van 
de pensioenleeftijd blijft dit onderwerp dan ook een ‘hot topic’ voor een groot deel van de 
maatschappij. Toen het moment was aangebroken om een onderwerp te kiezen voor mijn 
afstudeeronderzoek was de beslissing dan ook snel gemaakt; leeftijdsbewust personeelsbeleid leek 
meer dan de moeite waard om verder uit te diepen. Hoe gaan we nu en in de toekomst om met oudere 
werknemers? Wat levert een investering hierin nu eigenlijk op voor een organisatie? Om die vragen te 
kunnen beantwoorden lijkt het noodzakelijk te kunnen meten wat leeftijdsbewust personeelsbeleid 
daadwerkelijk opbrengt. Aangezien organisaties hier tot nog toe weinig aandacht aan besteden is het 
wellicht beter de vraag anders te formuleren; welke HR-uitkomsten zouden organisaties interessant 
vinden om meetbaar te maken. Door inbreng van drs. Eva Knies en prof. dr. Peter Leisink werd duidelijk 
dat vooral het meetbaar maken van HR-uitkomsten van leeftijdsbewust personeelsbeleid nog weinig 
ontwikkeld was in veel organisaties. Hierdoor was de koppeling tussen meetbaarheid van HR-
uitkomsten en leeftijdsbewust personeelsbeleid geboren.  
De doelstelling van dit onderzoek is een overzicht te geven van HR-uitkomsten van leeftijdsbewust 
personeelsbeleid (gericht op oudere werknemers) die organisaties meetbaar zouden willen zien met het 
oog op het behalen van hun HR-doelstelling. Daarnaast zal bekeken worden wat de motivatie voor 
organisaties is voor het meetbaar willen zien van de HR-uitkomsten.  
 
Naast een korte achtergrond over mijn keuze voor dit onderwerp zou ik graag mijn oprechte dank uit 
willen spreken aan mijn begeleider drs. Eva Knies. Haar begeleiding was voor mij een uitstekende 
stimulans tijdens het schrijven van de scriptie en het uitvoeren en -werken van het onderzoek. Zij wist in 
mijn ogen de perfecte balans te bewerkstelligen tussen bijsturing waar nodig en ruimte om zelf als 
onderzoeker te verkennen. Ik heb mij altijd ondersteund gevoeld en tevens vrijgelaten in hoe ik dit 
onderzoek zelf wilde aanpakken. Vanwege mijn eerdere ervaring met begeleiding tijdens onderzoek 
kan ik niet anders dan lof hebben over de professionele en warme wijze waarop zij mijn onderzoek 
begeleid heeft. Daarnaast gaat mijn dank uit naar prof. dr. Peter Leisink en de leerkringgroep SHRM 
voor het aanscherpen van mijn onderzoek en de tips die ik heb mogen ontvangen tijdens de 
bijeenkomsten. Specifiek gaat mijn dank ook uit aan Eddy Hilbert. De kritische noten en 
aandachtspunten die wij gegeven hebben over elkaars scriptie en onderzoek hebben naast de 
ondersteuning die ik heb mogen ontvangen een belangrijke bijdrage geleverd aan dit eindproduct. 
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Hoofdstuk 1 
Inleiding  
 
 
Samenvatting 
In deze inleiding zal de achtergrond van dit onderzoek beschreven worden op basis van drie 
onderwerpen; meetbaarheid, oudere werknemers en leeftijdsbewust personeelsbeleid.  
Allereerst zal in deze inleiding uitleg gegeven worden over het ontstaan van de grote groep (huidige en 
toekomstige) oudere werknemers en de maatschappelijke gevolgen hiervan. Vervolgens zal dit verder 
toegespitst worden op wat de consequenties zijn voor organisaties in het bijzonder. Wat betekent 
vergrijzing precies, en wat zijn de mogelijkheden die oudere werknemers zouden kunnen bieden aan 
organisaties? 
Hierop aansluitend zal leeftijdsbewust personeelsbeleid belicht worden, wat kan inspringen op de 
wensen, behoeften en mogelijkheden van oudere werknemers. Op basis van de inleiding over oudere 
werknemers en leeftijdsbewust personeelsbeleid zal verder uitleg gegeven worden over welke HR-
uitkomsten organisaties van leeftijdsbewust personeelsbeleid (gericht op oudere werknemers) 
meetbaar zouden willen zien.  
Afsluitend zal de onderzoeksvraag behandeld worden die aansluit bij de genoemde onderwerpen. 
 

1.1 Inleiding vergrijzing en oudere werknemers 
 
Afgelopen jaren lijkt er in het kader van de leeftijdssamenstelling van onze bevolking met name voor 
één onderwerp aandacht te zijn: ‘vergrijzing’. Het fenomeen vergrijzing is te kenmerken als een scheve 
leeftijdsverdeling in onze bevolkingssamenstelling, wat inhoudt dat op dit moment de oudere 
leeftijdsgroepen van onze bevolking qua aantal groter zijn dan de jongere leeftijdsgroepen. Deze 
scheve verdeling vindt zijn oorsprong (in het geval van Nederland) vlak na de Tweede Wereldoorlog. 
Vanaf 1945 tot eind jaren ’60 vertoonde de Nederlandse bevolkingsgroei een sterke stijging, wat zich 
liet typeren als een geboortegolf (zie grafiek 1, CBS). 
 

 
Grafiek 1: Levendgeborenen per 1000 inwoners (bruto geboortecijfer), 1935-2004 (bron: CBS)  
 
De trend van hoge geboortecijfers werd echter onderbroken in de jaren ’70 toen de zogenaamde 
‘ontgroening’ had ingezet en het aantal geboortes in sterke mate daalde. Dit had onder andere de sterk 
toegenomen welvaart als oorzaak. Op dit moment is de grote groep oudere werknemers die door de 
geboortegolf ontstaan is een sterk opkomend fenomeen waarvan de gevolgen voor de maatschappij en 
organisaties langzaamaan steeds duidelijker worden.  
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Maatschappelijke gevolgen vergrijzing 
Op een breed maatschappelijk vlak zal deze groep oudere werknemers en gepensioneerden nu en in de 
toekomst een steeds grotere druk op ons zorg- en pensioensysteem leggen. Er zal immers, naarmate 
meer mensen ouder worden, ook meer gebruik gemaakt gaan worden van deze zorgvoorzieningen. 
Daarmee zal ook meer druk op de afnemende beroepsbevolking komen in de vorm van hogere lasten 
om deze zorg nog te kunnen financieren (Rapport Vergrijzing & Houdbaarheid, 2006) en om huidige 
pensioensystemen nog te laten functioneren.  
 
Gevolgen organisaties vergrijzing 
Voor organisaties in het bijzonder betekent de vergrijzing in veel gevallen een zogenaamd ‘verouderd’ 
personeelsbestand. Op dit moment bestaat meer dan 30% van het personeel bij het Rijk uit werknemers 
die 50 jaar of ouder zijn (Sociaal Jaarverslag Rijk, 2007). Bij private organisaties geeft 31% van de 
financiële dienstverleningssector aan dat zijn organisatie vergrijsd is, zo ook 48% van de Industriesector 
(Vergrijzingsmonitor, 2008).  
Een dusdanig grote groep oudere werknemers in het personeelsbestand kan in de toekomst leiden tot 
zowel problemen als mogelijkheden voor een organisatie. De mogelijke problemen kunnen ontstaan 
wanneer deze grote groep oudere werknemers uit een organisatie stapt. Hierbij kan waardevolle kennis 
en ervaring die werknemers aan een organisatie kunnen bieden verloren gaan (Burke & Ng, 2006). 
Naast het verlies aan kennis en ervaring moet ook op andere vlakken rekening gehouden worden met 
het vertrek van oudere werknemers uit organisaties, wat door een krappere arbeidsmarkt kan leiden tot 
een werknemerstekort (Burke & Ng, 2006, Zimmermann, 2005). Dit heeft als gevolg dat organisaties 
tegen zowel een kwalitatief tekort (kennis en expertise) als een kwantitatief tekort (hoeveelheid 
werknemers) kunnen aanlopen (Remery, Henkens, Schippers & Ekamper, 2003).  
 
Mogelijkheden oudere werknemer 
De oudere werknemer zelf kan een belangrijke rol gaan innemen voor organisaties om met de eerder 
genoemde gevolgen van vergrijzing om te gaan. Voor organisaties houdt dit in dat men deze groep 
oudere werknemers zo optimaal en duurzaam mogelijk zal moeten laten functioneren binnen een 
organisatie. Door dit optimaal en duurzaam functioneren kan door organisaties ingesprongen worden 
op de krappere arbeidsmarkt en kan waardevolle kennis en ervaring zo veel mogelijk behouden en 
overgedragen worden. In het verleden is de oudere werknemer echter zelden op bovenstaande wijze 
bekeken. De afgelopen decennia werden vooral gekenmerkt door vroegtijdige pensionering en 
afvloeiing van oudere werknemers (Schils, 2008) waarbij aandacht voor optimaal en duurzaam 
functioneren van oudere werknemers ontbrak. Sterker nog, werkgevers onderscheiden zich door (in 
sommige gevallen onterechte) negatieve vooroordelen over oudere werknemers. Brooke en Taylor 
(2005) beschrijven een aantal percepties van werkgevers die in hun onderzoek naar voren kwamen. Zo 
beschouwde een deel van de werkgevers oudere werknemers als lastig trainbaar, als niet in staat zich 
aan te passen aan nieuwe technologieën en als te voorzichtig in het werk. Burke en Ng (2006) 
ondersteunen op basis van hun onderzoek deze visie en voegen er aan toe dat oudere werknemers vaak 
gezien worden als werknemers met een slechtere gezondheid en een inflexibele houding. Skoglund & 
Skoglund (2005) benadrukken dat managers over het algemeen jongere werknemers als meer flexibel 
beschouwen en meer openstaand voor verandering. Dit is echter vaak gebaseerd op een gebrek aan 
kennis over hoe ouderdom werkelijk de werkcapaciteit (zowel positief als negatief) kan beïnvloeden. 
Daarnaast benadrukt Thunnissen (2005) dat eventuele knelpunten vaak ontstaan als gevolg van 
onderinvestering van organisaties in (doorgaans oudere) werknemers.  
Dit duidt erop dat er mogelijkheden bestaan om een oudere werknemer net als ieder andere 
werknemer door curatief beleid op knelpunten te laten verbeteren en door preventief beleid optimaal 
te laten functioneren tot aan het pensioen (hierover in paragraaf 2.1 meer). 
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Oudere werknemers kunnen voldoende mogelijkheden bieden aan organisaties. Zo scoren oudere 
werknemers vaak hoger dan jongere werknemers op eigenschappen als betrouwbaarheid, 
betrokkenheid, nauwkeurigheid, sociale vaardigheden en klantgerichtheid (Henkens & Van Dalen, 
2007). Oudere werknemers hebben in die zin een goede basis om van blijvende waarde te kunnen zijn 
voor een organisatie. Het eerder genoemde verlies aan kennis bij uittreding van oudere werknemers 
kan tegelijkertijd een reden zijn om als organisatie te bekijken hoe oudere werknemers deze kennis 
succesvol kunnen over- en uitdragen aan de ‘nieuwe generatie’ werknemers. Daarnaast kan de 
mogelijke krapte op de arbeidsmarkt ook een reden zijn om meer aandacht te besteden aan retentie en 
functieflexibiliteit van oudere werknemers.  
Al deze redenen om te investeren in oudere werknemers zullen het noodzakelijk maken om nu en in de 
toekomst op een verantwoorde manier op oudere werknemers in te springen in een organisatie (Streb, 
Voelpel & Leibold, 2008). Vanuit een organisatie geredeneerd is het daarom van belang dat 
personeelsbeleid inspringt op de mogelijkheden en kansen die de huidige groep oudere werknemers 
kan bieden. Om oudere werknemers optimaal en duurzaam te laten functioneren (eventueel ook na de 
pensioenleeftijd) wordt er steeds meer personeelsbeleid toegepast dat rekening kan houden met de 
mogelijkheden, wensen en behoeften van oudere werknemers en inspringt op verschillen tussen 
werknemers van verschillende leeftijden in een organisatie, namelijk; leeftijdsbewust personeelsbeleid.  
 

1.2 Inleiding onderzoek; leeftijdsbewust personeelsbeleid, meetbaarheid & 
HR-uitkomsten 

 
Leeftijdsbewust personeelsbeleid is de laatste jaren een steeds belangrijker item geworden. Dit 
personeelsbeleid houdt rekening met verschillende leeftijden in een organisatie waardoor een 
werknemer gedurende zijn gehele loopbaan optimaal en duurzaam kan blijven functioneren. Kort 
gezegd springt dit personeelsbeleid in op het zo lang mogelijk vitaal, gemotiveerd en inzetbaar houden 
van (ouder wordende) werknemers (Thunnissen, 2005). De noodzaak van het optimaal en duurzaam 
functioneren van een werknemer met het oog op de toekomst (lees; vergrijzing en zijn gevolgen voor de 
maatschappij) is de overheid dan ook niet onopgemerkt gebleven. Dit blijkt uit het feit dat het 
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de afgelopen jaren veelvuldig subsidies verstrekt 
heeft aan organisaties om onderzoek naar en gebruik van leeftijdsbewust personeelsbeleid te kunnen 
bevorderen. In 2008 heeft het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dan ook met het oog 
op gebruik van leeftijdsbewust personeelsbeleid een onderzoek gedaan naar CAO-afspraken tussen 
sociale partners met betrekking tot langer doorwerken. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat op dit 
moment in 42% van de onderzochte CAO’s ‘leeftijdsbewust personeelsbeleid’ wordt genoemd. In 23% 
van de steekproef-CAO’s wordt de intentie uitgesproken een onderzoek en/of studie uit te voeren naar 
één of meerdere onderwerpen in het kader van ‘perspectief op langer doorwerken’. Hieruit blijkt dat er 
nog veel onderzoek gedaan kan worden naar leeftijdsbewust personeelsbeleid, temeer aangezien veel 
publieke organisaties tot nu toe weinig elementen hebben doorgevoerd van leeftijdsbewust 
personeelsbeleid (Leisink, Thijssen & Walter, 2004).  
Daarbij komt eveneens dat veel organisaties tot nu toe weinig tot geen aspecten m.b.t. oudere 
werknemers meetbaar gemaakt hebben (Leisink et al., 2004). Een gedetailleerd beeld van de 
werkzaamheid van leeftijdsbewust personeelsbeleid binnen een organisatie is dus beperkt. 
Er is in het verleden wel uitvoerig onderzoek gedaan naar de meetbaarheid van onderlinge aspecten als 
commitment (Claes & Van de Ven, 2008), kennis / expertise (Van der Heijden, 2000) en naar praktische 
meetsystemen als de balanced scorecard (Kaplan & Norton, 2001) en de HR-scorecard (Becker & Huselid, 
2001). Deze meetbare aspecten zijn echter vaak niet in combinatie met leeftijdsbewust 
personeelsbeleid gebruikt. 
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1.3 Probleemstelling onderzoek 
 
In dit onderzoek is de insteek niet om aspecten daadwerkelijk meetbaar te maken of te zien hoe 
organisaties aspecten meetbaar maken, aangezien dit al grotendeels gedaan is, of in sommige gevallen 
kan worden herleid. Echter, het doel is de HR-uitkomsten van leeftijdsbewust personeelsbeleid die 
organisaties meetbaar zouden willen zien in een overzicht te plaatsen en wat de motivatie voor hun 
keuze is. Onder HR-uitkomsten wordt in dit geval de (beoogde) uitkomsten uit HR-beleid verstaan, die 
moeten leiden tot optimaal en duurzaam functioneren van de werknemer. Voorbeelden hiervan zijn 
motivatie, tevredenheid, belastbaarheid, gezondheid, kennis, functieflexibiliteit et cetera. Deze HR-
uitkomsten zijn daarbij gekoppeld aan de doelstelling op HR-gebied om bepaalde aspecten of vlakken 
te verbeteren of op een gegeven niveau te laten blijven presteren. Anders gezegd; welke doelstelling 
heeft een organisatie op HR-gebied en welke HR-uitkomsten wil de organisatie dan meetbaar zien met 
het oog op het behalen van deze HR-doelstelling. Daarbij is het interessant te weten waarom er voor 
bepaalde HR-uitkomsten gekozen wordt, en voor andere juist niet. Tot nu toe is in de wetenschappelijke 
literatuur nog weinig aandacht besteedt aan de vraag welke specifieke HR-uitkomsten van 
leeftijdsbewust personeelsbeleid organisaties graag meetbaar zouden willen zien en wat de motivatie 
hierachter zou zijn. In dit mogelijke kennis-gap zou dit onderzoek meer duidelijkheid kunnen brengen. 
 
Doelstelling onderzoek 
De doelstelling van dit onderzoek is een overzicht te geven van HR-uitkomsten van leeftijdsbewust 
personeelsbeleid (dat gericht is op oudere werknemers) die organisaties meetbaar zouden willen zien 
met het oog op het behalen van hun HR-doelstelling. Onder HR-doelstelling wordt in dit geval verstaan; 
wat de organisatie als doel gesteld heeft om te bereiken met behulp van de maatregelen in 
leeftijdsbewust personeelsbeleid die gericht zijn op oudere werknemers. Daarnaast zal bekeken worden 
wat de motivatie voor organisaties is voor het meetbaar willen zien van HR-uitkomsten.  
 
Onderzoeksvraag 
De onderzoeksvraag luidt daarom;  
 

Welke HR-uitkomsten van leeftijdsbewust personeelsbeleid (gericht op oudere werknemers) zouden 
organisaties met het oog op het behalen van hun HR-doelstelling meetbaar willen zien, en waarom? 

 
Daarbij wordt aangegeven: 
 Welke HR-uitkomsten zouden organisaties graag meetbaar willen zien? (wat vinden zij 

interessant om meetbaar te zien met bijvoorbeeld het oog op hun HR-doelstelling of 
opbrengsten van leeftijdsbewust personeelsbeleid) 

 Wat is de motivatie van organisaties om bepaalde HR-uitkomsten voor leeftijdsbewust 
personeelsbeleid (gericht op oudere werknemers) wel/niet meetbaar te willen zien? 

 
In dit onderzoek spits ik mij toe op organisaties met formeel beleid aangaande leeftijdsbewust 
personeelsbeleid. Dit vanwege het feit dat veel organisaties onderdelen of bepaalde aspecten van 
leeftijdsbewust personeelsbeleid in zich hebben maar deze vaak niet als specifiek leeftijdsbewust 
personeelsbeleid benoemen.  
Er ontbreekt in die gevallen vaak ‘een beleidskader voor maatregelen die gericht zijn op de duurzame 
inzetbaarheid, rekening houdend met de met leeftijd samenhangende problemen en mogelijkheden voor 
inzetbaarheid’(citaat uit Leisink et al., 2004, p. 151). Om verwarring en discussie met betrekking tot de 
kwalificatie ‘leeftijdsbewust personeelsbeleid’ op basis van informeel beleid te voorkomen zijn dus 
uitsluitend organisaties met formeel beleid hierover opgenomen in het onderzoek. 
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Maatschappelijke relevantie  
De maatschappelijke relevantie van onderzoek naar HR-uitkomsten van leeftijdsbewust 
personeelsbeleid (gericht op oudere werknemers) die organisaties graag meetbaar gemaakt zouden 
willen zien ligt op meerdere vlakken. Hoe meer aandacht besteed wordt aan de keuze en motivatie van 
het meetbaar willen zien van HR-uitkomsten van leeftijdsbewust personeelsbeleid, en hoe meer energie 
in de toekomst in meetbaarheid gestoken wordt, des te meer verantwoording en sturing van beleid 
uiteindelijk bewerkstelligd kan worden in organisaties. Uiteindelijk kan door meer inzicht in de waarde 
en opbrengsten van leeftijdsbewust personeelsbeleid ook hopelijk betere resultaten geboekt worden 
met betrekking tot deze HR-uitkomsten. Hopelijk kan daarmee ook de oudere werknemer in de 
toekomst beter ondersteund worden.  
 
Dit onderzoek kan dus bijdragen aan het meer onder de aandacht brengen van meetbaarheid en welke 
HR-uitkomsten van leeftijdsbewust personeelsbeleid organisaties daarvan belangrijk vinden en 
uiteindelijk een positieve invloed op de kwaliteit van het HR-beleid door meer mogelijkheden tot 
sturing voor optimale resultaten en verantwoording naar de organisatie en maatschappij. 
 
Wetenschappelijke relevantie 
Welke HR-uitkomsten van leeftijdsbewust personeelsbeleid (gericht op oudere werknemers) 
organisaties graag meetbaar zouden willen maken is op dit moment nog niet bekend.  Vanuit dit 
startpunt is het van belang om explorerend onderzoek op te zetten aangezien er weinig kennis bestaat 
over welke HR-uitkomsten organisaties interessant vinden om meetbaar te maken en de motivatie 
achter het meetbaar willen maken van HR-uitkomsten (’t Hart, Van Dijk, De Goede, Jansen & Teunissen, 
1996).  
 
Dit onderzoek heeft uiteindelijk waarde voor de organisatie doordat men op basis van de voorkeuren 
voor het meetbaar zien van HR-uitkomsten beter kan inschatten welke HR-uitkomsten wellicht in de 
toekomst meetbaar gemaakt zouden kunnen worden en bepalen of het HR-beleid zijn doel bereikt 
heeft. Daarnaast kan dit bij organisaties ook zorgen voor een betere afstemming op de 
organisatiestrategie, wat uiteindelijk prestaties van een organisatie kan verbeteren (Becker & Huselid, 
2001). Tevens geeft het een beeld wat verschillende type organisaties belangrijk vinden in 
leeftijdsbewust personeelsbeleid. Dit kan dus theoretisch variëren van de meer ‘harde’ leeftijdsbewust 
personeelsbeleidkant (gericht op omzetgerichte aspecten (kosten/baten) bijvoorbeeld) of de meer 
‘zachte’ leeftijdsbewuste personeelsbeleid-kant (tevredenheid en motivatie). Een dusdanig beeld kan 
helpen om in de toekomst te bepalen of er op verschillende HR-uitkomsten van leeftijdsbewust 
personeelsbeleid verschillende nadruk ligt in organisaties op het gebied van meetbaarheid. Op basis 
van die kennis is de hoop gevestigd op dat er meer aandacht komt voor meetbaarheid bij organisaties 
waarmee uiteindelijk ook beter kan worden ingespeeld in het beleid op de optimale en duurzame 
functionering van deze oudere werknemers. 
 
Dit onderzoek is gedaan bij respondenten van verschillende organisaties uit verschillende sectoren in 
het bedrijfsleven, van organisaties uit productiesectoren, luchtvaart, transport van goederen, onderwijs, 
zorg enzovoort. Dit is gedaan om spreiding te bewerkstelligen in resultaten en om eventuele verschillen 
te kunnen laten zien tussen sectoren. Er is gekozen om semi-gestructureerde interviews af te nemen bij 
de desbetreffende HR-manager (of vergelijkbare functie) van de benaderde organisatie om zo dicht 
mogelijk bij het strategisch HR-beleid te komen van deze organisatie. Er is gekeken in het interview naar 
maatregelen op het gebied van leeftijdsbewust personeelsbeleid m.b.t. oudere werknemers, de HR-
doelstelling, welke HR-uitkomsten verwacht worden uit het beleid, welke organisaties graag meetbaar 
willen zien, en waarom. Uiteindelijk is nagevraagd wat de waarde zou zijn voor organisaties om deze 
HR-uitkomsten meetbaar te zien.  
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Hoofdstuk 2 
Theoretisch Kader 
 
 
2.1 Leeftijdsbewust Personeelsbeleid (gericht op oudere werknemers) 
 
Samenvatting 
In deze paragraaf zal een overzicht gegeven worden van de functie en de definitie van leeftijdsbewust 
personeelsbeleid. Dit overzicht zal bestaan uit een korte uitleg over leeftijdsbewust personeelsbeleid; 
welke definities bestaan er van leeftijdsbewust personeelsbeleid, op basis van welke informatie worden 
bepaalde aspecten van leeftijdsbewust personeelsbeleid interessant voor organisaties, welke 
randvoorwaarden zijn belangrijk voor optimale HR-uitkomsten et cetera. Een korte illustratie van 
maatregelen (die uiteindelijk leiden tot HR-uitkomsten) en het rendement voor zowel werknemer als 
werkgever van leeftijdsbewust personeelsbeleid moeten duidelijk maken wat leeftijdsbewust 
personeelsbeleid inhoudt, waarom het belangrijk is om aandacht aan te besteden en als achtergrond 
om dit HR-beleid later aan HR-uitkomsten te kunnen koppelen. 
 
2.1.1 Definities leeftijdsbewust personeelsbeleid 
 
Om een duidelijk beeld te krijgen van de term ‘leeftijdsbewust personeelsbeleid’ zal allereerst aandacht 
besteedt worden aan de definiëring van dit begrip in de wetenschappelijke literatuur. Hieronder volgen 
twee definities van leeftijdsbewust personeelsbeleid van enerzijds Thunnissen (2005) en anderzijds 
Stoffelsen en Diehl (2007). 
 
Definitie 1: Thunnissen (2005) 
Thunnissen (2005) beschrijft leeftijdbewust personeelsbeleid als een personeelsbeleid dat zich richt op 
het zo lang mogelijk vitaal, gemotiveerd en inzetbaar houden van (ouder wordende) werknemers 
(Thunnissen, 2005, 592). Om deze doelstelling te bereiken moet dit beleid bij verschillende werknemers 
van verschillende leeftijden een aantal effecten beogen: 
 
 Evenwicht tussen belasting en belastbaarheid (wat kan een werknemer qua fysieke/mentale 

werkdruk aan op een gegeven leeftijd) 
 Behoud en vergroting van de inzetbaarheid en het goed functioneren van ouder wordende 

werknemers  
 Behoud en vergroting van de motivatie en de tevredenheid van ouder wordende werknemers. 
 Differentiatie in arbeidsvoorwaarden1 
 Competent management dat kan omgaan met relatieve veroudering2 

 
De definitie van Thunnissen (2005) kenmerkt zich door de focus voornamelijk op ouder wordende 
werknemers te leggen. Hoewel het beleid gekenmerkt zou worden door zowel preventieve als curatieve 
maatregelen lijkt de nadruk hier meer te liggen op curatief beleid, ofwel, hoe kunnen we de huidige 
oudere werknemers tegemoet komen wanneer er sprake zou zijn van problemen in het functioneren.  

                                                
1 Het beoogde effect ‘differentiatie in arbeidsvoorwaarden’ zal verder niet behandeld worden in dit onderzoek. Dit heeft als oorzaak dat het 
een middel is om HR-uitkomsten te bereiken die in de voorgaande vier punten (belastbaarheid, inzetbaarheid, motivatie, tevredenheid van 
de ouder wordende werknemer) beschreven zijn. Dit wordt in dit onderzoek dus niet op zichzelf gezien als een uiteindelijke HR-doel. 
2 Voor competent management geldt hetzelfde als bij voetnoot 1. 
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Dit lijkt te spreken uit de beoogde effecten die door Thunnissen (2005) worden geformuleerd, 
aangezien de formulering ‘ouder wordende werknemers’ gehanteerd is, in plaats van werknemers in 
het algemeen.  
Echter, Thunnissen benadrukt algemene preventieve maatregelen in leeftijdsbewust personeelsbeleid 
die voor alle werknemers gelden en bedoeld zijn om werknemers inzetbaar, productief en gemotiveerd 
te kunnen laten werken tot aan het pensioen. De mogelijkheid is volgens Thunnissen (2005) alleen 
groot dat er een groep werknemers is (voornamelijk oudere werknemers) die door onderinvestering 
door de organisatie nu knelpunten in het functioneren kan vertonen (Thunnissen, 2005). Hiervoor 
zouden meer curatieve maatregelen passend zijn. 
Het punt differentiatie van arbeidsvoorwaarden van Thunnissen (2005) heb ik in het vervolg van dit 
onderzoek niet verder opgenomen. Differentiatie in arbeidsvoorwaarden is naar mijn mening een 
middel om verschillen tussen werknemers tegemoet te komen en vorm te geven. Het zou niet zozeer als 
doel op zich gezien hoeven worden, maar meer als een methode om de drie voorgaande effecten te 
bereiken of makkelijker te bereiken. Ditzelfde geldt in principe voor competent management. Omdat de 
focus in dit onderzoek op HR-uitkomsten ligt zullen arbeidsvoorwaarden en competent management 
verder niet besproken worden.  
 
Definitie 2: Stoffelsen en Diehl (2007) 
Stoffelsen en Diehl (2007) omschrijven leeftijdsbewust personeelsbeleid als beleid dat zich richt op de 
duurzame en optimale inzetbaarheid van alle medewerkers binnen een organisatie door rekening te 
houden met hun actuele levensfase en de daarbij behorende specifieke kenmerken en behoeften.  
Hierbij zijn een aantal hoofdlijnen belangrijk; 
 
 Het bestrijden van negatieve beeldvorming over ouderen 
 Curatief beleid om bestaande problemen met de inzetbaarheid van alle medewerkers op te 

lossen 
 Preventief beleid om inzetbaarheidsproblemen te voorkomen en om te zorgen dat het 

potentieel van alle medewerkers optimaal benut wordt. 
 

Het eerste opvallende verschil met de definitie van Thunnissen (2005) is de focus op werknemers in het 
algemeen, van verschillende leeftijden. Hierdoor kan de term ‘inzetbaarheidsproblemen’ iets anders 
betekenen voor een jongere werknemer dan bijvoorbeeld voor een oudere werknemer. Dit houdt de 
beleidsfocus dus ook een stuk breder dan in het geval van Thunnissen (2005). Daarnaast lijkt er ook een 
meer preventieve focus te liggen door de bundeling van alle leeftijden in deze definitie. Er kan immers 
op alle leeftijden aan deze hoofdlijnen gewerkt worden. In principe kan dit bij de definitie van 
Thunnissen (2005) ook, maar die lijkt zich meer te richten op problematiek die mogelijkerwijs kan 
ontstaan bij het ouder worden.  
 
De reden voor deze meer preventieve focus bij Stoffelsen en Diehl (2007) is dat het inpassen van 
leeftijdsbewust personeelsbeleid niet via een zogenaamd vaststaand plan of blauwdruk verloopt. Niet 
alle onderdelen van leeftijdsbewust personeelsbeleid zullen immers toepasbaar zijn op de huidige 
situatie in een organisatie. Niet alle aanpassingen zullen ook nut hebben wanneer er nooit een 
probleem op dat vlak geweest is met betrekking tot oudere werknemers. Ondanks de ogenschijnlijke 
verschillen lijkt het om een verschil in formulering te gaan tussen Thunnissen en Stoffelsen en Diehl. 
Hier zal in de volgende paragrafen meer aandacht aan besteed worden. Hoewel Stoffelsen en Diehl 
(2007) qua formulering meer de richting op gaan van een algehele implementatie van leeftijdsbewust 
personeelsbeleid, niet uitsluitend gericht op oudere werknemers, lijkt deze definitie het meest 
allesomvattend en volledig. Echter, dit onderzoek richt zich op oudere werknemers en welke HR-
uitkomsten van leeftijdsbewust personeelsbeleid organisaties meetbaar willen zien die zich op deze 
doelgroep richten.  
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Doordat de formulering grotendeels gelijk is van beide definities (op het gebruik van ‘ouder wordende 
medewerkers’ na) is de definitie van Thunnissen (2005) het best toepasbaar.  
Zijn definitie is dan ook het meest specifiek voor dit onderzoek aangezien beleid voor jongere 
werknemers hier niet ter sprake komt. Ondanks deze voorkeur zullen beide auteurs in de komende 
paragrafen tegen elkaar afgezet worden om overeenkomsten en verschillen aan te tonen, en aangezien 
zij elkaar op bepaalde punten nuttig aanvullen. 
 
2.1.2 Risico-inschatting en leeftijdsbewust personeelsbeleid 
 
Nu de gehanteerde definitie van leeftijdsbewust personeelsbeleid duidelijk is gaan we een stap verder 
met de vraag; hoe bepalen organisaties waar leeftijdsbewust personeelsbeleid zich op moet richten, en 
hoe is dit gekoppeld aan de doelstellingen van een organisatie?  
Zoals er bij elke werknemer in elke levensfase risico’s bestaan waardoor een werknemer niet optimaal 
presteert of kan presteren, bestaan zulke risico’s natuurlijk ook bij oudere werknemers. Stoffelsen en 
Diehl (2007) redeneren dat men eerst een goed beeld moet verkrijgen van de mogelijke knelpunten die 
zich kunnen voordoen bij oudere werknemers voor men bekijkt welke aspecten van leeftijdsbewust 
personeelsbeleid van nut kunnen zijn binnen de organisatie. Het doel hiervan is om nu en in de 
toekomst te bewerkstelligen dat ouder wordende werknemers optimaal kunnen (blijven) functioneren 
in hun functie. 
 
Hierbij wordt aandacht besteedt aan drie niveaus, te weten;  
 Individu 
 Functie 
 Organisatie 

 
Om vast te kunnen stellen welke aspecten van leeftijdsbewust personeelsbeleid van pas komen moet 
dus allereerst ingeschat worden wat de risico’s zijn op deze drie vlakken. Op basis van deze risico-
inschattingen worden maatregelen geformuleerd die deze risico’s kunnen ondervangen, zowel op dit 
moment (curatief) als in de toekomst (preventief). Uiteindelijk volgt de implementatie van deze 
maatregelen. Nu zal verder niet ingegaan worden op de exacte afstemming en protocollen voor 
invoering van verschillende aspecten van leeftijdsbewust personeelsbeleid, aangezien dit onderzoek 
hier niet de focus op legt. Het bespreken van deze risico-inschatting zal belangrijk zijn met het oog op 
de koppeling tussen HR-doelstelling(en) van organisaties en keuze voor het meetbaar willen zien van 
bepaalde HR-uitkomsten. Wanneer men als organisatie bepaalde risico-inschattingen maakt zou men 
ook in HR-uitkomsten hier aspecten van kunnen terugvinden. Uiteindelijk kan dat ook van belang zijn 
wanneer organisaties bepalen welke HR-uitkomsten zij interessant zouden vinden om meetbaar te zien. 
Hierop zal in paragraaf 2.2.6.2 dieper ingegaan worden. Voor nu is deze koppeling belangrijk om bij het 
lezen van de komende paragrafen in het achterhoofd te houden. 
 
Individu: 
De risico’s van oudere werknemers op individuniveau zijn voornamelijk verminderde lichamelijke 
belastbaarheid, verandering in psychische en/of mentale belastbaarheid, motivatievermindering, 
eenzijdige ervaringsopbouw (vaak door het langdurig bekleden van een bepaalde functie, zoals ook 
benadrukt door Thijssen & Walter (2006) met betrekking tot obsoletie), stagnatie in groei en 
ontwikkeling en achterblijven in kennis (Stoffelsen en Diehl, 2007). Thunnissen (2005) gaat op 
individueel niveau meer in op het risico van uittreding van een oudere werknemer. Hierbij wordt de 
thuissituatie, financiële situatie en gezondheid als invloedsfactor genoemd. 
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Functie: 
Vervolgens beschrijven Stoffelsen en Diehl (2007) risico’s in functies, zoals langdurig zware fysieke 
belasting, te weinig herstelmogelijkheden na inspanning, hoge werkdruk in combinatie met het 
uitvoeren van complexe taken naast elkaar en ontbreken van regelmogelijkheden en steun, 
ploegendienst, geïsoleerde functies en snelle technologische ontwikkelingen. Thunnissen (2005) noemt 
een aantal van deze risico’s ook als belangrijke indicator in hoeverre een oudere werknemer vervroegd 
wil gaan uittreden. Hierbij wordt de hoge fysieke belasting, hoge werkdruk, gebrek aan uidagend werk 
en ervaringsconcentratie aangestipt.  
 
Organisatie: 
Op organisatieniveau zijn de risico’s vaak negatieve beeldvorming van ouderen, een cultuur waarin 
bepaalde leeftijdsgroepen worden gediskwalificeerd, uitsluiting van deelname aan sociale netwerken, 
onvoldoende toegang tot noodzakelijke informatie en scholing (Stoffelsen en Diehl, 2007). Op 
organisatieniveau noemt Thunnissen (2005) als risico voor uittreding van een oudere werknemer net als 
Stoffelsen en Diehl (2007) de negatieve beeldvorming, aandacht en inspanningen van de 
leidinggevende om, in de vorm van een verzoek aan een werknemer, hem langer aan de organisatie te 
binden, en de werksfeer.  
 
Risico-inschatting vs Winstinschatting 
Na deze opsomming van mogelijke risicofactoren lijkt de verleiding groot te concluderen dat het slechts 
om risico’s gaat met betrekking tot een oudere werknemer, dat men slechts met risico’s rekening moet 
houden. Dit zou een voorbarige conclusie zijn. Thunnissen (2005) benadrukt dat knelpunten vaak 
ontstaan als gevolg van onderinvestering van organisaties in (doorgaans oudere) werknemers. Dit 
betekent dat de oudere werknemer net als ieder andere werknemer door curatief beleid op knelpunten 
kan verbeteren en door preventief beleid optimaal kan functioneren tot aan het pensioen.  
 
Daarnaast bieden oudere werknemers genoeg positieve punten die wellicht makkelijk over het hoofd 
gezien worden, maar zeer belangrijk voor een organisatie kunnen zijn. Hieraan zou evenveel aandacht 
besteedt moeten worden als de hierboven genoemde risico-inschatting. Op deze manier kan ook veel 
beter tastbaar gemaakt worden wat de opbrengst is van het investeren in oudere werknemers. Zo zijn 
er bijvoorbeeld genoeg positieve geluiden over oudere werknemers te horen in het onderzoek van 
Brooke & Taylor (2005), waarbij de overgrote meerderheid van werkgevers vindt dat de oudere 
werknemer betrouwbaarder is dan de jongere werknemer, zij de oudere werknemer productiever 
vinden en van mening zijn dat de oudere werknemer een goede winst-inverstering-ratio heeft. De 
algemene visie van werkgevers uit het onderzoek gaf aan dat zij oudere werknemers zien als 
werknemers die met meer trots op hun baan en die meer vrolijkheid en betrouwbaarheid leveren.  
Denis & Thomas (2007) benadrukken in hun onderzoek dat oudere werknemers geroemd werden om 
hun ervaring, kennis, werkgewoontes, attitudes en commitment aan kwaliteit, loyaliteit en 
punctionaliteit. Oudere werknemers konden ook het hoofd koel houden in crisissituaties.  Deze 
positieve punten worden beschreven om de balans realistischer te kunnen weergeven over de oudere 
werknemer. Vanuit deze informatie blijkt dat het naast risico-inschattingen ook belangrijk is om 
winstinschattingen te maken op basis van de eerder genoemde punten uit de literatuur van Brooke & 
Taylor (2005) en Denis & Thomas (2007).  
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2.1.3 Randvoorwaarden voor goed leeftijdsbewust personeelsbeleid 
 
Nadat bepaald is waar de risico’s van werknemers liggen in de organisatie zijn er een aantal condities 
noodzakelijk om leeftijdsbewust personeelsbeleid goed door te kunnen voeren en een optimaal 
rendement te kunnen behalen in de vorm van beoogde HR-uitkomsten. 
Stoffelsen en Diehl (2007) formuleren dan ook een aantal randvoorwaarden waaraan leeftijdsbewust 
personeelsbeleid zou moeten voldoen.  
 
Allereerst moet er een visie zijn waarop de organisatie met leeftijdsbewust personeelsbeleid wil 
omgaan. Onderzoek van Leisink et al. (2004) laat echter blijken dat veel organisaties op dit moment 
geen ouderenbeleid in formele zin hanteren. Er staat in veel gevallen geen ouderenbeleid op papier, er 
zijn geen concrete plannen en ouderenbeleid is geen onderwerp van overleg. Echter komt wel naar 
voren dat op deelgebieden van leeftijdsbewust personeelsbeleid wel maatregelen uitgevoerd worden 
die tot een bepaald type ouderenbeleidsmaatregelen te rekenen zijn. Hierbij zou bijvoorbeeld gedacht  
kunnen worden aan het opstellen van Persoonlijke Ontwikkelings Plannen (POP’s), maar die 
maatregelen hebben niet specifiek oog voor de positie van ouderen.  
 
Het tweede punt van Stoffelsen en Diehl (2007) is dat er zicht moet zijn op de huidige situatie.  
Leisink et al. (2004) laten uit hun onderzoek dan ook zien dat het eerder genoemde punt van het 
ontbreken van formeel ouderenbeleid ook nog eens geïllustreerd wordt door de afwezigheid van 
(toegankelijke) managementinformatie over ouderen in relatie tot diverse gebieden van 
personeelsbeleid. Hieruit kan afgeleid worden dat wanneer weinig informatie bestaat over de situatie 
van oudere werknemers in een organisatie er ook minder zicht kan zijn op de huidige situatie. 
 
Het derde punt van Stoffelsen en Diehl (2007) is dat de gewenste situatie vastgesteld moet worden, 
gekoppeld aan de doelen en missie van organisaties. Uit de toelichting bij de vorige twee punten valt al 
af te leiden dat dit in veel gevallen niet zichtbaar gemaakt is of wellicht ook niet aanwezig is. De 
importantie van afstemming op doelen, missie, strategie et cetera van een organisatie zal later in 
paragraaf 2.2.6.3 uitvoerig toegelicht worden. Voor nu is het belangrijk te weten dat om de koppeling 
en afstemming van doelen op beleid zichtbaar te maken er gemeten dient te worden.  
De overige punten van Stoffelsen en Diehl (2007) richten zich op commitment en draagvlak voor het 
voeren van leeftijdsbewust personeelsbeleid, integratie van levensfasebewust personeelsbeleid in het 
reguliere personeelsbeleid (waar verder in dit onderzoek niet op een executieve manier aandacht aan 
besteedt wordt) en aandacht op het gebied van beeldvorming, curatief beleid en preventief beleid zoals 
ook eerder genoemd. Deze laatst genoemde punten zullen verder niet besproken worden aangezien 
vooral de eerste punten raakvlakken hebben met meetbaarheid van HR-uitkomsten en de koppelingen 
tussen doelstellingen en HR-uitkomsten. 
Zo blijkt uit de eerste drie punten al dat het kunnen meten van de huidige situatie en het koppelen aan 
een visie/strategie/doelstelling van groot belang is. Hieruit spreekt dan ook de noodzaak waar dit 
onderzoek op inspringt. Het is belangrijk om HR-uitkomsten meetbaar te maken om op die wijze de 
best mogelijke resultaten en implementatie te kunnen bereiken van leeftijdsbewust personeelsbeleid. 
Hierover zal in latere paragrafen meer uitleg gegeven worden. 
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2.1.4 Hoe ziet leeftijdsbewust personeelsbeleid er uit? 
 
Nu belicht is wat de onderdelen van leeftijdsbewust personeelsbeleid beogen, hoe bepaald wordt welk 
aspect aandacht krijgt en welke randvoorwaarden belangrijk zijn is het tijd om aan te geven hoe 
verschillende auteurs de invulling hiervan zien, en of er verschillen in opvatting zijn over definities van 
aspecten van leeftijdsbewust personeelsbeleid. Om weer te geven hoe leeftijdsbewust personeelsbeleid 
ingaat op de door Thunnissen (2005) en Stoffelsen (2007) genoemde aspecten in paragraaf 2.1.1 
worden deze stapsgewijs langsgelopen. Zoals eerder benadrukt zal alleen ingegaan worden op de 
eerste 3 doelen van Thunnissen (2005), niet op differentiatie in arbeidsvoorwaarden of competent 
management dat kan omgaan met relatieve veroudering, aangezien deze punten middelen zijn om de 
eerste 3 doelen te versterken. 
Allereerst is het verstandig om dit alles in een gebalanceerd perspectief te plaatsen. De definities en 
doelstellingen richten zich, zoals al eerder beschreven, op risicofactoren bij oudere werknemers die 
ontstaan zijn door de bedrijfs- en beleidsvoering uit het verleden (Thunnissen, 2005).  
De reden om dan ook aandacht te besteden aan mogelijke risico’s (niet alleen voor de groep oudere 
werknemers maar eigenlijk voor elke groep werknemers in een organisatie) is dat oudere werknemers 
sterke punten hebben, zoals eerder genoemd; betrouwbaarheid, ervaring, kennis, werkgewoontes, 
attitudes en commitment aan kwaliteit, loyaliteit en punctionaliteit. Het is dus de moeite om op deze 
punten verder te bouwen als organisatie in de vorm van leeftijdsbewust personeelsbeleid.  
 
Evenwicht tussen belasting en belastbaarheid 
Evenwicht tussen belasting en belastbaarheid wordt door Thunnissen (2005) op een vrij letterlijke 
manier weergegeven en is in principe een aspect wat voor elke werknemer van belang is. De 
maatregelen die hierop aansluiten zijn het aanpassen van de functie aan de capaciteiten en 
competenties van een werknemer. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld (indien nodig) minder 
fysiek zwaar werk in de functie op te nemen. Dit kan ook gezien worden als een preventieve maatregel 
om overbelasting te voorkomen, maar betekent niet dat het een standaard maatregel zou moeten zijn 
voor specifiek oudere werknemers. Het handhaven van een goede balans tussen werklast en 
werkcapaciteit (wat een werknemer aan werklast aankan) wordt door onderzoek ondersteund door 
onder andere Kemper (1994), geciteerd in De Zwart, Frings-Dresen en Van Dijk (1995). Vooral belangrijk 
hierbij te vermelden is dat Kemper vaststelt dat een onbalans hierin negatieve consequenties heeft voor 
gezondheid en welzijn van een werknemer indien de werklast boven de werkcapaciteit uitstijgt.  
 
Op de vraag of werkcapaciteit van oudere werknemers dan afneemt met leeftijd lijken verschillende 
zienswijzen te bestaan. Onderzoek van Ilmarinen, Tuomi, Eskelinen, Nygard, Huuhtanen en Klockars 
(1991) laat blijken dat de werkcapaciteit van oudere werknemers afneemt en gemiddeld tot tegen het 
70e levensjaar toereikend is voor de werklast die staat voor werknemers in het algemeen, echter is de 
reserve van de werknemer dan gereduceerd tot nul. Onderzoek van Frings-Dresen, Kemper, Stassen, 
Crolla en Markslag (1995, geciteerd in De Zwart et al., 1995) onder jonge en oude werknemers die 
zakken en containers transporteren laat echter blijken dat de zuurstofopname om een prestatie te 
leveren bij ouderdom niet afneemt. Reden hiervoor is volgens de onderzoekers efficiëntere 
werkmethoden van werknemers naarmate de leeftijd vordert en lagere werksnelheid waardoor 
hetzelfde eindresultaat bereikt wordt. Dit onderstreept ook het belang van juiste werkmethoden om 
eenzelfde resultaat neer te kunnen zetten als een jongere werknemer. Recenter onderzoek op basis van 
de door Ilmarinen ontwikkelde Work Ability Index (WAI) die werkvermogen meetbaar maakt, levert nog 
beter inzicht in dit fenomeen. Ilmarinen et al. (2005) omschrijven Work Ability (werkvermogen) als in 
hoeverre een werknemer nu en in de nabije toekomst in staat is om zijn of haar werk uit te voeren, met 
betrekking tot de werkeisen en fysieke/mentale bronnen/reserves. Een overzichtsstudie over WAI-
studies tussen 1985 en 2006 van Van den Berg et al. (2009) kon een aantal individuele en 
werkgerelateerde factoren benoemen die van invloed waren op het uiteindelijke werkvermogen.  
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De factoren die werkvermogen beïnvloeden waren tekort aan vrije tijd, zware fysieke activiteiten, 
slechte spier/skelet capaciteiten, hogere leeftijd, overgewicht, hoge mentale werkeisen, tekort aan 
autonomie in het werk, slechte fysieke werkomgeving en hoge fysieke werklast. Van den Berg et al. 
(2009) raden dan ook aan deze factoren mee te nemen in een eventueel 
gezondheidspromotieprogramma dat gericht is op het handhaven en promoten van arbeidsparticipatie 
en verbetering van de prestatie op het werk.  
De overige mogelijkheden op dit gebied zijn volgens Thunnissen (2005) aanpassing van arbeidsduur, 
vrijstelling van onregelmatige arbeidstijden, variabele werktijden, thuiswerkmogelijkheden etc. 
Thunnissen (2005) ziet belasting voornamelijk op een fysiek niveau plaatsvinden wanneer men spreekt 
over oudere werknemers.  
 
Stoffelsen en Diehl (2007) bekijken het evenwicht tussen belasting en belastbaarheid op een breder 
vlak. Allereerst benadrukken zij ook de niet te onderschatten mentale belasting buiten het werk, zoals 
privé-gebeurtenissen, financiële zorgen et cetera.  
Hierbij komt draagkracht om de hoek kijken en in hoeverre een persoon in staat is goed te functioneren 
binnen de eisen die aan hem worden gesteld binnen zijn functie in de organisatie. Stoffelsen en Diehl 
(2007) zien dit evenwicht als in de metafoor van een weegschaal met aan de ene kant draagkracht en 
aan de andere kant draaglast. Draagkracht wordt in dit geval bepaald door leefgewoonten, sociale 
steun, gezondheid, assertiviteit, persoonlijke effectiviteit, manier van denken en de manier van omgaan 
met problemen en gebeurtenissen. Draaglast wordt hierbij bepaald door alledaagse stresssituaties, 
belastende werkfactoren, belastende privé-factoren, belangrijke gebeurtenissen in het leven, 
problemen en eisen/verplichtingen. Stoffelsen en Diehl (2007) benadrukken dan ook dat naast het 
werkniveau ook op het privé-niveau aandacht besteed moet worden. Er wordt benadrukt dat 
organisaties zich niet volledig in de privé-sfeer mengen van een werknemer maar bieden wel 
mogelijkheden om hier beter mee om te gaan.  
 
Behoud en vergroting van de inzetbaarheid en het goed functioneren van ouder wordende werknemers 
 
Het beoogde effect van Thunnissen (2005) valt voor een groot deel samen met de door Stoffelsen en 
Diehl (2007) geformuleerde doelen van; 

 ‘Preventief beleid om inzetbaarheidsproblemen te voorkomen en om te zorgen dat het 
potentieel van alle medewerkers optimaal benut wordt’ 

en 
 ‘Curatief beleid om bestaande problemen met de inzetbaarheid van alle medewerkers op te 

lossen’ 
 
Hoewel sommige fysieke en mentale vermogens afnemen bij het vorderen van de leeftijd (De Zwart, 
1997; Kerkhoff, 1991; Mossink, Gründemann & Vaas, 1998; Nauta et al., 2004; Ziekemeyer, Van 
Veldhuisen, Smit & Simons, 1999, geciteerd in Nauta, de Vroome, Cox, Korver & Kraan, 2005) hoeft dit 
zeker niet direct een verminderde inzetbaarheid te betekenen. Nauta et al. (2005) definiëren 
inzetbaarheid namelijk als ‘de mate waarin werknemers hun huidige én andere functies goed kunnen 
vervullen’. Hierbij wordt het zogenaamde ‘vlindermodel’ aangehaald (Van der Molen, 2003, geciteerd in 
Nauta et al., 2005). Dit houdt in dat bepaalde vaardigheden een krommende, dalende lijn vertonen 
naarmate de leeftijd vordert (zoals bepaalde fysieke/mentale vermogens), terwijl andere vaardigheden 
juist een stijgende lijn vertonen naarmate de leeftijd vordert (kennis, ervaring, sociale en taalkundige 
vaardigheden).  
 
Deze ontwikkelingen op het gebied van competenties kan ook zijn uitwerking hebben op 
inzetbaarheid. Uit onderzoek van Nauta et al. (2005) blijkt dan ook dat de inzetbaarheid bij de eigen 
functie zowel generiek als specialistisch hetzelfde blijft naarmate werknemers ouder worden. De 
inzetbaarheid bij andere functies (zowel generiek als specialistisch) neemt echter af.  
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Nauta et al. (2005) benadrukken dan ook dat dit proces ondervangen kan worden door in de gehele 
loopbaan werknemers ook andere functies te laten uitoefenen om ze flexibel te houden. 
Samenhangend met hoge/lage inzetbaarheid van oudere werknemers verwijzen Thijssen en Walter 
(2006) dan ook naar de term obsoletie. Onder obsoletie van oudere werknemers wordt verstaan; 
zogenaamde waardevermindering van menselijk kapitaal, in de vorm van menselijke kwaliteiten die 
niet zijn onderhouden. Tot deze menselijke kwaliteiten rekenen Thijssen en Walter (2006) onder andere 
kennis, vaardigheiden, vermogens, attitudes, inzichten, visies en zienswijzen. Hierbij wordt het 
onderscheid gemaakt tussen 3 typen van obsoletie; technische obsoletie (afname van mentaal en fysiek 
vermogen om een functie uit te oefenen), economische obsoletie (waardevermindering of 
overbodigheid voor de organisatie van bepaalde vaardigheden) en perspectivische obsoletie 
(achterhaalde overtuigingen en opvattingen over beroep of arbeid).  
 
De empirische gegevens uit het artikel van Thijssen en Walter (2006) geven echter aan dat het verband 
tussen leeftijd en obsoletie zeker niet altijd opgaat. Sterker nog, de correlatie tussen leeftijd en obsoletie 
is gering, met uitzondering van technische obsoletie. Interessant is ook de invloed op prestatie van deze 
3 typen obsoletie. Zo blijkt namelijk dat de grootste negatieve correlatie tussen obsoletie en prestatie 
uitgaat van economische en perspectivische obsoletie, niet technische obsoletie. Economische obsoletie 
zou ondervangen kunnen worden met investeren in het behoud en vergroten van inzetbaarheid, en 
perspectivische obsoletie door meer in aanraking te komen met scholing en nieuwe methoden en 
technieken die opvattingen kunnen bijstellen van werknemers. Hierbij spelen niet hoofdzakelijk 
mentaal/fysiek vermogen een rol, wat lastiger te verbeteren is wanneer het om een natuurlijk proces 
gaat. Investeren in functieflexibiliteit lijkt dus een waardevolle zet te kunnen zijn voor een hogere 
prestatie van oudere werknemers. Daarnaast hangt volgens onderzoek van Thijssen en Walter (2006) 
functieanciënniteit samen met obsoletie. Ook dit kan voorkomen worden door te investeren in 
functieflexibiliteit. 
 
Stoffelsen en Diehl (2007) noemen een aantal punten die aansluiten bij behoud en vergroting van 
inzetbaarheid. Allereerst het tegengaan van zware belasting, waardoor overbelasting voorkomen kan 
worden en oudere werknemers dus duurzamer inzetbaar zijn. Daarnaast wordt gekeken naar optimale 
benutting van de capaciteiten en competenties van werknemers om te zien of het niet beter aansluit bij 
een andere functie. Hierdoor wordt het optimaal functioneren van oudere werknemers vergroot. 
Stoffelsen en Diehl (2007) benadrukken dat duurzame inzetbaarheid afhankelijk is van werkbeleving. 
Deze werkbeleving wordt beïnvloedt door de veelzijdigheid van taken en de uitdaging voor 
werknemers in hun functie, zelfstandigheid in het uitvoeren van de werktaken, (psychische) 
vermoeidheid en tevredenheid over het werk. 
Thunnissen (2005) wijst in deze context op mobiliteit en loopbaanbegeleiding. Zo wordt benadrukt dat 
het wisselen van functies en werkzaamheden een positieve bijdrage levert aan de inzetbaarheid van 
werknemers. Hierdoor kan zogenaamde ervaringsconcentratie ook voorkomen worden. Daarbij kan 
gedacht worden aan promotie naar een hogere functie of andere functie op gelijkwaardig niveau, 
functieroulatie, het werken in projecten of detachering, en outsourcing of outplacement. Thijssen 
(1996, geciteerd in Leisink & Thijssen, 2006) benadrukt door empirisch onderzoek dat het stijgen van de 
leeftijd in veel gevallen samengaat met een hogere hoeveelheid van ervaring en een lagere diversiteit. 
Volgens Leisink en Thijssen (2006) kan ervaringsconcentratie dan ook op drie gebieden ontstaan; 
leerstrategisch (door informeel leren naarmate men ouder wordt), vakinhoudelijk (door 
functieconcentratie, te weinig taakaanpassingen) en socio-cultureel (door kleiner wordend netwerk). 
Dit kleinere netwerk hangt overigens weer samen met perspectivische obsoletie aangezien een kleiner 
netwerk leidt tot minder aanpassingen in overtuigingen en denkwijzen (Thijssen en Walter, 2006). Al 
met al dus redenen genoeg om te investeren in behoud en vergroting van de inzetbaarheid en het goed 
functioneren van ouder wordende werknemers. 
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Behoud en vergroting van de motivatie en de tevredenheid van ouder wordende werknemers. 
In principe is het behoud en de vergroting van motivatie en tevredenheid een uitkomst van veel 
aspecten tezamen.  
Om te beginnen moeten we een onderscheid maken tussen de termen motivatie en tevredenheid. 
Motivatie houdt in; een bepaald niveau van bereidheid aan de kant van de werknemer om zijn inzet te 
verhogen tot het niveau dat dit de voorgedefinieerde behoefte of wens van de werknemer vervult 
(Beardwell & Claydon, 2007). Wat betreft motivatie benadrukken Stoffelsen en Diehl (2007) dat de 
inhoud van de taken en functies en de manier waarop het werk is georganiseerd van grote invloed is op 
de inzetbaarheid van de medewerker.  
Hoe meer mensen gemotiveerd zijn bij hun werkzaamheden, des te beter de uiteindelijke prestatie van 
een werknemer dan ook is. Belangrijk dan ook om een goede inschatting in samenspraak met de 
werknemer te kunnen maken zodat de wensen en behoeften van deze werknemer boven tafel komen. 
Zo kan de motivatie simpelweg verhoogd worden. Behoud en vergroting van motivatie en 
tevredenheid van oudere werknemers levert dus in veel gevallen werknemers op die meer plezier 
hebben in hun werk, beter presteren en minder snel vervroegd zouden willen uittreden. 
 
Tevredenheid houdt in; onze attitude naar ons werk of werksituatie, gebaseerd op onze gevoelens, 
overtuigingen en gedrag, zoals door Weiss (2002) omschreven.  
Wat betreft werktevredenheid is het opvallend te vermelden dat bijvoorbeeld oudere werknemers vaak 
hoger scoren op werktevredenheid (als in plezier, betrokkenheid en energie in het werk) dan jongere 
werknemers (SKB, 2006). Helaas is niet uit het betreffende onderzoek af te leiden of bijvoorbeeld door 
met de leeftijd toenemende ervaring van ‘meer energie in het werk’ gebaseerd is op een werkelijke 
toename of een daling van de gepercipieerde werklast door gewenning aan een functie die men al 
langere tijd beoefent. Timmerhuis en Thunnissen (1998, geciteerd in Thunnissen, 2005) benadrukken 
dat er diverse aspecten in de inhoud van het werk zijn die tevens invloed hebben op de uiteindelijke 
werktevredenheid van oudere werknemers. In veel gevallen was dit een gebrek aan uitdagend en 
interessant werk en geringe zelfstandigheid in het werk. Uiteindelijk kan dit ook leiden tot vervroegde 
uittreding van een werknemer (Thunnissen, 2005). 
 
2.1.5 Wat levert leeftijdsbewust personeelsbeleid op voor organisaties 
 
Stoffelsen en Diehl (2007) noemen een aantal veranderingen die kunnen optreden wanneer een 
leeftijdsbewust personeelsbeleid is doorgevoerd in een organisatie. Een aantal daarvan zijn; 
 
 Voorkoming van voortijdige uitval van medewerkers en ziekteverzuim; er wordt aandacht 

besteedt aan belasting en belastbaarheid om te voorkomen dat werknemers langdurig ziek 
worden of uitvallen. 

 Door het langer blijven van werknemers kan worden voorkomen dat kennis, ervaring en 
competenties vroegtijdig weglekken uit een organisatie; duurzaam en optimaal laten 
functioneren gecombineerd met uitdaging en afwisseling in het werk. 

 Motivatie zal stijgen waardoor werknemers met meer plezier werken, en dus met meer 
productiviteit en uiteindelijk ook bedrijfsresultaat 

 Er worden condities geschapen voor permanente ontwikkeling van kennis, kunde en 
competenties, waardoor optimale inzetbaarheid behouden en vergroot wordt; er is aandacht 
voor opleiding en scholing, functieroulatie en andere vormen van kennisoverdracht. 

 Hogere arbeidstevredenheid en positieve uitwerking op arbeidsverhouding 
 Houdt inzetbaarheid van werknemer in stand, wat de flexibiliteit van de organisatie ten goede 

komt; door optimale en duurzame inzetbaarheid gecombineerd met functieroulatie kunnen 
werknemers zich snel aanpassen aan veranderende situaties. 
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2.1.6 Wat levert leeftijdsbewust personeelsbeleid op voor werknemers 
 
Voor de werknemer levert leeftijdsbewust personeelsbeleid ook een aantal voordelen op. Zo zijn er 
mogelijkheden om zich te blijven ontwikkelen en van waarde te blijven voor de organisaties, betere 
werkomstandigheden en keuzemogelijkheden, gezonder de pensioenleeftijd halen, optimaal 
functioneren door de bespreekbaarheid van belasting en belastbaarheid, gebruikmaking van scholing, 
positievere denkbeelden over oudere werknemers en meer werkzekerheid door duurzamere en brede 
inzetbaarheid (Stoffelsen en Diehl, 2007). 
 
Het lijkt duidelijk dat er in een organisatie waar werknemers van verschillende leeftijden werken ook 
verschillen bestaan tussen de behoeften, verwachtingen, competenties, functies en belastbaarheid die 
werknemers hebben. In die zin moet dus ook rekening gehouden worden met de oudere werknemer en 
de wellicht verschillende behoeften, verwachtingen, competenties etc. In de ontwikkeling van de 
werknemer binnen de organisatie wordt hiermee in leeftijdsbewust personeelsbeleid rekening 
gehouden. Het uiteindelijk streven is dan ook om werknemers (op basis van hun behoeften, 
competenties etc.) zo optimaal en duurzaam mogelijk te laten functioneren en presteren. Dit optimale 
niveau wordt getracht bereikt te worden door werknemers bijvoorbeeld verder op te leiden (scholing, 
cursussen etc.), door vergroting van functieflexibiliteit (bijvoorbeeld door functieroulatie) en door hun 
tevredenheid/motivatie hoog te houden. 
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2.2 Meetbaarheid 
 
Samenvatting: 
In deze paragraaf is allereerst de groeiende aandacht voor meetbaarheid van HR-beleid door de jaren 
heen beschreven, aangevuld met het belang voor organisaties en de maatschappij om hier nu en in de 
toekomst meer aandacht aan te besteden. Vervolgens is een korte uitleg gegeven van een van de meest 
invloedrijke praktische meetbaarheidssystemen die voor organisaties ontworpen is; de balanced 
scorecard. Hoewel de balanced scorecard kan helpen om verschillende perspectieven van een 
organisatie meetbaar te maken is specifiek bestudeerd welke perspectieven aansluiten bij HR-
uitkomsten zoals het leer- en groeiperspectief en het interne bedrijfsprocessen perspectief. Vervolgens 
is dieper ingegaan op de HR-scorecard (grotendeels gebaseerd op de balanced scorecard) en de 
meetbaarheid van HR-uitkomsten. De reden waarom ingegaan wordt op praktische meetsystemen als 
de balanced scorecard en de HR-scorecard is om een kader te creëren waarbinnen dit onderzoek zijn 
bijdrage kan leveren. Welke HR-uitkomsten van leeftijdsbewust personeelsbeleid organisaties graag 
meetbaar willen zien met het oog op hun HR-doelstelling zal dan ook een belangrijk onderdeel vormen 
in het uiteindelijke meetproces. Aan het einde van dit hoofdstuk zullen de in dit onderzoek verwachte 
HR-uitkomsten van leeftijdsbewust personeelsbeleid behandeld worden i.c.m. met de HR-doelstelling 
van organisaties. 
 
2.2.1 Inleiding 
 
Bij aanvang van deze paragraaf moeten wij ons eerst afvragen wat de term meetbaarheid exact 
inhoudt. Meetbaarheid zou omschreven kunnen worden als de mogelijkheid om een te meten aspect 
succesvol om te zetten in een schaal of in getallen die op samenhangende wijze een indicatie kunnen 
geven van de cijfermatige waarde van dit aspect in de realiteit. Eenvoudiger gezegd; in hoeverre kun je 
iets meten met behulp van getallen/cijfers. Maar de vraag die je als organisatie als eerste stelt is dan 
natuurlijk wat je met meetbaarheid zou kunnen bereiken. Wanneer een aspect meetbaar is kun je als 
organisatie op moment X en X+n meten om het verschil weer te geven in deze periode. Het geeft dus 
een beter beeld wat er gebeurt met dit aspect over de tijd. 
 
Om een te meten aspect ook daadwerkelijk meetbaar te maken wordt een indicator ontworpen en 
vervolgens toegepast. Een indicator kan de eigenschappen van het te meten aspect omzetten in 
meetbare getallen/cijfers. Om een voorbeeld te geven; in onze eigen leefwereld zijn bepaalde aspecten 
vrij makkelijk meetbaar te maken, zoals bijvoorbeeld de snelheid van een auto d.m.v. een 
snelheidsmeter. Echter, wanneer men op het niveau van organisaties meetbaarheid wil toepassen lijkt 
dit op bepaalde vlakken een stuk ingewikkelder te zijn. Zo kunnen materiële activa (zoals machines, 
productieapparatuur) en de opbrengsten daarvan voor een onderneming vaak eenvoudig meetbaar 
gemaakt worden, maar is het voor organisaties doorgaans lastiger om de opbrengst van bijvoorbeeld 
HR-beleid te meten. Dit heeft tot gevolg dat het ook lastiger is om inzicht te krijgen in de HR-uitkomsten 
die volgen uit dit HR-beleid en hoe deze HR-uitkomsten tot stand komen. Hieruit kun je concluderen dat 
de gevolgen van HR-beleid op werknemers, de motor van de organisatie, dus lang niet altijd goed 
zichtbaar te maken zijn. Maar waarom eigenlijk? 
 
Oorzaken slechte zichtbaarheid van HR-beleid en HR-uitkomsten 
Brummet et al. (1968) benadrukte eind jaren ’60 al dat ondanks het feit dat veel organisaties in hun 
jaarverslagen hun werknemers bestempelden als het meest waardevolle bezit zij hier verrassend 
genoeg nooit een werkelijke waarde of opbrengst aan verbonden in hun jaarverslag.  
Hoe kon men nu als organisatie afleiden wat de werkelijke opbrengst was van HR-beleid, en hoe 
konden HR-uitkomsten zichtbaar en meetbaar gemaakt worden.  
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Hoe kon men zien of HR-uitkomsten toegenomen, afgenomen of hetzelfde gebleven waren ten 
opzichte van het vorige jaar en of HR wel optimaal werd ingezet?  
De reden dat veel organisaties deze vragen moeilijk konden (en kunnen) beantwoorden heeft veelal te 
maken met de slechte zichtbaarheid van de invloed van de vaardigheden van personeel i.c.m. HR-beleid 
op de HR-uitkomsten van een organisatie.  
 
Deze slechte zichtbaarheid heeft twee belangrijke oorzaken: 
 

1.)  De moeilijkheid dat veel HR-uitkomsten vaak indirect een opbrengst voor een 
organisatie opleveren. Door de indirectheid van de bijdragen van HR-uitkomsten is het 
lastiger aantoonbare verbanden te leggen en de werkelijke opbrengst van een HR-
uitkomst zichtbaar te maken. Er bestaat immers nauwelijks een af te leiden één-op-één-
relatie, echter meer een opbrengst beïnvloedt door vele verschillende factoren. Baarda 
en Kouwenhoven (2007, 13) beschrijven dit dan ook als ‘de principiële onoplosbaarheid 
van het toerekeningsvraagstuk’.  

 
2.)  Het tweede punt wat bijdraagt aan slechte zichtbaarheid is dat HR-uitkomsten vaak op 

langere termijn bereikt worden. Juist omdat veel gebruikte boekhoudsystemen zich op 
de kortere termijn richten komen deze HR-uitkomsten niet aan bod (Becker & Huselid, 
2001). Aangezien naast personeel ook bijvoorbeeld ontwikkeling, onderzoek, goodwill 
etc. meer op een langere termijn opbrengsten leveren, worden ze vaak ook nog eens 
beschouwd als letterlijke kosten, in plaats van investeringen (Becker & Huselid, 2001).  

 
Naast de slechte zichtbaarheid van HR-uitkomsten is een bijkomend probleem voor organisaties het 
vaststellen van indicatoren die HR-uitkomsten meetbaar kunnen maken. Er worden zeer uitgebreide 
overzichten van indicatoren gepresenteerd die de opbrengst of uitkomst van HR kunnen weergeven. 
Echter, door het grote aantal mogelijke HR-indicatoren die men zou kunnen gebruiken om specifieke 
HR-uitkomsten meetbaar te maken kan men als organisatie soms ‘door de bomen het bos niet meer 
zien’ (Paauwe, 2004) en niet weten hoeveel en welke indicatoren nu precies gekozen moeten worden.  
 
2.2.2    Achtergrond meetbaarheid van HRM 
 
De geringe aandacht die besteed werd aan meetbaarheid van Human Resources en de onzekerheid 
over wat de opbrengsten van personeel precies inhielden noopte tot een verandering in de benadering 
van meetbaarheid in organisaties. Dit had tot gevolg dat in de loop van de jaren ’70 het zogenaamde 
‘Human Resource Accounting’ (HRA) opkwam, onder leiding van grondleggers als Flamholtz. Flamholtz 
(1972) definieerde het doel van HRA als het formuleren van een theorie die de oorsprong en 
determinanten van de waarde van personeel voor formele organisaties weergeeft, en het ontwikkelen 
van valide en betrouwbare methoden om de kosten en waarde van personeel weer te kunnen geven. 
Deze stroming legde de nadruk op het waarderen van menselijk kapitaal in geld. Dit hield in zekere zin 
in dat personeel op een bedrijfseconomische manier ingedeeld werd. Zo werd gekeken naar de 
opbrengsten en kosten van arbeid, waarna een schatting van het rendement van personeelsbeleid 
gemaakt kon worden. Op basis van deze schatting konden investeringsbeslissingen genomen worden 
(Baarda en Kouwenhoven, 2007). Flamholtz zag het dan ook als de taak die het Human Resource 
Management op zich diende te nemen om de waarde van ‘human assets’ te optimaliseren. Echter, het 
probleem met HRA toentertijd was de basis waarop de waarderingen van menselijk kapitaal 
plaatsvonden. Doordat HRA uitging van bedrijfseconomische waarderingsmethoden ontstond er 
voornamelijk een kostenplaatje van HR-beleid en stuitte men (zoals eerder beschreven) op het 
probleem van de toerekening van de opbrengsten van HR (Baarda en Kouwenhoven, 2007).  
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Daarnaast was er vaak nog niet sprake van een koppeling tussen HR-uitkomsten en de strategie of visie 
van een onderneming.  
 
In de jaren ’90 werd steeds duidelijker wat de invloed en noodzaak was van een strategisch gevoerd 
beleid en in het bijzonder gericht op personeelsmanagementsystemen (Becker & Huselid, 2001).  
Hiermee samenhangend ontstond dus ook een steeds grotere vraag naar het meetbaar maken van 
opbrengsten van HR-beleid. Echter, in praktisch opzicht hadden (en hebben) organisaties in veel 
gevallen te maken met ouderwetse, kortetermijngerichte en op materiële activa gefocuste 
boekhoudsystemen die door deze eigenschappen ook nog eens een gevaarlijke verdraaiing van de 
werkelijkheid kunnen opleveren (Becker & Huselid, 2001). Dit heeft als oorzaak dat deze 
boekhoudsystemen HR-beleid door hun voornamelijk financiële kenmerken onvoldoende meetbaar 
kunnen maken om de werkelijke waarde voor een organisatie weer te geven. Hierdoor wordt HR-beleid 
dus vaak (zoals eerder genoemd) ten onrechte als kosten gezien in plaats van investeringen. De 
gebruikte systemen waren dan ook niet bedoeld voor het meten van HR-uitkomsten maar waren 
gebaseerd op een tijdperk waarbij materieel kapitaal, zowel financieel als fysiek, de belangrijkste bron 
van winst was (Baarda en Kouwenhoven, 2007 en Kaplan & Norton, 1996). Met andere woorden; een 
periode waarin de organisatie met het meeste geld en machines het grootste voordeel op zijn 
concurrenten had.  
 
De tijden zijn echter veranderd, zo ook de markten. Was er vroeger nog sprake van een echte ‘sellers-
market’, zo is er nu sprake van een ‘klant-gedicteerde markt’ (buyer’s market) waarbij flexibiliteit, 
kwaliteit en innovatief vermogen het belangrijkst zijn om als organisatie te kunnen overleven (Baarda 
en Kouwenhoven, 2007). Hierdoor wordt de rol die personeel speelt in deze overlevingsaspecten ook 
een stuk interessanter en belangrijker voor organisaties. Deze ontwikkeling maakt het daarom 
noodzakelijk om door meetbaarheid meer inzicht te krijgen in HR-uitkomsten en dus in het gevoerde 
HR-beleid, de ontwikkeling hiervan en de mogelijkheden die hierin schuilen om waar nodig bij te 
sturen. Dit vraagt in die zin om een systeem van meetbaarheid dat beter kan inspringen op alle 
aspecten van personeel die tot HR-uitkomsten kunnen leiden. Over een dusdanig praktisch 
meetsysteem zal meer verteld worden in paragraaf 2.2.4 en 2.2.5. Allereerst zal nog wat dieper 
ingegaan worden op wat nu eigenlijk het belang is van meetbaarheid voor organisaties. Waarom zou je 
als organisatie eigenlijk moeten investeren in meetbaarheid? Wat levert dit nu uiteindelijk op? 
 
2.2.3    Het belang van meetbaarheid voor organisaties 
 
Het belang van meetbaarheid voor organisaties zit uiteindelijk in het succesvol zichtbaar kunnen maken 
van de werkelijke waarde en opbrengsten van HR. Dit maakt het uiteindelijk eenvoudiger om: 
 
 te zien of de HR-uitkomsten aansluiten bij de visie en strategie van een organisatie  
 aanpassingen in HR-beleid aan te brengen aangezien men door het meetbaar maken van HR-

uitkomsten het proces wat hieraan voorafgaat beter in kaart brengt.  
 

Het voeren van strategisch beleid en de aansluiting van HR-doelstellingen op HR-uitkomsten zal in 
paragraaf 2.2.6.4 uitgebreider aan bod komen. Voor nu is het belangrijk te zien dat des te meer de HR-
uitkomsten aansluiten bij de HR-doelstellingen en organisatiedoelstellingen van een organisatie, des te 
groter de uiteindelijke opbrengsten zijn voor de organisatie zelf. Immers, je kan je HR-doelstelling beter 
bereiken wanneer jouw HR-uitkomsten bijdragen aan het behalen van de gestelde HR-doelstelling. 
Wanneer de HR-uitkomsten niet aansluiten of de verkeerde HR-uitkomsten gemeten worden kan dit 
leiden tot een beperkt inzicht of niet gekoppelde opbrengst aan de HR-doelstelling. 
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Er zijn een aantal mogelijke voordelen voor organisaties te noemen wanneer meer aandacht wordt 
besteed aan de meetbaarheid van HR (Daniels, 2002, Noe et al., 2000, Tsui & Gomez-Mejia, 1988, 
geciteerd in Paauwe, 2004, 189-190): 
 
 Versterking van het profiel van de functie van HRM (beter imago en zichtbaarheid) 
 Maakt verantwoording van HRM mogelijk 
 Bevordert verandering (goed middel om aandacht te krijgen, betrokkenheid en uiteindelijk 

actie) 
 De financiële impact kunnen vaststellen 

 
Voor organisaties zijn dit interessante redenen om meer aandacht te besteden aan de meetbaarheid 
van HR-uitkomsten, maar nog belangrijker is wat de hierboven genoemde voordelen uiteindelijk voor 
een organisatie als geheel opleveren. Een van de meest belangrijke aspecten om als organisatie 
succesvoller te zijn dan andere organisaties in dezelfde markt is het hebben van een zogenaamd 
‘sustained (competitive) advantage’ (Boxell & Purcell, 2003). Dit betekent eigenlijk; een langdurige 
voorsprong op je concurrentie hebben. Dit houdt in dat een organisatie o.a. flexibel is en op korte 
termijn kan reageren op veranderingen maar ook behendig kan zijn op de lange termijn. Het meetbaar 
maken van HR-uitkomsten kan hier een belangrijke bijdrage aan leveren. Vooral HR-uitkomsten zijn 
belangrijk met betrekking tot blijvende hoge prestaties en concurrentievoordeel aangezien organisaties 
meer en meer afhankelijk zijn van de eigen capaciteiten van een organisatie (lees; capaciteiten van 
personeel in dienst van de organisatie). Daarnaast kan onder capaciteiten van een organisatie ook de 
vaardigheid tot het aantrekken van kundig personeel verstaan worden, het trainen van personeel en 
het vasthouden van personeel (Becker & Huselid, 2001). Des te meer inzicht beschikbaar is over HR-
uitkomsten, des te beter kan HR ook daadwerkelijk benut worden om die ‘sustained competitive 
advantage’ te bewerkstelligen voor de organisatie. 
Dit betekent wel dat de informatie die verkregen wordt uit metingen ook daadwerkelijk moet worden 
toegepast om HR-beleid te blijven verbeteren om zo een optimaal resultaat te behalen, c.q. 
doelstellingen te behalen. Helaas benadrukken Harris Mulvaney, Zwahr & Baranowski (2006) dat hoewel 
bijvoorbeeld prestatiemetingen steeds gangbaarder zijn, er weinig organisaties zijn die ook werkelijk 
deze data gebruiken om proactief te managen.  
 
Naast de waarde van meetbaarheid voor organisaties zelf speelt er ook een maatschappelijk belang van 
meetbaarheid (zoals eerder genoemd in het tweede punt van Paauwe, 2004). Door middel van 
meetbaarheid kan verantwoording over het beleid worden afgelegd, zowel intern als extern in een 
organisatie. Dit wil zeggen, verantwoording naar de werknemers en de organisatie als geheel, alsook 
aan de buitenwereld door middel van tastbare resultaten. Dit aspect kan daarom goed aansluiten bij 
het zogenaamde ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’ waar veel organisaties tegenwoordig 
aandacht aan besteden. Vanuit dit perspectief zou meetbaarheid waardevol kunnen zijn voor 
verantwoording van leeftijdsbewust personeelsbeleid. Hiermee kunnen de veranderingen en 
uitkomsten die leeftijdsbewust personeelsbeleid bewerkstelligen in een organisatie tastbaar gemaakt 
worden, kan verantwoording naar de organisatie en de buitenwereld gegeven worden, bijvoorbeeld in 
sociale jaarverslagen of ander rapportagewijzen. Daarnaast kan meetbaarheid, zoals eerder benoemd, 
bijdragen aan het meer mogelijkheden om te sturen, inzicht te krijgen en wellicht dus ook opbrengsten 
van leeftijdsbewust personeelsbeleid zichtbaar te maken. 
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2.2.4    Meetbaarheid van organisatie-uitkomsten: de ‘Balanced Scorecard’ 
  
2.2.4.1    Inleiding 
 
In paragraaf 2.2.4.2 wordt uitleg gegeven over hoe in het algemeen een praktisch systeem dat 
organisatie-uitkomsten kan meten functioneert binnen een organisatie. Wat is hier aan verbonden en 
hoe wordt een dusdanig systeem beïnvloed en gevormd? Na het verduidelijken van dit algemene beeld 
is het eenvoudiger om de stap te maken naar een specifieker systeem dat organisatie-uitkomsten kan 
meten; de ‘balanced scorecard’. Vanuit deze positie zal steeds meer toegespitst worden op 
meetbaarheid van HR-uitkomsten en de positie van het onderzoek hierin, echter is de achtergrond van 
de balanced scorecard belangrijk om de stap van meetbaarheid van algemene organisatie-uitkomsten 
naar HR-uitkomsten begrijpbaar te maken. De uitleg over deze praktische meetsystemen is dan ook om 
de waarde en positie van dit onderzoek weer te geven in een meetproces, niet om daadwerkelijk HR-
uitkomsten meetbaar te gaan maken. 
 
2.2.4.2    Algemene inleiding meting van organisatie-uitkomsten 
 
Om een korte impressie te geven hoe een praktisch meetsysteem voor organisatie-uitkomsten opereert 
in een organisatie is het algemene overzicht van Harris Mulvaney et al. (2006) gebruikt. Dit overzicht 
richt zich op de onderlinge wisselwerking tussen het plannen van bepaalde prestaties (in de vorm van 
een visie, missie of strategie van een organisatie), het meten en analyseren van prestaties en het 
managen van prestaties (in de vorm van prioriteiten stellen, aanpassen van prestatiemetingen en 
oplossingen verzinnen voor bepaalde organisatieprocessen). De waarde van dit overzicht (zie figuur 1) 
blijkt al snel met het oog op dit onderzoek, aangezien alle aspecten die belangrijk zijn naar voren 
komen. Allereerst het plannen van prestaties waardoor de HR-doelstelling geformuleerd wordt die de 
organisatie beoogd. Deze formulering van de HR-doelstelling zal invloed kunnen hebben op de keuze 
van bepaalde HR-uitkomsten die voor een organisatie interessant zijn om te meten en te analyseren. 
Vervolgens kunnen deze metingen leiden tot mogelijkheden om deze prestatie te managen en 
aanpassingen te maken om beter doelen te bereiken, of, om doelen aan te passen. Overigens zal hierop 
in paragraaf 2.2.6.4 dieper ingegaan worden. Voor nu is onderstaand overzicht voldoende om het 
proces en de functie van prestatiemeetsystemen in een organisatie te illustreren. 
 

 
Figuur 1 Algemeen model voor prestatiemeting, Harris Mulvaney et al. (2006). 
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De plek die dit onderzoek inneemt zou dus geschaard kunnen worden onder het kopje ‘Define outputs 
and measures’ waarbij geïdentificeerd moet worden wat de output en de uitkomsten zijn die nodig zijn 
om de strategie (in dit geval HR-doelstelling) te bereiken; wat zijn de belangrijkste dimensies. De 
volgende stap zou in dat geval zijn, wanneer men definieert wat men wil meten, om een meetsysteem 
te ontwikkelen dat aansluit bij de HR-doelstelling, de HR-uitkomsten die men meetbaar wil zien etc. Om 
een beter beeld te geven hoe HR-doelstellingen en HR-uitkomsten op elkaar aansluiten en welke plek 
de keuze voor het meetbaar willen zien van HR-uitkomsten inneemt in een meetsysteem zal in de 
volgende paragrafen dieper ingegaan worden op praktische meetsystemen als de Balanced Scorecard, 
en later de HR-scorecard. 
 
2.2.4.3    The Balanced Scorecard 
 
Nu duidelijk is welk proces een meetsysteem vormt en beïnvloedt door het model van Mulvaney et al. 
(2006) in een organisatie is de volgende stap dat we meer duidelijkheid krijgen over hoe een 
meetsysteem er dan daadwerkelijk uitziet, en welke positie het meetbaar willen zien van HR-
uitkomsten daarin inneemt. Om meer in te kunnen springen op de waarde en opbrengsten van beleid 
binnen organisaties en om niet uitsluitend beleid te meten op financieel vlak (zoals in paragraaf 2.2.2 
werd benadrukt) werd een praktisch systeem noodzakelijk dat op meerdere vlakken waarde en 
opbrengsten kon meten. Een van de meest invloedrijke en gebruikte meetsystemen is de ‘balanced 
scorecard’, ontwikkeld door Kaplan en Norton (1996). De balanced scorecard heeft als doel 
prestatiemetingen te kunnen verrichten in een breed scala aan organisaties. Het is een analysetechniek 
die ontworpen is om de visie/strategie/missie en de algehele business strategie te vertalen in specifieke, 
meetbare doelen om de prestatie van een organisatie meetbaar te maken in termen van het bereiken 
van deze gestelde doelen. 
Kaplan & Norton (1996) beschrijven de balanced scorecard als een model dat de financiële meting van 
prestaties uit het verleden met prestatiemotoren (stuwende factoren achter toekomstige prestaties) 
combineert. De waarde van deze combinatie is dat organisaties niet alleen de resultaten te zien krijgen 
van beleid uit het verleden, maar ook de resultaten van huidig beleid en gericht op de toekomst. Zoals 
eerder benadrukt was de financiële meting vooral de wijze waarop er voorheen naar bijvoorbeeld HR-
uitkomsten gekeken werd. Meer kennis over prestatiemotoren kan het voor organisaties dan ook 
vergemakkelijken om succesvol te evalueren (niet alleen op beleid uit het verleden maar ook huidig 
beleid) en als organisatie een succesvolle koers in te zetten om in de toekomst de waarde van HR-
uitkomsten te vergroten (Kaplan & Norton, 1996). Een ander belangrijk punt is de strategische waarde 
van de balanced scorecard. De doelstellingen en metingen zijn afgeleid van de visie, missie en strategie 
van een organisatie. Zo sluiten de metingen dus aan bij wat de organisatie voor ogen heeft om te 
bereiken of opbrengsten te verhogen.  
 
Kaplan & Norton (1996) noemen dan ook een aantal voordelen van het gebruik van de balanced 
scorecard voor innovatieve organisaties: 
 
 Er kan een toelichting en vertaling van de visie en strategie van de onderneming plaatsvinden 
 Er is communicatie over en met elkaar in verband brengen van strategische doelstellingen en 

metingen mogelijk 
 Het uitstippelen van plannen, vaststellen van oogmerken en de coördinatie van strategische 

initiatieven wordt vergemakkelijkt 
 Verbetering van feedback van strategische informatie en verworven inzichten 
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2.2.4.4    De vier perspectieven van de Balanced Scorecard 
 
Om een ‘gebalanceerd’ overzicht te kunnen geven van zowel de prestaties uit het verleden als 
prestatiemotoren is de balanced scorecard dusdanig georganiseerd om vier verschillende perspectieven 
meetbaar te maken met het oog op de doelstelling van de organisatie. Deze vier perspectieven waar 
rekening mee gehouden wordt zijn; 
 
 Financieel perspectief 
 Afnemersperspectief (ook wel klantperspectief genoemd) 
 Perspectief van interne bedrijfsprocessen 
 Leer- en groeiperspectief 
 

Per perspectief wordt vervolgens gekeken (en gemeten) hoe dit onderdeel bijdraagt aan het bereiken 
van de gestelde doelstelling van de organisatie. Om een beeld te kunnen vormen van deze vier 
perspectieven is hieronder kort uitgelegd wat elk perspectief in grote lijnen behelst: 
 
Financieel perspectief: 
Het financieel perspectief blijft natuurlijk een belangrijke factor bij het meten van prestatie gekoppeld 
aan concrete doelstellingen (die gebaseerd zijn op de missie en strategie van de organisatie). Financiële 
metingen zijn namelijk van waarde voor het overzichtelijk kunnen samenvatten van eenvoudig te 
meten economische effecten van reeds afgeronde acties. Financiële prestatiemetingen kunnen 
aangeven of de strategie of missie van een organisatie bijdraagt aan verbetering van het financiële doel 
van een organisatie. Bij de meting wordt veelal gekeken naar de groei en mix van de inkomsten, 
productiviteitsverbetering en kostenverlaging en optimale benutting van activa en investeringen.  
 
Afnemersperspectief: 
Het afnemersperspectief of ook wel klantenperspectief genoemd beschrijft als het ware de doelgroepen 
en marktsegmenten waarin de organisatie zal concurreren. Veelal heeft dit perspectief betrekking op 
doelstellingen die gesteld zijn naar de afnemer (om voorbeelden te noemen; marktaandeel, 
afnemerstrouw, acquisitie van afnemers, graad van tevredenheid afnemers, winstgevendheid 
afnemers).  
 
Interne bedrijfsprocessen: 
Interne bedrijfsprocessen geeft de processen weer waarin de organisatie moet uitblinken om de 
doelstellingen voor aandeelhouders en beoogde afnemerscategorieën of marktsegmenten te kunnen 
verwezenlijken. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld innovatie (nieuwe producten), 
operationele activiteiten (produceren en leveren van diensten) en service na verkoop. Hoewel Kaplan & 
Norton (1996) dit perspectief voornamelijk zien met het oog op een ‘te leveren product’ zou men dit 
ook kunnen zien als processen die bijvoorbeeld personeel helpen om doelstellingen van de organisatie 
te bereiken. Hierop zal ik overigens in paragraaf 2.2.4.6 verder ingaan.  
 
Leer- en groeiperspectief: 
Dit perspectief gaat uit van het idee dat het gebruikmaken van technologie en capaciteiten van het 
huidige moment uiteindelijk niet veel kans creëert om doelstellingen op de lange termijn ten aanzien 
van afnemers en interne bedrijfsprocessen te behalen. Om als organisatie de capaciteiten te bezitten die 
prestatiedoorbraken kunnen realiseren (dus ook een ‘competitive advantage’, Boxell & Purcell, 2003) is 
het van belang dat er geïnvesteerd wordt in de her-, bij- en omscholing van personeel en de verbetering 
van systemen voor informatietechnologie en de afstemming van procedures en benaderingen op elkaar 
(Kaplan & Norton, 1996). Kaplan & Norton (1996) delen het leer- en groeiperspectief in drie 
hoofdcategorieën in; 
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 De competenties van medewerkers (het ontwikkelen kennis en vaardigheden door bijvoorbeeld scholing) 
 De capaciteiten van informatiesystemen (het toegang hebben van werknemers tot actuele informatie over 

cliënten, interne bedrijfsprocessen en financiële gevolgen van hun beslissingen) 
 Motivatie en mogelijkheden tot zelfstandig beslissen 

 
Door het hebben van competenties en de voortdurende ontwikkeling hiervan, door toegang tot de 
informatie die men nodig heeft om beslissingen te maken en door motivatie en de mogelijkheid tot 
zelfstandig beslissen zal de productiviteit van de werknemers stijgen, de duurzaamheid van de 
arbeidsrelatie toenemen en uiteindelijk resultaten opleveren voor de organisatie (Kaplan & Norton, 
1996). Als de drie hoofdcategorieën in balans zijn kan men dus waardevolle werknemers vasthouden en 
stijgt de productiviteit. Duidelijk is dat hier een aantal belangrijke HR-aspecten naar voren komen zoals 
competentiemanagement, motivatie, tevredenheid etc. Wat dat betreft is de koppeling met 
leeftijdsbewust personeelsbeleid dan ook snel gemaakt. Motivatie en tevredenheid zijn onderdeel van 
de doelen van leeftijdsbewust personeelsbeleid zoals door Thunnissen (2005) geformuleerd in 
paragraaf 2.1.1; behoud en vergroting van de motivatie en tevredenheid van ouder wordende 
werknemers. Het ontwikkelen van kennis en vaardigheden is daarnaast natuurlijk een belangrijke factor 
in het mogelijk maken van inzetbaarheid van werknemers gedurende hun loopbaan, en sluit daarbij 
aan bij door Thunnissen (2005) geformuleerde doelstelling; behoud en vergroting van inzetbaarheid. 
Het leer- en groeiperspectief zou daarom een aantal aspecten van leeftijdsbewust personeelsbeleid in 
kaart kunnen brengen. 
 
2.2.4.5     De onderlinge samenhang tussen de 4 perspectieven 
 
Nu we een beeld hebben van de vier perspectieven waar de ‘balanced scorecard’ metingen verricht is 
nog niet de onderlinge samenhang van deze perspectieven besproken. Hoe verhouden deze 
perspectieven zich tot elkaar, en hoe werken ze op elkaar in? 
De basis voor optimaal en duurzaam functioneren van een organisatie is in principe het leer- en groei 
perspectief. Dit perspectief geeft aan in hoeverre een organisatie in de toekomst groei zal vertonen en 
welke aanpassingen nodig zijn om op lange termijn ook groei te kunnen bewerkstelligen. De visie en 
strategie van een organisatie, gericht op de toekomst, start hier om op lange termijn HR-uitkomsten te 
kunnen bewerkstelligen die aansluiten bij de doelstelling van een organisatie. Dit krijgt vorm door 
aandacht te besteden aan werknemers in de vorm van scholing en nadruk op flexibiliteit en motivatie. 
Wanneer men HR zou moeten indelen in deze perspectieven zou dan ook een groot deel in het leer- en 
groeiperspectief komen te vallen. Wanneer men puur uitgaat van de definitie van Kaplan & Norton 
(1996) kan men hier denken aan het eerder genoemde competentiemanagement, motivatie, 
tevredenheid et cetera. Om dit te bewerkstelligen is het interne bedrijfsprocessen-perspectief van 
belang. Er is een wederzijds verband tussen dit perspectief en het leer- en groeiperspectief. Zo kunnen 
door een goede basis in de vorm van het leer- groeiperspectief producten (in het geval van HR 
bijvoorbeeld competenties van werknemers) ontwikkeld worden die aansluiten bij de behoeftes van de 
klant (klantperspectief) door de interne processen hierop af te stemmen. Anderzijds kan vanuit een HR-
perspectief geredeneerd worden dat om bepaalde doelen op het leer- en groeiperspectief te bereiken 
bepaalde interne processen ontwikkelt moeten worden.  
 
Het klantperspectief, met als stelregel dat de organisatie en zijn producten aanlokkelijk moeten zijn 
voor de klant, is afhankelijk van de mogelijkheden die het leer- en groeiperspectief en het interne 
bedrijfsprocessenperspectief biedt om in te springen op de vraag en eisen die de klant aan producten 
stelt of die een product aantrekkelijk maken. 
Het financieel perspectief als laatste wordt beïnvloed door het samenspel van de 2 perspectieven maar 
oefent zijn eigen druk weer naar de andere perspectieven uit in de vorm van aanlokkelijkheid voor 
beleggers en aandeelhouders. Het centrum van deze 4 perspectieven bestaat echter uit de visie en 
strategie van de organisatie die zijn invloed op alle perspectieven benadrukt. 
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Schema 2.1; vertaling strategie naar perspectieven (Kaplan en Norton, 1996) 
 

Opvallend in dit schema van Kaplan & Norton is dat er bij elk perspectief directe verbanden lopen naar 
slechts 2 andere perspectieven. Kaplan & Norton (1996) zijn summier over dit schema en geven slechts 
aan dat ‘de doelstellingen en prestatiemetingen de resultaten van een organisatie vanuit deze 4 
perspectieven belichten’ en dit schema dus ‘het raamwerk vormt van de balanced scorecard’. Dit zou 
betekenen dat bijvoorbeeld leerresultaten en groei geen direct verband zou houden met het financiële 
vlak maar altijd voor doelstellingen met betrekking tot afnemers en interne bedrijfsvoering zou lopen.  
 
2.2.4.6    Welk perspectief is belangrijk met betrekking tot Human Resources? 
 
Op HR-gebied zijn de vier verschillende perspectieven (financieel, interne bedrijfsvoering, afnemers- en 
leer- en groei perspectief) allen van belang. Zo omschrijven Baarda & Kouwenhoven (2007) dan ook dat 
men niet uitsluitend vanuit een enkel perspectief kan redeneren wanneer men sturing wil geven aan 
HR-beleid of HR-uitkomsten, of ze meetbaar zou willen maken. Dit wordt door de auteurs gezien als een 
‘auto zonder bestuurder’. Hiermee wordt bedoeld dat bijvoorbeeld naast de interne processen en het 
leer- en groeiperspectief ook het klant- en financieel perspectief (door Baarda & Kouwenhoven het 
resultaatperspectief genoemd overigens) van invloed zijn op de HR-doelen en HR-uitkomsten en de 
afstemming hiervan. Kaplan & Norton (1996) beschrijven dan ook het proces van waardeschepping voor 
een organisatie in dit verband. Alles begint bij de vaardigheden van werknemers (leer- en 
groeiperspectief) waarna de kwaliteit van interne bedrijfsprocessen en de doorlooptijd van de processen 
(interne bedrijfsprocessenperspectief) bepaalt in hoeverre een stipte levering en dus klantentrouw 
bewerkstelligd kan worden (klantenperspectief). Deze klantentrouw levert uiteindelijk dan het 
rendement op van het werkzaam kapitaal (financieel perspectief). Deze waardeschepping benadrukt dan 
ook de strategische invloed van personeelsbeleid.  
 
Door de verschillende perspectieven te combineren staat wel een vollediger beeld ter beschikking wat 
betreft de implementatie van visie en strategie van een onderneming, de invloed op opbrengsten op 
verschillende vlakken en hoeverre het op korte en lange termijn van waarde kan zijn.  
Het financiële perspectief is (zoals al eerder benadrukt in paragraaf 2.2.2) vaak een belangrijk 
perspectief voor organisaties is om metingen te verrichten en beslissingen op te nemen, maar het mag 
zeker niet het einddoel zijn om naar te streven. De ervaring heeft immers geleerd dat opbrengsten van 
HR voor de toekomst eerder lange termijn dan korte termijn is.  

Visie / 
Strategie 

Financieel  

Interne 
bedrijfsvoering 

Leerresultaten 
en groei 

Afnemers 
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De nadruk ligt dus veel meer op de strategische waarde van de perspectieven. Wie strategisch zijn 
organisatie vormgeeft en wil meten, wie duurzaam wil blijven concurreren en optimaal wil functioneren 
zal toch uiteindelijk moeten investeren in opbrengsten en doelstellingen die de toekomst veilig kunnen 
stellen. Vanuit dat oogpunt is het dus ook waardevol, zoals Kaplan en Norton (1996) benadrukken om in 
alle perspectieven te investeren, ze op elkaar te laten aansluiten qua doelstellingen en daardoor alle 
perspectieven optimaal kan laten functioneren. 
 

2.2.5    Meting van HR-uitkomsten: de ‘HR-Scorecard’ 
 
Voor de bekendheid van praktische meetsystemen als de balanced scorecard lag de nadruk 
voornamelijk op het financiële perspectief wanneer men meetbaarheid van beleid bekeek. Dit zijn per 
definitie altijd ‘achteraf-metingen’ (Becker & Huselid, 2001) aangezien de uitkomsten een gevolg zijn 
van gevoerd beleid, waarbij de huidige visie of strategie gericht op de toekomst vaak buiten schot blijft. 
Met de balanced scorecard hebben we in de vorige paragraaf kunnen zien dat het mogelijk is de invloed 
van de visie of strategie van een organisatie op deze verschillende perspectieven zichtbaar te maken. 
Het voordeel is dat er gesleuteld kan worden op plekken die leiden tot het efficiënter bereiken van het 
gestelde doel, visie of strategie. Het meten kan hierbij helpen om beleid van een organisatie duidelijker  
te maken en waar nodig bij te stellen om meer gericht te kunnen zijn op lange-termijn doelen dan op 
korte termijn doelen. Vooral het hanteren van een HR-meetsysteem (zoals bijvoorbeeld de hieronder 
beschreven HR-scorecard) heeft een grotere impact op organisatieuitkomsten dan het uitvoeren van 
slechts enkele HR-practices (Becker & Huselid, 1998; Huselid, 1995; Ichniowski, Shaw, & Prennushi, 1997; 
Wright & Snell, 1998, geciteerd door Colakoglu, Lepak & Hong, 2006). 
Uiteindelijk levert dit voor organisaties de mogelijkheid om het blijven voortbestaan van een 
‘competitive advantage’ (Boxell & Purcell, 2003) te bewerkstelligen.  
 
2.2.5.1    HR-scorecard volgens Becker & Huselid (2001) 
 
Gebaseerd op de balanced scorecard ontwikkelden Becker, Huselid en Ulrich (2001) de zogenaamde HR-
scorecard dat speciaal zijn aandacht richt op Human Resource-elementen en de waarde(schepping) 
hiervan voor een organisatie. Becker & Huselid (2001) beschrijven in dat kader dan ook twee belangrijke 
voordelen van een HR-scorecard. Als organisatie kan je; 
 

1) het strategische vermogen van personeelszaken managen 
 
2) de bijdrage van personeelszaken aan het financiële succes van het bedrijf aantonen 

 
Becker & Huselid (2001, 43) benadrukken dat ‘om personeelsbeleid te kunnen integreren in het 
meetsysteem voor bedrijfsprestaties managers de plaatsen zullen moeten kunnen aanwijzen waar dat 
beleid een rol kan spelen in het plan voor strategie-implementatie van de organisatie’. Dit zijn namelijk 
de plaatsen waar HR zijn strategische invloed kan doen gelden. Hierbij zijn volgens Becker & Huselid 
(2001) de bijdragen van personeelszaken in te delen in twee categorieën: prestatiedrijfkrachten en 
mogelijkmakers.  

 Prestatiedrijfkrachten zijn aspecten van een werknemer die vanuit hemzelf komen en 
leiden tot een prestatie. Je kan hierbij denken aan productiviteit gekoppeld aan 
tevredenheid, motivatie etc.  

 Mogelijkmakers maken de prestatie mogelijk en zijn meer de externe factoren die hun 
invloed kunnen uitoefenen op de prestatie van de werknemer.  
Je kan hierbij denken aan bijvoorbeeld bepaalde scholing die de prestatie van een 
werknemer kan verbeteren.  
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Het onderzoek met betrekking tot een praktisch meetsysteem als de HR-scorecard 
Hoewel verder geen aandacht besteedt zal worden aan de operationalisatie van metingen van HR-
uitkomsten en van de HR-scorecard is het voor de overzichtelijkheid praktisch om te weten hoe de 
globale werkwijze van de HR-scorecard volgens Becker & Huselid (2001) is, om zo ook een beeld te 
krijgen waar dit onderzoek zijn waarde kan brengen en zijn positie inneemt bij meetsystemen. De 
werkwijze van een HR-scorecard is volgens Becker & Huselid dan ook als volgt; 
 

1) Vaststelling ondernemingsstrategie (wat willen we als organisatie bereiken, bijvoorbeeld het 
bewerkstelligen van een competitive advantage) 

2) Aantonen waar HR een strategische rol kan spelen in het bereiken van doelstellingen (waar 
moeten we als organisatie in investeren om bijvoorbeeld een competitive advantage te bewerkstelligen) 

3) Formuleren van prestatie- en voortgangsindicatoren (welke HR-uitkomsten zou je willen meten die 
goed kunnen weergeven wat je wilt bereiken) 

4) Aangeven welke bijdragen HR kan leveren aan strategie 
5) HR-structuur afstemmen op deze bijdragen die geleverd kunnen worden 
6) Strategisch HR-meetsysteem ontwerpen (HR-scorecard; resultaat-, voortgangs-, 

kostenbeheersings- en waardescheppingsmetingen)  
7) Implementatie scorecard-managementsysteem 
 

De HR-scorecard heeft dus als uitgangspunt de visie/strategie van de organisatie en kan op die manier 
strategische HR-bijdragen meetbaar maken (HR dat een bijdrage aan strategie-implementatie van de 
organisatie levert) en traditionele HR-bijdragen (HR dat geen bijdrage aan strategie-implementatie 
levert). De reden hiervoor is dat de HR-scorecard beoogt HR-uitkomsten zichtbaar te maken (en HR-
beleid dus ook af te stemmen) op de strategie van de organisatie. Op die wijze kan optimaal resultaat 
uit HR-inspanningen verkregen worden. Dit kan HR-managers en lijnmanagers dan  
ook in staat stellen om hun strategische taken doeltreffender uit te voeren. Hoe meer kennis dus 
beschikbaar is over meetbaarheid, des te meer inzicht verkregen wordt hoe bepaalde HR-uitkomsten 
tot stand komen. Dit biedt ruimte om met behulp van dit inzicht aanpassingen te maken en 
bijvoorbeeld een HR-doelstelling nog beter te bewerkstelligen. Dit onderzoek geeft meer inzicht in stap 
3 door te verduidelijken bij het uiteindelijk formuleren van prestatie- en voortgangsindicatoren waar de 
voorkeuren van HR-uitkomsten die men meetbaar wil zien liggen. Dit brengt meer duidelijkheid over de 
keuze voor HR-uitkomsten die men meetbaar zou willen zien en die gebaseerd zijn op een HR-
doelstelling. Hiermee wordt eigenlijk ook aangegeven waar een organisatie denkt dat er een 
belangrijke bijdrage geleverd zou kunnen worden in het bereiken van deze HR-doelstelling, wat 
terugslaat op bijvoorbeeld stap 2.  
 
De meetbaarheid die de HR-scorecard biedt, zet volgens Becker & Huselid (2001, 90) aan tot flexibiliteit 
en verandering in een organisatie omdat er voortdurend gekeken wordt in hoeverre HR-beleid en de 
daaruit volgende HR-uitkomsten beantwoorden aan de gestelde doelstellingen of strategie. Het is 
daarom uiterst belangrijk om vast te kunnen stellen  als organisatie wat de doelstelling is die je beoogt 
te behalen op HR-gebied, welke HR-uitkomsten je meetbaar wil zien en te weten waarom je de keuze 
maakt om bepaalde HR-uitkomsten meetbaar te zien. Dit is dan ook het punt waar dit onderzoek op 
inspringt. 
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2.2.5.2    HR-scorecard volgens Baarda en Kouwenhoven (2007) 
 
Baarda en Kouwenhoven (2007) maken de koppeling tussen de balanced scorecard en hun visie op een 
HR-scorecard op een directere manier. Zij formuleren dat in elk perspectief van de Balanced Scorecard 
er HR-aspecten en dus ook HR-uitkomsten benoembaar en meetbaar zijn. In tabel 1 is weergegeven hoe 
deze koppeling er volgens Baarda & Kouwenhoven (2007) uitziet en welke HR-aspecten hierin naar 
voren komen. De benadering van Baarda en Kouwenhoven is in die zin interessant en anders dan van 
Becker & Huselid omdat Baarda en Kouwenhoven uitgaat van de manager en werknemer als de klant 
van P&O. Dit perspectief maakt de toepassing van de perspectieven van de balanced scorecard ook 
makkelijker en logischer. Nu ligt de aandacht dan ook volledig bij het personeel en de HR-doelstelling. 
Ondanks het feit dat de HR-scorecard niet als een model opgevat mag worden maar als een praktisch 
meetsysteem dat moet meten wat de strategische waarde is van HR met betrekking tot de HR-
doelstelling delen Baarda & Kouwenhoven (2007) de scorecard in op de verschillende perspectieven en 
benoemen ze de hoofdonderdelen hiervan expliciet zoals in tabel 1 weergegeven. Zo bestaat er een 
soort van hybride vorm die een praktisch meetsysteem combineert met duidelijkheid over waar exact 
bepaalde kritische succesfactoren terecht zouden kunnen komen in het meetsysteem. 
 
 
Resultaat 
 
 

Productiviteit 
 Omzet 
 Planrealisatie 
 Taakrealisatie 

Kosten 
 Loonkosten 
 Inleenkosten 
 Out-of-pocketkosten 

 
Klant 

Capaciteit 
 Omvang 
 Samenstelling 
 Effectieve tijd 

Kwaliteit 
 Kennisfit 
 Competentiefit 
 Potentieel 

Motivatie 
 Betrokkenheid/Verloop/Diensttijd 
 Leren/Senioriteit/Leiderschap 
 Enthousiasme/Tevredenheid 

 
Interne 
Processen 

Instroom 
 Werving 
 Selectie 

Beoordeling 
 Frequentie 
 Kwaliteit 

Beloning 
 Loonlijn 
 Salarispakket 

Ontwikkeling 
 Mobiliteit 
 Opleiding 

 

 
Personeels-
functie 
(verander- 
vermogen) 

Capaciteit 
 Omvang 
 Samenstelling 

Kwaliteit 
 Competenties en invloed 

(rolbezetting) 
 Structuur 
 P&C (informatiemanagement) 

Tabel 1. De HR-scorecard volgens Baarda en Kouwenhoven, 2007. 
 
Met hybride vorm wordt hiermee een praktisch meetsysteem bedoeld (zoals een balanced scorecard) 
dat gecombineerd is met de mogelijkheid om een indeling te maken per perspectief naar welke 
aspecten waar zouden kunnen worden ingedeeld.  
 
Uit deze en vorige paragrafen is nu duidelijk geworden dat de benadering naar een HR-scorecard 
verschilt tussen Baarda en Kouwenhoven (2007) en Becker & Huselid (2001). Hoewel beide HR-
scorecards gebaseerd zijn op de balanced scorecard van Kaplan & Norton is de uitvoering en 
interpretatie verschillend. Zo hebben Becker & Huselid (2001) in hun HR-scorecard voornamelijk 
gekozen om bij het meten van HR vanuit het leer- en groei- en interne processenperspectief te 
redeneren van de balanced scorecard. Men kan echter wel vanuit het leer- en groeiperspectief 
doorredeneren naar andere perspectieven en de invloed daarop.  
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Deze perspectieven zouden (zoals eerder besproken) voor een groot deel kunnen aansluiten bij 
meetbaarheid van leeftijdsbewust personeelsbeleid en de plek die dit beleid inneemt of in kan nemen 
binnen een organisatie. Becker’s versie beslaat dus de gehele organisatie. Dit in tegenstelling tot Baarda 
en Kouwenhoven’s versie die alle perspectieven van de balanced scorecard op een andere manier 
interpreteert. Baarda en Kouwenhoven (2007) laten de verschillende perspectieven allen terugslaan op 
personeel.  
 
Nu we een beter beeld hebben van mogelijke meetsystemen en de positie van HR, HR-uitkomsten en 
HR-doelstelling is de stap naar specifieker HR-beleid zoals leeftijdsbewust personeelsbeleid makkelijker 
te maken. Voor organisaties kan het interessant zijn te kijken of het op oudere werknemers gericht 
leeftijdsbewust personeelsbeleid daadwerkelijk waarde en resultaten oplevert, en welke onderdelen 
van dit beleid dan waarde hebben of opbrengsten leveren m.b.t. het nastreven van de voorgaande 
doelen; belastbaarheid, functionele inzetbaarheid, arbeidsmotivatie/tevredenheid en 
competentiemanagement.  
Daarbij zou het belangrijk zijn te weten wat organisaties dan meetbaar willen maken of meetbaar willen 
zien in leeftijdsbewust personeelsbeleid (gericht op oudere werknemers). Boxell & Purcell (2003) 
beschrijven het zogenaamde AMO-framework wat grote raakvlakken hiermee heeft.  
Het AMO-framework is een frame dat weergeeft welke belangrijke onderdelen positief beïnvloed 
moeten worden door managers om individuele en organisationele prestaties te bewerkstelligen. Het 
gaat hierbij om ability (A = vaardigheden), motivation (M = motivatie) en opportunity (O = beschikbare 
mogelijkheden in werkstructuur en omgeving om te kunnen presteren). Zo kan de ability vooral 
teruggevonden worden in bijvoorbeeld competenties in het personeelsfunctieperspectief van Baarda 
en Kouwenhoven (2007) en ontwikkeling in het interne processenperspectief. Motivatie is terug te 
vinden in het klantperspectief van Baarda en Kouwenhoven (2007) terwijl opportunity verspreid lijkt te 
zijn over personeelsfunctie (structuur en informatiemanagement), interne processen (bijvoorbeeld 
salarispakket en loonlijn). Tevens lijkt het AMO-framwork ook goed aan te sluiten bij de eerder 
genoemde aspecten van het leer- en groeiperspectief van Kaplan & Norton (1996) dat als drie 
hoofdcategorieën van dit perspectief de competenties van medewerkers (het ontwikkelen kennis en 
vaardigheden door bijvoorbeeld scholing, en dus ability), de capaciteiten van informatiesystemen (het toegang 
hebben van werknemers tot actuele informatie over cliënten, interne bedrijfsprocessen en financiële gevolgen van hun 
beslissingen) en motivatie en mogelijkheden tot zelfstandig beslissen noemde.  
 
Hieruit valt te concluderen dat verschillende auteurs het eens zijn over de waarde van het investeren in 
vaardigheden, motivatie en mogelijkheden om te presteren. Huselid (1995) laat uit onderzoek blijken 
dat een aanzienlijke investering in de zogenaamde High Performance Work Systems (HPWS) leidt tot 
hogere bedrijfsprestaties. HPWS is een werksysteem voor topprestaties, ofwel ‘elk element van het HR-
systeem is ontworpen met het oog op de grootst mogelijke kwaliteit van het menselijk kapitaal in alle 
delen van de organisatie’ (Becker & Huselid, 2001, 25). Kort gezegd voert HPWS beleid waarmee 
mensen aangetrokken, gemotiveerd en vastgehouden worden, en waarbij strategieën ontwikkeld 
worden voor noodzakelijke vaardigheden om een ondernemingsstrategie te kunnen implementeren 
etc. Deze HPWS sluiten natuurlijk goed aan bij de HR-scorecards en bij de binding tussen doelstellingen 
HR-uitkomsten. Ondanks het positieve onderzoek van Huselid (1995) blijken auteurs als Boselie (2005) 
toch sceptisch betreffende de naar hun inzicht nog steeds bestaande ‘black box’ in het verband tussen 
HRM en performance. Boselie (2005) benadrukt dat zeer zelden de precieze werkwijze van HRM 
uitgerafeld kan worden tot een direct verband. Hierbij vallen we eigenlijk terug op de in paragraaf 2.2.1 
genoemde moeilijkheden betreffende meetbaarheid van HR-uitkomsten. 
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2.2.6    HR-uitkomsten en meetbaarheid 
 
2.2.6.1    Welke HR-uitkomsten zouden organisaties meetbaar willen zien? 
 
In eerder onderzoek door o.a. Leisink et al. (2004) en Remery et al. (2003) is ook al aandacht besteed aan 
de beleidsmatige implementatie en het feitelijk gebruik van leeftijdsbewust personeelsbeleid in 
organisaties. Uit deze onderzoeken blijkt echter dat organisaties op dit punt weinig informatie 
registreren met betrekking tot oudere werknemers of dat deze data moeilijk toegankelijk is. Uit 
onderzoek van Leisink et al. (2004) is gebleken dat er geen ouderenbeleid in de formele zin bestaat in 
veel organisaties, dit houdt in dat er ‘geen specifieke richtlijnen zijn, geen periodieke besprekingen van 
beleidsuitvoering en –resultaten en dat er geen speciale ondersteuningsvoorzieningen voor managers zijn’ 
(Leisink et al., 2004, 148). Dit betekent niet dat er geen enkel onderdeel van leeftijdsbewust 
personeelsbeleid plaats heeft in organisaties. In veel gevallen is dit echter beperkt tot maatregelen 
gericht op het behoud of vertrek van oudere werknemers al naar gelang de motivatie en prestatie van 
een oudere werknemer (Leisink et al., 2004). Leisink et al. (2004, 150) benadrukken dan ook dat ‘voor 
alle typen strategische beleidsvarianten (ontwikkeling, aanpassing, vervroegd uittreden blokkeren en 
faciliteren) geldt dat ze een hogere prioriteitswaarden hebben in wenselijk beleid dan in werkelijk beleid; 
voor ontwikkeling is dit verschil het grootst en voor uitstroom-blokkeren het kleinst.’ Echter, doordat er 
vaak geen ouderenbeleid in formele zin bestaat laat dit veel ruimte over voor interpretatie van 
maatregelen met betrekking tot oudere werknemers. Daarnaast benadrukken Leisink et al. (2004) dat 
elementaire managementinformatie die analyse van de situatie van oudere werknemers zou kunnen 
bewerkstelligen simpel ontbreekt of niet toegankelijk is.  
Kaplan en Norton (1996) benadrukken ook de moeilijkheid hiervan met betrekking tot meetbaarheid 
van HR-beleid; ‘Wat betreft specifieke metingen op het gebied van personeelsmanagement blijkt het dat 
bedrijven nauwelijks nog enige moeite gedaan hebben om resultaten of drijfkrachten van deze capaciteiten 
te meten’. Aangezien op dit moment dus nog weinig HR-uitkomsten gemeten worden of kunnen 
worden van leeftijdsbewust personeelsbeleid is het doel van dit onderzoek om in kaart te brengen 
welke HR-uitkomsten van leeftijdsbewust personeelsbeleid (gericht op oudere werknemers) 
organisaties met het oog op hun doelstellingen dan graag meetbaar gemaakt zouden willen zien, en de 
motivatie waarom ze HR-uitkomsten meetbaar zouden willen zien.  
 
2.2.6.2    HR-uitkomsten 
 
Gebaseerd op Thunnissen (2005), Stoffelsen (2007), Becker & Huselid (2001), Baarda en Kouwenhoven 
(2007) en Kaplan en Norton (1996) kunnen allereerst een aantal HR-uitkomsten geformuleerd worden 
met betrekking tot leeftijdsbewust personeelsbeleid dat gericht is op oudere werknemers.  
 Belastbaarheid:  

De functie die een oudere werknemer moet uitvoeren is afgestemd op de belastbaarheid die 
van de werknemer (gekeken naar zijn leeftijd en competenties op fysiek en mentaal niveau) 
gevraagd kan worden. Thunnissen (2005) benadrukt dit als een belangrijke HR-uitkomst in 
leeftijdsbewust personeelsbeleid in de vorm van evenwicht tussen belasting en belastbaarheid.  
 

 Gezondheid oudere werknemers:  
Stoffelsen en Diehl (2007) benadrukken gezondheid als een belangrijk onderdeel om in te 
investeren (of als HR-uitkomst na te streven natuurlijk) aangezien het vaak een belangrijk basis 
is om (oudere) werknemers optimaal en duurzaam inzetbaar te houden. Gezondheid sluit 
daarom aan bij een van de door Thunnissen (2005) beoogde effecten van leeftijdsbewust 
personeelsbeleid, namelijk het behoud en vergroting van de inzetbaarheid en het goed 
functioneren van ouder wordende werknemers.  
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Gezondheid van oudere werknemers houdt in veel gevallen bijvoorbeeld een laag 
ziekteverzuim in. Niet alleen hoe vaak een werknemer zich ziek meldt is belangrijk, maar ook de 
duur van het ziek zijn. Uiteindelijk is echter de fysieke en mentale gesteldheid bepalend voor de 
gezondheid van de werknemer. De fysieke gesteldheid in hoeverre een werknemer zijn fysieke 
taken kan uitvoeren zonder hiervan hinder te ondervinden die zorgt voor hoger verzuim, en 
mentale gesteldheid in hoeverre een werknemer mentaal zijn taken aankan zonder dat dit leidt 
tot hoog verzuim of nog erger; een burn-out. Dit kan een HR-uitkomst zijn die ontstaat door 
investering in maatregelen die ziekteverzuim kunnen terugdringen.  
 
Functieflexibiliteit:  
De oudere werknemer is op meerdere functies inzetbaar. Hieronder valt ook functieverblijfduur: 
het zich minder lang bevinden op eenzelfde functie kan zijn uitwerking hebben in 
functieflexibiliteit, motivatie, tevredenheid en uiteindelijk beter en duurzamer functioneren van 
een werknemer. Deze keuze is gemaakt omdat minder lang op een functie blijven al 
functieflexibiliteit in de hand werkt. Door Thunnissen (2005) wordt deze HR-uitkomst 
omschreven als het behoud en vergroting van de inzetbaarheid van ouder wordende 
werknemers. Stoffelsen en Diehl (2007) benadrukken het belang van deze HR-uitkomst met het 
oog op duurzame inzetbaarheid van werknemers. Functieflexibiliteit sluit aan bij de vergroting 
van de inzetbaarheid en het goed functioneren van ouder wordende werknemers zoals door 
Thunnissen (2005) als beoogd effect van leeftijdsbewust personeelsbeleid beschouwd wordt.  

 
 Commitment:  

Meyer & Allen (1990, 1991, geciteerd in Allen & Meyer, 1996) beschrijven commitment als een 
psychologische link tussen werknemers en hun organisatie die drie verschillende vormen kan 
aannemen. Deze zijn volgens Meyer & Allen (1996) affectieve commitment, continuance 
commitment en normatieve commitment.  
Affectieve commitment is hierbij de identificatie, betrokkenheid en emotionele binding met 
een organisatie. Continuance commitment is de erkenning van de werknemer met de kosten 
die geassocieerd worden met vertrek uit een organisatie.  
Dit kan voor een werknemer reden zijn om te blijven bij een organisatie. Normatief 
commitment verwijst naar commitment gebaseerd op het verplichtingsgevoel om bij een 
organisatie te blijven.  
Werknemers blijven in dit geval omdat ze voelen dat ze dat verplicht zijn aan de organisatie. er 
kan stijging in commitment optreden bij oudere werknemers door meer zekerheid over hun 
functie of door het behouden van een meer superviserende-functie (Claes & van de Ven, 2008). 
Commitment kan een belangrijke HR-uitkomst zijn wanneer men bijvoorbeeld behoud van 
oudere werknemers nastreeft, vandaar dat ook hier de koppeling met de beoogde effecten van 
leeftijdsbewust personeelsbeleid gelegd kan worden zoals geformuleerd door Thunnissen 
(2005). 

 
 Kennis / Expertise:  

Van der Heijden (2000) deelt professionele expertise in vijf verschillende dimensies in; kennis, 
meta-cognitieve kennis, vaardigheden (om professionele taak uit te voeren), verkrijgen van 
sociale erkenning van de expertise, en als laatste: groei en flexibiliteit. Deze dimensies bepalen 
de expertise van een werknemer en ook de mogelijkheid tot verdere ontwikkeling hiervan. Door 
meer opleiding en scholing van oudere werknemers, functieroulatie, samenwerking et cetera 
kan de kennis/expertise up-to-date blijven en toenemen. Deze actuele kennis/expertise is 
belangrijk voor de duurzame inzetbaarheid (Stoffelsen en Diehl, 2007). Ook neemt kennis en 
expertise in rol in bij het behoud en vergroting van de inzetbaarheid en het goed functioneren 
van ouder wordende werknemers.  
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 Motivatie:  
Thunnissen (2005, p.238) benoemt motivatie als een combinatie van factoren die enerzijds in de 
persoon zijn gelegen (drijfveren, ambities en capaciteiten) en anderzijds deel uitmaken van de 
situatie waarin iemand verkeert (inhoud van de taak, manieren van 
samenwerken/leidinggeven). Het verwijst naar alle factoren die van invloed zijn op het 
ontstaan, de intensiteit en persistentie van doelgericht gedrag. Thunnissen (2005) noemt dit als 
beoogd effect van leeftijdsbewust personeelsbeleid in de vorm van behoud en vergroting van 
de motivatie van ouder wordende werknemers. Het streven naar motivatie kan helpen om 
oudere werknemers duurzaam en optimaal te laten functioneren.  
 

 Tevredenheid:  
Het verschil tussen commitment en tevredenheid op bijvoorbeeld functiegebied wordt door 
Buck & Watson (2002) als volgt omschreven; commitment is een meer globale affectiviteit naar 
de organisatie en zijn doelen, terwijl baantevredenheid vaak meer betrekking heeft op de 
functieactiviteiten. Thunnissen (2005) noemt dit als beoogd effect van leeftijdsbewust 
personeelsbeleid in de vorm van behoud en vergroting van de tevredenheid van ouder 
wordende werknemers. Hierbij zou de lijn tussen commitment en tevredenheid getrokken 
kunnen worden en twijfel kunnen bestaan over het onderscheid. Tevredenheid leidt uiteindelijk 
ook tot een verhoging van de duurzaamheid van de arbeidsrelatie (Kaplan & Norton, 1996). 

 
Al deze HR-uitkomsten leiden uiteindelijk tot eenzelfde noemer, namelijk het optimaal en duurzaam 
laten functioneren van een oudere werknemer. Hoe dit ingericht is, waar de nadruk op ligt en welke HR-
uitkomsten beoogt zijn is aan de organisatie zelf natuurlijk, maar het uiteindelijke doel moet in principe 
(wanneer men uitgaat van leeftijdsbewust personeelsbeleid gericht op oudere werknemers) gelijk zijn. 
 
2.2.6.3     Koppeling HR-uitkomsten met HR-doelstelling(en) 
 
HR-doelstellingen zoals genoemd in paragraaf 2.2.4.2 zijn, als het goed is, gebaseerd op een strategie of 
visie die men als organisatie volgt. Wanneer een organisatie een bepaald voordeel op de markt waar 
men opereert wil hebben zal men de doelstellingen zo moeten formuleren dat dit uiteindelijk het 
voordeel bewerkstelligt. In veel gevallen, zoals met scorecards, is strategie meer dan alleen een plan 
voor de toekomst. Alle genoemde aspecten kunnen voorkomen bij de strategie van een organisatie.  
Wanneer men naar bijvoorbeeld aandacht voor de meetbaarheid van HR-uitkomsten van 
leeftijdsbewust personeelsbeleid kijkt is dit strategie als plan (men wil beoogde HR-uitkomsten 
bereiken op basis van HR-beleid en een gestelde HR-doelstelling), maar kan tevens gebruikt worden om 
een concurrerende positie te versterken of als zienswijze in de organisatie. Een goede strategie moet 
echter uiteindelijk een duurzaam voordeel opleveren op de concurrentie (competitive advantage).  
Becker & Huselid (2001) benadrukken in hun visie op de HR-scorecard het belang van deze strategische 
rol op personeelszaken, oftewel de HR-afdeling, bij het koppelen van hun bijdragen aan het strategie-
implementatieproces van een organisatie.  
 
Het belang van doelstellingen wordt door Becker & Huselid (2001) op een meer strategische manier 
benadrukt. Zoals eerder al benadrukt heeft de HR-scorecard de waarde om vooral de strategische rol 
van personeelsmanagement tot uiting te laten komen in het bereiken van de visie of strategie of 
doelstellingen van een organisatie. Daarom wordt in eerste instantie geredeneerd vanuit de 
ondernemingsstrategie. De aansluiting met de uiteindelijke HR-uitkomsten is hierbij van groot belang. 
Becker & Huselid (2001) beschrijven dat wanneer bij de strategische doelen geen rekening gehouden 
wordt met de wijze waarop deze doelen geïmplementeerd en gecommuniceerd worden, de doelen ook 
vaak vrij algemeen van aard zijn. Belangrijk voor organisaties is dus dat er een idee achter het meetbaar 
maken zit. Een visie wat men uiteindelijk wil bereiken en hoe men het wil bereiken.  
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Het is met het oog op mijn onderzoek verder niet mogelijk om op grondige wijze na te gaan of deze 
doelstellingen nu daadwerkelijk aansluiten bij de strategie of visie van de organisatie en hierbij het 
beoogde doel bereiken. Echter, het is wel mogelijk om vast te stellen welke doelstellingen nu ten 
grondslag liggen aan de keuze voor het meetbaar willen zien van bepaalde HR-uitkomsten. Alleen als 
men weet waar men met HR-beleid heen wil heeft het nut om te kiezen voor het meetbaar willen zien 
van HR-uitkomsten.    
 
De koppeling tussen HR-doelstelling en de keuze voor het meetbaar willen zien van HR-uitkomsten is 
het meest eenvoudig uit te leggen met behulp van de HR-scorecards. Baarda en Kouwenhoven (2007) 
beschrijven deze koppeling door middel van hun KSP-model (ken- en stuurgetallen voor 
personeelsmanagement). Het KSP-model houdt in dat men start bij de zogenaamde dominante thema’s 
wanneer een organisatie bepaalde ken- of stuurgetallen nodig heeft om bijvoorbeeld een HR-uitkomst 
meetbaar te maken. Deze dominante thema’s houden in; ‘vraagstukken die cruciaal zijn voor het succes 
van een organisatie en een bijdrage vragen van het personeelsmanagement’ (Baarda en Kouwenhoven, 
2007, 21). Dit kunnen in principe zowel doelstellingen zijn van het management als van de afdeling HR. 
Het belang van deze doelstellingen ligt in het feit dat je moet weten wat je beoogt te bereiken om vast 
te kunnen stellen hoe en wat je exact zou willen meten, of meetbaar zou willen maken. Vanuit het KSP-
model geredeneerd start men dus bij de dominante thema’s om vast te kunnen stellen welke 
personeelscategorieën belangrijk zijn om de strategische doelstellingen van de organisatie in dit 
verband te realiseren. Daarnaast worden de werkterreinen vastgesteld (welke instrumenten als 
bijvoorbeeld beloning, uitstroom, communicatie etc. worden toegepast) en de personeelsfunctie (de 
tijdsinvestering en kosten van P&O om het doel te bereiken) om tot een set ken- en stuurgetallen te 
komen. Deze ken- en stuurgetallen kunnen toegepast worden om bijvoorbeeld beoogde HR-
uitkomsten meetbaar te maken op basis van een doelstelling. Schema 2 geeft het KSP-model 
overzichtelijk weer. 
 

 
Schema 2.2: KSP-model volgens Baarda en Kouwenhoven (2007), aangepast op HR-uitkomsten 

 
Dit onderzoek zou daarmee inzicht geven in de laatste stap tussen werkterreinen, 
personeelscategorieen en personeelsfunctie naar de keuze voor ken- en stuurgetallen. Bij dit KSP-model 
moet echter wel een kritische kanttekening gemaakt worden met betrekking tot dit onderzoek. 
Inmiddels is duidelijk dat de visie/strategie en/of de doelstellingen van groot belang zijn wanneer men 
HR-uitkomsten werkelijk nuttig wil laten zijn voor een organisatie. De koppeling tussen doelstellingen 
van de organisatie en HR-uitkomsten moet duidelijk zijn om te zien wat beleid aan waarde toevoegt 
aan een organisatie. Uit onderzoek van Koys (2000) bleek echter dat er in veel gevallen meer formele 
business strategiedoelstellingen zijn dan formele human resource strategiedoelstellingen.  

Dominante thema’s 

Werkterreinen Personeelscategorieën Personeelsfunctie 

Ken- en stuurgetallen 

Meetbare HR-uitkomsten 
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Het bleek dat organisaties in veel gevallen niet serieus bezig waren om formele HR-strategieen te 
ontwikkelen die business strategieën kunnen ondersteunen.  
Vandaar dat we vanaf dit punt uitgaan van puur HR-doelstellingen en de koppeling tussen HR-
doelstelling en business strategie voor nu achterwege laten. Het is echter belangrijk te weten dat (zoals 
eerder vermeld) des te meer een HR-doelstelling aansluit op de organisatiestrategie, des te meer HR kan 
bijdragen aan strategische waarde. Aangezien dit naar verwachting niet vaak het geval zal zijn is dit dan 
ook achterwege gelaten in het onderzoek. Met het oog op leeftijdsbewust personeelsbeleid zou je bij 
dominante thema’s kunnen denken aan het evenwicht van belasting en belastbaarheid, behoud en 
vergroting van inzetbaarheid en behoud en vergroting van motivatie en tevredenheid van werknemers 
om uiteindelijk een groter competitive advantage te verkrijgen. Door middel van de keuze voor 
bepaalde instrumenten op bepaalde werkterreinen, bijvoorbeeld functieflexibiliteit en meer 
mogelijkheden tot scholing om meer motivatie en tevredenheid te creëren kan men hierop gebaseerd 
ken- en stuurgetallen baseren. Hierbij zijn de ken- en stuurgetallen afgestemd op oudere werknemers 
(personeelscategorie) en de kosten/investering om dit te bereiken (personeelsfunctie). Uiteindelijk 
moet dit meetbare HR-uitkomsten kunnen opleveren.  
 
In hoeverre er verschillen zouden kunnen zitten tussen organisaties met betrekking tot hun 
doelstellingen en keuze voor het meetbaar willen zien van bepaalde HR-uitkomsten is lastig vast te 
stellen. Zo zou het mogelijk kunnen zijn dat er verschillen bestaan tussen publieke en private 
organisaties wat betreft deze doelstellingen en keuze voor meetbaar willen zien van bepaalde HR-
uitkomsten. Rainey en Bozeman (2000) benadrukken dat publieke organisaties in veel gevallen meer te 
maken hebben met vage, moeilijk-meetbare, meervoudige en tegenstrijdige doelstellingen dan private 
organisaties. De oorzaak hiervan is het tekort aan verkoop- en winst-indicatoren, complicaties door 
politiek toezicht en interventies door verschillende autoriteiten en interessegroepen, tegenstrijdige 
mandaten et cetera (Rainey & Bozeman, 2000). Daarnaast oppert Rainey (2003) ook een aantal 
aannames en onderzoeksresultaten die publiek management en publieke organisaties laten verschillen 
van private organisaties.  
Zo wordt genoemd dat er bij de werk-gerelateerde waarden in publieke organisaties bijvoorbeeld 
minder nadruk op geldelijke aansporingen en meer op hogere waarden van motivatie om publieke 
diensten te verlenen liggen. Daarnaast ligt de nadruk van bijvoorbeeld overheidsorganisaties meer op 
grotere invloed en symbolische waarde, gekoppeld met een groter bereik aan betrokkenheid, 
bijvoorbeeld voor het belang van het grote publiek. Aansluitend ligt het belang bij publieke 
organisaties dan ook minder op kostenreductie, efficiëntie in werk en effectieve performance (Rainey, 
2003). Dit zou voor de doelstellingen van organisaties en het meetbaar willen zien van bepaalde HR-
uitkomsten consequenties kunnen hebben. Zo kan men verwachten dat er bij publieke organisaties 
meer nadruk ligt op HR-uitkomsten zoals motivatie en tevredenheid dan op HR-uitkomsten die 
efficiëntie en effectiviteit beïnvloeden zoals functieflexibiliteit. Of dit verschil werkelijk bestaat moet het 
onderzoek uitwijzen.  
 



 

 38 

Hoofdstuk 3 
Methoden van onderzoek 
 
 
3.1 Type onderzoek 
 
Welke HR-uitkomsten van leeftijdsbewust personeelsbeleid (gericht op oudere werknemers) 
organisaties graag meetbaar zouden willen zien is op dit moment nog niet bekend. Dit komt zoals 
eerder genoemd door het gebrek aan aandacht om deze HR-uitkomsten daadwerkelijk meetbaar te 
maken (Becker & Huselid, 2001, Leisink et al., 2004). Er is dus sprake van een kennisprobleem. Vanuit dit 
startpunt is het van belang om explorerend onderzoek op te zetten aangezien er weinig kennis bestaat 
over welke HR-uitkomsten organisaties interessant vinden om meetbaar te maken en de motivatie over 
het meetbaar willen maken van HR-uitkomsten (’t Hart et al., 1996).  
 

3.2 Verantwoording keuzes met betrekking tot leeftijdsbewust 
personeelsbeleid en oudere werknemers 

 
Aangezien leeftijdsbewust personeelsbeleid voor alle leeftijden geldt die in een organisatie voorkomen 
doet zich het probleem voor dat elke leeftijdsgroep zijn eigen maatregelen heeft. Deze maatregelen 
sluiten aan bij de behoeften, wensen en mogelijkheden m.b.t. de leeftijd of levensfase van 
desbetreffende werknemer. Om de diversiteit in deze maatregelen te beperken is er bewust gekozen 
voor een inperking tot maatregelen die uitsluitend gericht zijn op de oudere werknemers binnen 
organisaties. Dit is tevens gedaan met het oog op de kennis-gap in het meetbaar willen zien van HR-
uitkomsten m.b.t. oudere werknemers. Onder oudere werknemers wordt in dit geval werknemers van 
de leeftijd 45 jaar of ouder verstaan. Er is voor deze leeftijdscategorie gekozen op basis van de door het 
CBS (Centraal Bureau voor Statistiek) gehanteerde definitie voor oudere werknemers.  
 

3.3 Methode van dataverzameling 
 
De gegevens die in dit onderzoek boven tafel moeten komen zijn naast kennis (met betrekking tot 
welke HR-uitkomsten van leeftijdsbewust personeelsbeleid organisaties meetbaar willen maken met 
het oog op hun doelstellingen) ook inzicht in de motivatie van organisaties. De keuze om vragenlijsten 
te hanteren is overwogen maar betekent veelal het gebrek aan mogelijkheden om indien nodig door te 
kunnen vragen of een antwoord van een respondent te specificeren. Hierop sluiten interviews het beste 
aan (Van der Velde et al., 2004). 
 
De methode van dataverzameling zal daarom het afnemen van interviews zijn met respondenten bij 
verschillende type organisaties. De keuze voor deze kwalitatieve methode is om naast informatie over 
de voorkeur voor het meetbaar willen maken van bepaalde HR-uitkomsten van leeftijdsbewust 
personeelsbeleid in deze organisaties ook om meer inzicht te krijgen wat de motivatie is voor 
organisaties om HR-uitkomsten meetbaar te willen zien. Dit alles zal in het kader bekeken worden van 
(wellicht) verschillende opvattingen tussen respondenten van organisaties, vooral betreffende de keuze 
voor het type HR-uitkomst waarmee zij leeftijdsbewust personeelsbeleid meetbaar zouden willen zien.  
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3.4 Type en inhoud van het interview 
 
Vanwege het exploratieve karakter van dit onderzoek is gekozen voor een semi-gestructureerd 
interview. Het interview bestaat uit enkele van te voren geformuleerde topics maar er is 
vanzelfsprekend ruimte om dieper in te gaan op bepaalde onderwerpen (Van der Velde et al., 2004). 
Daarnaast is bij deze interviews uitgegaan van de bestaande wetenschappelijke literatuur over HR-
uitkomsten, de koppeling met meetbaarheid en over leeftijdsbewust personeelsbeleid. 
Om de noodzakelijke informatie te verkrijgen voor het onderzoek is de vragenlijst ingedeeld in twee 
onderdelen. Het eerste onderdeel moet een inzicht geven hoe leeftijdsbewust personeelsbeleid vorm 
krijgt in de organisatie. Dit wil zeggen; welke maatregelen of aandachtspunten bevinden zich in het 
huidige leeftijdsbewust personeelsbeleid met betrekking tot oudere werknemers. Dit geeft een goed 
beeld hoe organisaties hier invulling aan geven en in welke vorm. Deze vorm kan ook een beter beeld 
geven over de HR-doelstelling die de organisatie op dit gebied heeft, dat later gekoppeld wordt aan de 
HR-uitkomsten die organisaties meetbaar willen zien. 
Er zijn daarom vragen in het interview opgenomen om een beeld te krijgen van: 

 Welke maatregelen/aandachtspunten in leeftijdsbewust personeelsbeleid rekening houden 
met oudere werknemers (dit om een overzicht te krijgen van het gevoerde leeftijdsbewust 
personeelsbeleid m.b.t. oudere werknemers en later de koppeling te kunnen maken naar HR-doelstellingen 
en beoogde HR-uitkomsten) 

 Welke HR-doelstelling(en) de organisatie heeft m.b.t. leeftijdsbewust personeelsbeleid  
 

Deze twee vragen zijn belangrijk om als achtergrondinformatie later de verschillen te kunnen aangeven 
in invulling van leeftijdsbewust personeelsbeleid tussen organisaties. Hierdoor wordt de koppeling 
tussen HR-doelstellingen en HR-uitkomsten die organisaties graag meetbaar willen zien met betrekking 
tot leeftijdsbewust personeelsbeleid duidelijker gemaakt.  
Om het makkelijker te maken om tijdens het interview een overzicht te behouden over welk type 
maatregelen organisaties hebben (en daar wellicht later in het interview op in te spelen) zijn vooraf een 
aantal mogelijke categorieën op de vragenlijst geplaatst om zo aan te kunnen geven in welke van deze 
categorieën een genoemde maatregel valt. Let wel; deze categorieën zijn nooit langsgelopen in het 
interview. Wanneer er zich een maatregel voordeed die niet eenvoudig in te delen was in een categorie 
is deze nog eens apart vermeld, waardoor deze indeling in categorieën geen invloed heeft gehad om de 
verkregen resultaten. De in eerste instantie geformuleerde categorieën waren op basis van de doelen 
van leeftijdsbewust personeelsbeleid van Thunnissen (2005) en Stoffelsen & Diehl (2007) uit paragraaf 
2.1.1. De categorieën waren: 

Tabel 3.1 Overzicht type maatregelen gekoppeld aan literatuur 

Categorieën van maatregelen leeftijdsbewust 
personeelsbeleid 

Op basis van doelstelling/literatuur 
 

Gezondheid Behoud/vergroting inzetbaarheid (Thunnisssen, 
2005, Stoffelsen & Diehl, 2007) 

Belastbaarheid Evenwicht belasting/belastbaarheid (Thunnissen, 
2005) 

Scholing / Opleiding Behoud/vergroting inzetbaarheid 

Functioneringsgesprek/tevredenheidsgesprek Behoud en vergroting 
tevredenheid/inzetbaarheid (Thunnissen, 2005, 
Stoffelsen & Diehl, 2007) 

Loopbaangesprek (of desnoods een POP) Preventief beleid m.b.t. inzetbaarheid/ optimale 
benutting potentieel oudere werknemer 
(Stoffelsen & Diehl, 2007) 

Functieroulatie/flexibiliteit Behoud en vergroting inzetbaarheid 
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Belangrijk te vermelden is dat er uiteindelijk 3 subcategorieën toegevoegd zijn aan deze lijst met vooraf 
geformuleerde mogelijke categorieën van maatregelen gebaseerd op de doelstellingen van Thunnissen 
(2005) en Stoffelsen en Diehl (2007) met betrekking tot leeftijdsbewust personeelsbeleid. Deze 3 
categorieën zijn ontstaan door benoeming van de respondenten en zijn nooit onderdeel van navraag 
van de interviewer geweest. Deze 3 categorieën waren work/life balance, mentorschap, training 
leidinggevende. Het is belangrijk te vermelden dat wanneer een respondent een maatregel noemde die 
in te delen was in een van deze categorieën dit altijd gecheckt werd met de respondent of dit 
vermoeden juist was. Zodoende is de ruimte van eigen interpretatie (en wellicht dus foutieve 
interpretatie) beperkt gebleven. Hierdoor is de weergave van maatregelen, HR-uitkomsten et cetera 
altijd zoals de respondent het heeft bedoeld, niet zoals de interviewer zelf foutief zou kunnen 
interpreteren. 
 
Het tweede deel van het interview heeft zich gericht op meetbaarheid en HR-uitkomsten. Op basis van 
de vorige vragen zal er een beeld geschapen zijn van de maatregelen die de organisatie heeft met 
betrekking tot oudere werknemers en welke HR-doelstellingen hieraan ten grondslag (kunnen) liggen. 
Op basis van dit beeld is bekeken of er bepaalde HR-uitkomsten beoogd zijn die als uitkomst uit dit HR-
beleid zouden moeten komen. Vervolgens is geïnventariseerd welke van deze beoogde HR-uitkomsten 
door de organisatie meetbaar gezien zou willen worden en voornamelijk ook de vraag waarom er een 
keuze voor bepaalde HR-uitkomsten gemaakt is. Vervolgens is nagevraagd wat de waarde voor de 
organisatie zou zijn voor het meetbaar zien van deze HR-uitkomsten; wordt dit gezien als zeer nuttig, 
als een extra mogelijkheid of als niet noodzakelijk. Als afsluiter is gekeken of er een top 5 genoemd kan 
worden van de belangrijkste HR-uitkomsten die een organisatie meetbaar zou willen maken. 
 
Het interview bevatte de volgende topics: 
 

 Welke HR-uitkomsten beoogt de organisatie met het gevoerde leeftijdsbewust 
personeelsbeleid (gericht op oudere werknemers).  

 Welke HR-uitkomsten van leeftijdsbewust personeelsbeleid (gericht op oudere 
werknemers) zou de organisatie graag meetbaar willen zien. 

 Wat is de motivatie van een organisatie om bepaalde HR-uitkomsten wel meetbaar te 
willen zien, en bepaalde HR-uitkomsten bijvoorbeeld niet. 

 Wat is de waarde voor de organisatie om dit meetbaar te maken? 
 Afsluitend een top 5 van de belangrijkste HR-uitkomsten die een organisatie meetbaar wil 

zien.  
 
Het interview werd hierna afgesloten met een nabespreking met de respondent 
 

3.5 Type organisaties 
 
De eerste vereiste bij de keuze voor een organisatie die geschikt zou zijn voor dit onderzoek is het 
hebben van formeel beleid ten aanzien van leeftijdsbewust personeelsbeleid. Hier is voor gekozen om 
eventuele verwarring en discussie met betrekking tot het kwalificeren van losstaande maatregelen 
m.b.t. oudere werknemers als ‘leeftijdsbewust personeelsbeleid’ op basis van informeel beleid te 
voorkomen. De keuze voor benadering van specifieke organisaties is gebaseerd op het gegeven dat alle 
organisaties openlijk leeftijdsbewust personeelsbeleid voeren, in de zin van;  
 aangegeven op de eigen website van de organisatie 
 via informatiebronnen als: 

o TNO-website betreffende ‘leeftijd op het werk’ (www.leeftijdophetwerk.nl)  
o handboek ‘levensfasebeleid’ van het AWVN 
o Internet zoekmachines als Google 
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De keuze voor organisaties die een leeftijdsbewust personeelsbeleid voeren heeft als voordeel dat 
hierbij zeker is dat men binnen de organisatie een zekere mate van duidelijkheid heeft over het concept 
leeftijdsbewust personeelsbeleid. Wanneer een te benaderen organisatie dit niet als zodanig zou 
benoemen is het naar verwachting ook moeilijker om vast te kunnen stellen in hoeverre hier sprake is 
van daadwerkelijk leeftijdsbewust personeelsbeleid en ontstaat tevens een geheel nieuwe discussie die 
hierdoor ten gunste van het onderzoek vermeden is. 
 
De tweede vereiste bij de keuze voor een organisatie is dat de organisaties uit verschillende sectoren 
komen, variërend van de industrie-, luchtvaart-, zorg- tot productiesector om op die manier een breder 
spectrum te creëren en eventuele verschillen tussen deze organisaties uit verschillende sectoren zo 
goed mogelijk weer te geven met betrekking tot mijn onderzoeksvraag. Bij de uiteindelijke keuze voor 
organisaties is rekening gehouden met een balans van verschillende type sectoren die in dit onderzoek 
zijn opgenomen. In eerste instantie is navraag gedaan bij HR-managers (of soortgelijke functies die 
dichtbij het HR-beleid staan zoals beleidsadviseur) van organisaties voor een af te nemen interview. Dit 
is gebaseerd op de redenering dat HR-managers voornamelijk met het (formele) beleid bezig zijn, 
inzicht hebben in de HR-doelstelling en de verschillende maatregelen van leeftijdsbewust 
personeelsbeleid, en daardoor ook een rol spelen in de keuze voor bepaalde aspecten van het HR-
beleid. 
 
De volgende organisatiesectoren die opgenomen zijn in het onderzoek: 

Sector waar organisatie zich in 
bevindt 

Aantal werknemers Functie respondent 

Farmaceutica 1.200 Manager Industrial Relations 
Luchtvaart 15.000 HR-manager  
Staalindustrie 11.300 HR-manager 
Dienstverlening/Catering 4.200 HR-manager 
Productverwerking 700 HR-manager 
Transport 280 Personeelsfunctionaris 
Productie 1.600 P&O manager 
Zorg 10.000 Beleidsadviseur directie P&O 
Onderwijs 800 Hoofd personeelszaken 
Projectontwikkeling 1.400 Beleidsadviseur 

Tabel 3.2 Overzicht organisaties, sectoren, aantal werknemers en functie respondent 
 
De geïnterviewde respondenten bevinden zich over het algemeen in middelgrote tot grote 
organisaties. Dit heeft ook zijn invloed op de uiteindelijke resultaten aangezien er geen kleine bedrijven 
meegenomen zijn. De uiteindelijke uitkomst is weliswaar niet representatief voor geheel Nederland 
door de kleine hoeveelheid onderzochte organisaties (Van der Velde et al., 2004) maar geeft een 
indicatie van deze sectoren en type organisaties en waar de huidige behoeftes liggen op basis van hun 
doelstelling.  
De respondenten zijn allereerst op de hoogte gesteld door middel van een brief met daarin alle 
informatie betreffende het onderzoek, het onderwerp, duur gesprek, etc. Vervolgens is binnen korte tijd 
telefonisch contact opgenomen met de HR-manager van de desbetreffende organisatie. Het 
uiteindelijke gesprek duurde gemiddeld tussen de 45 minuten tot een 1 uur en een kwartier. Over het 
algemeen werd dit interview afgenomen in het kantoor van de desbetreffende HR-manager en in 
enkele gevallen in een vergaderruimte of kantine. Er is tevens rekening gehouden met de 
vertrouwelijkheid. Bij elk interview is voorafgaand een vertrouwelijkheidsverklaring voorgelegd en is 
benadrukt dat het interview opgenomen zou worden.  
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Hier is nadrukkelijk rekening gehouden met de instemming van de respondent. Tevens is aan de 
respondent medegedeeld dat de uiteindelijke resultaten worden teruggekoppeld in de vorm van een 
kort verslag. 
 

3.6 Analyse data 
 
Alle interviews zijn opgenomen op een voicerecorder en aan de hand van deze opnames uitgeschreven. 
De verkregen transcripten zijn in eerste instantie ‘open gecodeerd’. Dit houdt in dat ‘de gegevens die 
tot dan toe verzameld zijn zeer zorgvuldig gelezen en in fragmenten zijn ingedeeld’ (citaat uit Boeije, 
2005). Er is gekozen om blokken te maken met indelingen. Wat hierbij hielp was de vooraf 
geformuleerde indeling in bijvoorbeeld maatregelen, HR-uitkomsten et cetera die al op het 
vragenformulier van de interviewer aangegeven waren. Deze fragmenten zijn dan uiteindelijk gelabeld 
en onderling met elkaar vergeleken. Hierna is het axiaal coderen begonnen wat inhoudt dat de 
betekenissen van de belangrijkste begrippen zijn achterhaald en waar mogelijk het begrip omschreven 
en met voorbeeld is geïllustreerd (citaat uit Boeije, 2005). Hierdoor worden de belangrijke en minder 
belangrijke elementen van het onderzoek vastgesteld. Codes die eventueel synoniem waren zijn 
samengevoegd en krijgen een enkele naam toegewezen die het best passend is. Dit leverde over het 
algemeen weinig problemen op, mede omdat ik vaak met de respondent gecheckt had wat de exacte 
betekenis voor diegene met betrekking tot de gekozen maatregelen, HR-uitkomsten, HR-doelstelling 
etc. Vervolgens is selectief gecodeerd waarbij de lijst met coderingen gestructureerd wordt, de relaties 
tussen codes van gegevens voorzien worden, vergeleken worden met de literatuur. Ik heb de 
maatregelen kunnen koppelen aan de literatuur van Thunnissen (2005) en Stoffelsen en Diehl (2007).  
 

3.7 Betrouwbaarheid 
 
De betrouwbaarheid van onderzoek hangt in grote mate af van in hoeverre er sprake is van 
beïnvloedingen van de waarnemingen door toevallige of onsystematische fouten (Boeije, 2005). In dit 
onderzoek is gekozen voor een halfgestructureerd interview, en in die zin zijn de vragen voor elke 
respondent hetzelfde. Deze vragenlijst wordt dan ook bij elke respondent herhaald en deze herhaling 
moet voor de consistentie zorgen die de betrouwbaarheid van dit onderzoek verhoogd (Boeije, 2005). 
In de positie als onderzoeker en interviewer moeten er met een aantal aspecten rekening gehouden 
worden. Als interviewer is het belangrijkste doel om de antwoorden op vragen te krijgen zonder daarbij 
de respondent op een wijze te beïnvloeden die de resultaten ook kan beïnvloeden. Allereerst moet er de 
ruimte zijn voor respondenten om een antwoord te geven op de vraag zonder dat er per direct openlijk 
concepten door de onderzoeker aan verbonden worden. Hierbij wordt gedoeld op bijvoorbeeld de 
verschillende mogelijke HR-uitkomsten die men als organisatie beoogt of die men meetbaar zou willen 
zien. De formulering of categorisering van verschillende type HR-uitkomsten door de onderzoeker is de 
respondent veelal onbekend en het kan lastig zijn om op deze HR-uikomsten uit te komen, zo leert de 
ervaring. Hierbij is het van pas gekomen dat eerst de inventarisatie van de verschillende aspecten is 
gedaan van leeftijdsbewust personeelsbeleid. Gebleken is dat het hielp voor respondenten om deze 
aspecten te herbenoemen om zo tot uiteindelijk HR-uitkomsten te komen die men beoogt en ook die 
men meetbaar wil zien. Wat men hierbij moet voorkomen is het als het ware ‘in de mond leggen’ van 
vooraf benoemde HR-uitkomsten aangezien hier mogelijk sprake zou kunnen zijn van sturing door de 
interviewer. Dit is dan ook zoveel als mogelijk vermeden. Een ander belangrijk punt is de ruimte die in 
sommige vragen ligt waardoor het noodzakelijk is waar nodig te structureren in het gesprek en 
aansluiting te blijven houden bij de informatie die noodzakelijk is voor het onderzoek. 
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3.8 Validiteit 
 
De validiteit van een onderzoek wordt bepaald door de mate waarin het onderzoek beïnvloed wordt 
door systematische fouten, zoals verkeerde interpretatie of weergave van informatie, deel van 
onderzoekspopulatie die niet bereikt wordt of zich bereidt vind om deel te nemen etc. (Boeije, 2005). 
Hoewel niet alle verschillende sectoren waar organisaties opereren benaderd zijn in dit onderzoek is 
toch in acht genomen om zoveel mogelijk de diversiteit in sectoren in stand te houden. Zodoende is er 
op dit vlak dus waar mogelijk rekening gehouden met de validiteit.  
Wat betreft de validiteit van de vragen van dit onderzoek is duidelijk dat de vragen die gekozen zijn 
voor de interviews teruggrijpen op de gebruikte concepten in dit onderzoek. Het eerste deel van het 
interview behandeld in dit geval de inschatting welke verschillende maatregelen er genomen zijn 
binnen een organisatie met het oog op leeftijdsbewust personeelsbeleid, dit om een beeld te kunnen 
krijgen als onderzoeker van het beleid op dit vlak en later te kunnen koppelen aan de keuze voor HR-
uitkomsten. De HR-doelstellingen van de organisatie moeten een beeld geven van de beoogde 
opbrengsten die later wellicht gekoppeld zouden kunnen worden aan de keuze voor het meetbaar 
willen zien van HR-uitkomsten. Het tweede deel gaat daarbij meer in op welke HR-uitkomsten 
organisaties meetbaar zouden willen zien, de motivatie voor hun keuze, de verschillen in belangrijkheid 
voor de organisatie, de waarde van het meetbaar willen zien et cetera. Al deze concepten kunnen 
samengevoegd worden tot de onderzoeksvraag om duidelijk te krijgen ‘welke HR-uikomsten van 
leeftijdsbewust personeelsbeleid (gericht op oudere werknemers) organisatie graag meetbaar zouden 
willen zien met het oog op hun HR-doelstelling, en waarom’. 
 

3.9 Reflectie rol onderzoeker/interviewer 
 
Als onderzoeker was het moeilijkste in eerste instantie een goede onderzoeksvraag te formuleren die 
aansluit bij wat je als onderzoeker te weten wil komen en tevens haalbaar is in de tijd die gegeven is. Na 
enkele aanpassingen en tips kwam het uiteindelijk op de onderzoeksvraag uit die gebruikt zou worden 
in dit onderzoek. De volgende stap was het opzetten van een theoretisch kader. Dit was voor de 
ontwikkeling als onderzoeker een interessante bezigheid. Hoe meer verdieping in leeftijdsbewust 
personeelsbeleid en vooral meetbaarheid plaatsvond, hoe moeilijker het werd om bij de kern te blijven 
van de zaak. Hoe meer informatie gelezen wordt, des te meer het nodig lijkt om nieuwe informatie bij te 
voegen. Met hulp van Eva werd dit goed beperkt tot de hoofdzaken met verdieping waar dit 
noodzakelijk was. De volgende stap was het verkrijgen van respondenten, wat een moeilijker klus bleek 
dan van te voren gedacht. Opvallend was vooral de moeilijkheid om respondenten bereid te vinden. In 
veel gevallen werd door respondenten aangegeven dat de organisatie op dit moment niet met 
meetbaarheid bezig was of hier weinig over te melden had. Ondanks pogingen om respondenten 
bereid te vinden bleken veel mogelijke respondenten hier al af te haken. De belangrijkste les hierbij was 
om te blijven bellen, mailen, brieven sturen om maar respondenten te werven. Dat leverde ook meer 
resultaat op. Uiteindelijk zijn, zij het met wat moeite, 10 respondenten van verschillende organisaties en 
sectoren bereid gevonden om hun medewerking te verlenen aan dit onderzoek. Vervolgens kwam de 
voorbereiding op elk gesprek, wat bestond uit het voldoende inlezen over de organisatie via internet. 
De moeilijkste taak van een interviewer tijdens een gesprek is de ultieme balans vinden tussen het 
geven van ruimte aan de respondent zonder stuurloos te raken in het gesprek en uiteindelijk weg te 
lopen met de informatie die je wilde. Het gebruik van een semi-gestructureerde vragenlijst heeft voor 
mijn rol als interviewer een kader gevormd waaruit gewerkt kond worden. Dit geldt natuurlijk niet voor 
elk gesprek. Een aantal maal kwam het voor dat de respondent uitweidde over een onderwerp dat niet 
gerelateerd was aan het onderzoek.  
Daarbij is als interviewer altijd gekozen voor het benadrukken van een onderdeel in het verhaal 
waarmee teruggekoppeld kon worden naar de vraag, met het verzoek of de respondent daar wat meer 
over zou willen vertellen. Dit werkte uitstekend zonder dat de respondent afgekapt hoefde te worden. 
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Vooral in de eerste gesprekken was de houding als interviewer passiever en ontstond er zo nu en dan 
teveel ruimte aan de respondent. In latere gesprekken werd het mogelijk meer vragen te stellen en een 
actievere houding neer te zetten. Dit leidde er ook toe dat er meer ingegaan kon worden op de 
informatie die respondenten in het gesprek naar voren brachten. Na afloop van het gesprek is altijd 
navraag gedaan over het gesprek zelf, de verwachting van de respondent en ook de interviewer 
overkwam, wat opviel of waar respondenten verbeterpunten zagen. De kritiek op de rol als interviewer 
was altijd positief. Respondenten benadrukten het gesprek als ontspannen en informeel. In een enkel 
geval werd benadrukt dat men verwacht had dieper op de materie in te gaan. Helaas was dat vaak door 
tijdsgebrek in die gevallen niet mogelijk. 
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Hoofdstuk 4 
Resultaten onderzoek 
 
 
 
Samenvatting 
In dit hoofdstuk zullen de resultaten uit het onderzoek weergegeven worden. Om de overzichtelijkheid 
te bewaren zal steeds per vraag uit het interview het betreffende resultaat worden langsgelopen. 
Hierdoor kan stap voor stap een beeld van de uitkomsten gevormd worden en hoe de verkregen 
informatie met elkaar samenhangt.  
Allereerst zal een overzicht gegeven worden van de HR-doelstelling(en) die respondenten in dit 
onderzoek aangeven met betrekking tot het gevoerde leeftijdsbewust personeelsbeleid. Vervolgens 
zullen de verschillende type maatregelen behandeld worden die de geïnterviewde respondenten in het 
leeftijdsbewust personeelsbeleid hebben opgenomen. Naar aanleiding van de HR-doelstelling en type 
maatregelen moet er meer duidelijkheid zijn over wat leeftijdsbewust personeelsbeleid inhoudt voor 
organisaties. Daarop aansluitend zal ingegaan worden op welke HR-uitkomsten organisaties beogen 
met het leeftijdsbewust personeelsbeleid en welke HR-uitkomsten ze meetbaar zouden willen zien. Op 
basis van die informatie wordt ook gekeken waarom voor bepaalde HR-uitkomsten gekozen is en 
waarom deze belangrijker of minder belangrijk gevonden worden door respondenten. Er wordt 
afgesloten met de waarde die respondenten zien voor de organisatie met betrekking tot het uiteindelijk 
meetbaar maken van deze HR-uitkomsten. Alle resultaten zullen ondersteund en geïllustreerd worden 
door middel van citaten van respondenten.  Deze respondenten zijn genummerd en onderverdeeld in 
de sector waar de organisatie zich bevindt. 
 
De onderverdeling is als volgt: 
 

Respondent nummer Sector waar organisatie zich bevindt 

1 Staalindustrie 

2 Luchtvaart 

3 Farmacie 

4 Productverwerking (van cacao) 

5 Productie (van autobanden) 

6 Catering 

7 Projectontwikkeling/ingenieurs 

8 Onderwijs  

9 Zorg  

10 Transport 
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4.1 HR-doelstelling(en) organisaties 
 
Om een goed beeld te kunnen vormen van het gevoerde leeftijdsbewust personeelsbeleid is in deze 
paragraaf aandacht besteedt aan de HR-doelstelling die de geïnterviewde respondenten aangeven. Het 
overgrote deel van de respondenten (9 van de 10) formuleert in eerste instantie als HR-doelstelling van 
het gevoerde leeftijdsbewust personeelsbeleid;  
 
optimale en/of duurzame inzetbaarheid van oudere werknemers.  
 
De overige respondent richtte zich uitsluitend op tevredenheid als HR-doelstelling. De keuze voor 
optimale en/of duurzame inzetbaarheid van oudere werknemers als HR-doelstelling ligt volgens 
respondenten in het feit dat inzetbaarheid een overkoepelende term is voor het doel dat met 
leeftijdsbewust personeelsbeleid bereikt moet worden. 
-Respondent 2; “Inzetbaarheid is de paraplu”  
 
Het nadeel van deze vrij breed geformuleerde HR-doelstelling is dat later genoemde HR-uitkomsten 
vrijwel altijd aansluiten. Er kunnen dan ook geen specifieke doelstellingen gekoppeld worden aan 
specifieke HR-uitkomsten. Vanwege de breedte van deze doelstelling en geringe inzichtelijkheid is in 
die gevallen dan ook nagevraagd wat de HR-doelstelling(en) is(zijn) die hieraan ten grondslag liggen.  
De invulling daarvan in onderliggende HR-doelstellingen om deze hoofddoelstelling te bereiken 
verschilt per sector enigszins. Bij de sectoren die productiewerk verrichten (staal, productie, 
productverwerking) of zwaardere lichamelijke arbeid (transport) ligt de nadruk hoofdzakelijk op de 
gezondheid/vitaliteit van de werknemer.  
 
Deze sub-HR-doelstellingen die aan de hoofd-HR-doelstelling ten grondslag liggen zijn: 
 Verhoging arbeidsparticipatie oudere werknemers 

- Respondent 6; “onze doelstelling is de verhoging van arbeidsparticipatie en verlenging van de dienst, 
dienstduur tot 65.”  

 
 Gezondheid oudere werknemers verhogen 

- Respondent 1; “in de toekomst werken mensen tot 67 dus dat betekent dat je in algemene zin meer 
aandacht aan gezondheid moet geven, begeleiding in geval van ziekte, zowel preventief als repressief beleid”  

 
- Respondent 10; “ons doel is mensen zo gezond en prettig mogelijk te laten werken tot hun 65e”  

 
 Evenwicht tussen draagkracht en draaglast oudere werknemer (belastbaarheid) 

- Respondent 3; “Dat is de basis in ons gezondheidsbeleid, de belastbaarheid met evenwicht tussen 
draagkracht en draaglast”  

 
 Motivatie verhogen 

- Respondent 4; “niet alleen gezond maar ook gemotiveerd, dat is misschien wel nog belangrijker, want 
wanneer mensen niet gemotiveerd zijn maar wel gezond schiet je er niks mee op.”  

 
 Behoud van kennis en vaardigheden 

- Respondent 3; “kennisbehoud, dat is met name in de wetenschappelijk wereld van uitermate belang. 
De ontwikkelingen gaan gewoon heel snel. Naar mijn idee zijn er teveel voorbeelden van mensen die wel 
gewoon hun werk doen, maar veel gekanaliseerde kennis hebben”  

 
- Respondent 2; “het ontwikkelen van vaardigheden en competenties, gezondheid en een stukje motivatie 
zijn de pijlers”  
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Hierbij moet de kanttekening gemaakt worden dat de doelstelling “werknemer gezond houden of 
gezondheid verhogen” bij verre het meest is genoemd in de interviews.  
 

4.2 Maatregelen leeftijdsbewust personeelsbeleid met betrekking tot 
oudere werknemers 

 
Nu we een beter beeld hebben kunnen vormen van de HR-doelstellingen die respondenten aangeven in 
hun organisatie is het tijd om de invulling daarvan (in de vorm van maatregelen) nader te bekijken. In 
de interviews is nagevraagd welke (type) maatregelen in het leeftijdsbewust personeelsbeleid 
aanwezig waren die rekening hielden met de oudere werknemer. In onderstaande tabel is weergegeven 
wat de meest voorkomende naar minst voorkomende maatregelen zijn met betrekking tot oudere 
werknemers.  

0
2
4
6
8

10

aanwezig bij x organisaties

Type maatregelen in het leeftijdsbewust personeelsbeleid die rekening houden 
met: Belastbaarheid

Gezondheid

Functioneringsgesprek/tevredenheidsg
esprek
Scholing / Opleiding

POP / Loopbaangesprek

Functieroulatie/flexibiliteit

Work/Life balance

Mentorschap

Training voor leidinggevenden

 
Tabel 4.1: overzicht type maatregelen aangegeven door geïnterviewde respondenten, n=10 

 
De invulling van deze maatregelen verschilt over het algemeen. In de volgende paragrafen volgt een 
overzicht van de invulling van de maatregelen en de verschillen tussen sectoren, onderbouwd met 
uitspraken uit interviews met respondenten. 
 
4.2.1 Belastbaarheid 
Maatregelen met betrekking tot de belastbaarheid van oudere werknemers waren het meest 
voorkomend. Alle geïnterviewde respondenten gaven maatregelen aan die op een manier rekening 
hielden met de belastbaarheid van een oudere werknemer. De invulling hiervan verschilt echter tussen 
sectoren. Specifiek in sectoren waar gebruik gemaakt wordt van werkzaamheden in de vorm van 
ploegendiensten, werken in teams et cetera wordt gekozen voor het aanpassen van de belastbaarheid 
in dag/nachtdiensten (zorg, staal, farmacie, productie, productverwerking) of samenstelling van het 
team qua leeftijd (catering). Daarnaast zijn ook maatregelen als minder werken (vaak in de vorm van 
meer vrije dagen), demotie, lichter werk of een lichtere functie en belastbaarheidstraining genoemd. 
Hieronder volgt een kort overzicht van deze maatregelen. 
 
 Aanpassing in de belasting bij werken in teams of ploegendiensten; waarbij de balans bewaakt 

wordt met betrekking tot fysiek werk. Dit wordt al dan niet bepaald door een medisch 
onderzoek of een werknemer voor een aanpassing in belasting in aanmerking zou komen. 
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-Respondent 6; “Je ontkomt er natuurlijk niet aan om ouderen, met name als het fysiek wat 
zwaarder wordt, om daar rekening mee te houden, in de zin van balans in het team, dat je elkaar 
opvangt”  

 
- Respondent 9; “Nachtdiensten en roosters zijn vaak een probleem. Dat horen we vanuit alle 
groepen die te maken hebben met nachtdiensten, dat is een van de dingen die direct gerelateerd zijn 
aan leeftijd”  

 
- Respondent 3; “We hadden in de CAO dat mensen van 55 jaar en ouder recht hadden op een 
dagdienstfunctie, dat laten we nu afhangen medisch onderzoek”  

 
Deze maatregelen spelen alleen bij organisaties die in ploegendiensten of teams werken of die 
afwijkende werktijden hanteren. Zo nu en dan worden echter wel problemen gesignaleerd met 
betrekking tot een grote groep oudere werknemers die bijvoorbeeld bepaalde nachtdiensten niet 
meer kunnen draaien. Door de verminderde inzetbaarheid valt er een zwaardere last op de 
schouders van de jonge werknemers. Dit lijkt een probleem voor organisaties te zijn. 

- Respondent 4; “probleem is dat je een hele grote groep gaat krijgen [die geen nachtdienst meer 
draait], en dan moet je de jeugdige, onder de 55, extra gaan belasten, met als gevolg dat die straks 
zwaarder belast gaan worden”  

 
 Minder werken; om rekening te houden met de belastbaarheid van oudere werknemers wordt 

ook minder werken door respondenten benoemd. Dit is voornamelijk gericht op minder dagen 
arbeid, meer vrije dagen of specifieke seniorendagen om de belasting omlaag te brengen. 
- Respondent 10; “we geven sommige mensen de mogelijkheid om minder te gaan werken”  

 
- Respondent 3; “we hebben ouderendagen, 2 jaar voor hun pensioen, in de vorm van een x% inleveren 
en een x% blijven werken, of in de vorm van vrije dagen”  

 
- Respondent 5; “we hebben nog wel seniorendagen, vanaf 58 krijgen ze seniorendagen tot ze met 
pensioen gaan”  

Deze maatregelen blijken over de gehele linie voor te komen en zijn niet beperkt tot sectoren waar 
zwaar(der) lichamelijk werk wordt verricht. 
 
 Demotie of lichter werk; naast minder werken werd ook door respondenten benoemd dat er 

een mogelijkheid tot demotie of lichter werk was. In die gevallen is het mogelijk om een lagere 
functie te bekleden wanneer de belasting van de oude functie te groot wordt voor een 
werknemer. 
- Respondent 3; “we hebben een demotiebeleid in onze CAO afgesproken”  

 
Daarnaast wordt door respondenten ook de mogelijk genoemd om lichter werk uit te oefenen; 

- Respondent 10; “dat mensen worden overgezet naar de kleine ontvangst [ontvangst van lichtere 
goederen], dat is gewoon lichter werk, die overzetting hebben we wel gehad”  

 
- Respondent 2; “we hebben allemaal maatregelen om fysieke belasting te beperken. Er zijn functies 
waar je tijdelijk op ingezet kan worden, ook als je bijvoorbeeld herstellende bent, die niet per se fysiek 
belastend zijn.”  

Demotie of lichter werk lijken vaker voor te komen in sectoren waar fysiek belastend werk een 
grotere rol speelt. 
 
 Belastbaarheidstraining; enkele respondenten geven aan dat er ook training gegeven worden 

met betrekking tot belastbaarheid, in de vorm van ergonomietrainingen tot fysiotherapie. 
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- Respondent 6; “Wat we wel doen is zeg maar de belastbaarheid vergroten door trainingen van 
ergonomie, kijken naar omgeving, naar arbeidsomstandigheden. Er is een speciaal bureau, die naar een 
locatie gaat en de medewerkers zelf daarbij traint”  

 
- Respondent 2; “Bij sommige functies sta je de hele dag, de ene persoon kan dat beter dan de ander. 
Daar kunnen we dan maatregelen voor nemen, zoals schoeisel, trainingen, fysiotherapie etc.”  

 
In zeldzame gevallen wordt zelfs gekeken naar de thuissituatie en wordt bijvoorbeeld een 
thuiszorgmogelijkheid aangeboden in het geval een (bijvoorbeeld zieke) partner of familielid zorgt voor 
te hoge belasting van de werknemer. Al met al zijn er in veel sectoren maatregelen te vinden die 
betrekking hebben op belastbaarheid van de oudere werknemer. Uit de interviews bleek het meest ook 
in sectoren waar fysiek werk belangrijk is, waar men producten produceert of in ploegendiensten werkt. 
 
4.2.2 Gezondheid 
Het overgrote deel (9 van de 10) van de geïnterviewde respondenten uit dit onderzoek gaven aan 
maatregelen op het gebied van gezondheid m.b.t. oudere werknemers in het leeftijdsbewust 
personeelsbeleid te hebben. Hoe dit precies vorm krijgt zal in deze paragraaf verder belicht worden. In 
dit blok is puur ingegaan op gezondheidsmaatregelen die niet een raakvlak hebben met 
belastbaarheid. In veel gevallen bleken organisaties namelijk maatregelen met betrekking tot 
belastbaarheid te doen met het oog op uiteindelijke verbetering van de gezondheid van oudere 
werknemers. Deze maatregelen zijn dan ook zo veel mogelijk bij belastbaarheid genoemd om het 
onderscheid duidelijk te houden tussen de type maatregelen. Maatregelen op het gebied van 
gezondheid kunnen liggen in: 
 Advies aan werknemers; een aantal geïnterviewde respondenten gaf aan advies over gezond 

leven, bewegen, gezonde voeding te geven aan werknemers met het oog op het verhogen van 
de gezondheid van de werknemer. 
- Respondent 6; “Het zit in de genen van ons bedrijf, gezond leven en gezond eten. We willen mensen 
daarover adviseren en dat willen we in ons HR-beleid natuurlijk ook waarmaken”  

 
 PMO (preventief medisch onderzoek); het invullen of afnemen van een test bij werknemers die 

de kans op bepaalde gezondheidsrisico’s kan weergeven werd door een aantal respondenten 
benoemd. Hierbij wordt gesproken over testen die aspecten van ziekteverzuim en fysieke 
risico’s in kaart kunnen brengen. 
- Respondent 1; “Gezondheid, ja dat houden we bij met PMO’s, vanuit de PMO’s wordt heel veel 
statistiek bedreven over ziekteverzuim, overgewicht, bloeddruk, suikers en diabetici enz.”  
 
Het preventief medisch onderzoek kan ook de vorm krijgen van een ‘werkbalansmeter’ die kan  
aangeven of een werknemer nu of in de toekomst een groot risico loopt met het oog op 
ziekteverzuim.  
- Respondent 3; “Een aardig instrument wat we vorig jaar ingezet hebben is de werkbalans meter, die 
meten ook energieniveaus en het aardige is dat het model ook redelijk voorspelt voor burn-out situaties…”  
 
Hierbij is het interessant te vermelden dat er door organisaties die een PMO hanteren 
onderscheid gemaakt wordt (indien een werknemer risico loopt) tussen het initiatief bij de 
werknemer laten om de ARBO-arts te benaderen tegenover pro-actief beleid vanuit de ARBO-
arts zelf.  
- Respondent 5; “We doen preventieve medische onderzoeken per leeftijdscategorie. Daar komen 
uitkomsten uit waar mensen in principe ook zelf mee op pad gestuurd worden, ‘dit is de uitkomst, we 
adviseren je naar de ARBO-arts te gaan”.  
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-Respondent 3; “de mensen die rood scoren, namen daarvan gaan naar de bedrijfsarts, en de bedrijfsarts 
kan van daaruit actief beleid voeren” 

 
PMO’ s worden overigens veel gebruikt om de belastbaarheid aan te tonen en hiermee in de toekomst 
rekening te kunnen houden. Zodoende omzeilen organisaties dat ze vastzitten aan een vastgestelde 
leeftijd waarbij mensen recht hebben op bepaalde maatregelen. Het medisch onderzoek bepaalt in dat 
geval of aanpassing in diensttijd of functie gewenst is. 

-Respondent 3: “We hadden in de CAO dat mensen van 55 jaar en ouder recht hadden op een 
dagdienstfunctie. Dat laten we nu afhangen van medisch onderzoek, als dat dan blijkt, kan ook voor je 
55e zijn, dan hoef je dat dus niet aan een bepaalde leeftijd ook te koppelen.”  

 
Gezondheidsmaatregelen lijken in het algemeen niet gebonden te zijn aan specifieke sectoren of het 
type werk dat de werknemers uitvoeren, in alle sectoren werden dusdanige maatregelen aangetroffen. 
 
4.2.3 Functioneringsgesprek/tevredenheidsgesprek/loopbaangesprek/POP 
In deze paragraaf zijn alle gesprekken die een werkgever met een werknemer heeft samengevoegd 
onder een kopje. In veel gevallen worden namelijk gesprekken over het hedendaags functioneren en de 
toekomst (bijvoorbeeld het loopbaangesprek) gecombineerd.  

-Respondent 5; “We hebben functioneringsgesprekken met een klein stukje terugblik, maar veel 
belangrijker tweederde van het gesprek is vooruit denken” 

 
Een groot deel (8 van de 10) van de respondenten gaven in dit onderzoek aan regelmatig een 
functioneringsgesprek of een gesprek te houden waarbij er gekeken werd in hoeverre een werknemer 
op zijn werk goed functioneerde / het naar zijn zin had op dit moment. Dit wordt vaak aangegrepen om 
te zien of een oudere werknemer goed functioneert op de huidige positie of dat er wellicht 
aanpassingen noodzakelijk zijn. Dit kan bijvoorbeeld liggen in het naar de dagdienst halen van oudere 
werknemers. 

- Respondent 4; “op dit moment doen we op individuele basis een één-op-één gesprek en wat je dan doet, 
je kijkt van iemand kan bijvoorbeeld echt niet meer in die ploegen in de nacht, die halen we naar de dag.”  
 

Ook de bredere betekenis van deze gesprekken wordt benadrukt als een mogelijkheid om gezamenlijk 
naar de toekomst te kijken. Hierbij komt het onderwerp inzetbaarheid ook in het gesprek naar voren. 

- Respondent 3; “Het begint wel bij die gesprekken. Niet alleen voor inzetbaarheid, maar toch ook om 
samen met een werknemer op weg te gaan, hoe gaan we de toekomst in.”  

 
Bij veel geïnterviewde respondenten (7 van de 10) bleek een gesprek met de werknemer aangegrepen 
te worden om samen te kijken naar de loopbaan, wat de werknemer zelf voor ogen heeft in de 
toekomst, wat de organisatie van hem vraagt en wat de werknemer denkt nodig te hebben. Of dit nu 
formeel in een persoonlijk ontwikkelings plan (POP) of loopbaan- of ambitiegesprek gegoten wordt 
verschilt, maar het doel is identiek.  

- Respondent 3; “ons idee is om in ieder geval vanaf 50 jaar en ouder door de leidinggevende 
ambitiegesprekken te houden, los van de normale performance interviews, hoe het gaat in de komende 10 
a 15 jaar. Hoe ziet je loopbaan eruit, je carrière loopt toch naar zijn eind toe.”  
 
- Respondent 10; “jaarlijks krijgen de oudere werknemers vanaf 55 jaar een gesprek met een externe of 
de P&O afdeling om aan te geven waar hun voorkeur naar is, hoe zie ik mezelf in de toekomst werken, 
welke problemen zie ik, wil ik aanpassingen”  
 
- Respondent 1; “het loopbaangesprek is een van de belangrijkere gesprekken geworden…het gesprek is 
dan de langere termijn zeg maar”  
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De uiteindelijke uitkomst is voor veel organisaties een betere inschatting in de wensen en behoeften 
van een oudere werknemer en tevens het bijtijds kunnen inspringen op mogelijke knelpunten die zich 
voordoen of voor gaan doen. 
 
4.2.4 Scholing / Opleiding 
Aan scholing of opleiding wordt door een groot deel (8 van de 10) van de geïnterviewde respondenten 
rekening gehouden. In sommige gevallen (productie en zorg) wordt gekozen om EVC’s te hanteren om 
zo de werknemers van de benodigde kwalificaties te kunnen voorzien en tevens te motiveren.  
De verschillende maatregelen met betrekking tot scholing en opleiding zijn: 
 EVC’s: 

- Respondent 4; “Waar we heel actief mee zijn is het ontwikkelen van leerarrangementen, in onze 
fabriek, die is opgebouwd uit 6 afdelingen en de mensen krijgen voor elke afdeling een certificaat, dmv 
EVC in elke fase van je leven”  

 Opleiding gedurende loopbaan: 
Naast de EVC’s wordt er ook gebruik gemaakt van opleiding gedurende de loopbaan. In 
sommige gevallen om te zorgen dat een werknemer inzetbaar blijft en om daarnaast een 
inschatting te maken in het functioneringsgesprek wat een werknemer in de toekomst nodig 
heeft aan opleiding. 
- Respondent 5; “Als je stopt met 45 jaar met opleiding dan zit je 22 jaar zonder verdere opleiding 
waardoor een werknemer minder inzetbaar wordt…2/3 van het functioneringsgesprek is dan ook 
vooruitzien, hoe zit het met inzetbaarheid, wat heb je nodig aan opleiding en training”  

 
- Respondent 6; “Wij dragen inderdaad trainingen aan, met name ook vanuit de actualiteit. Je hebt 
natuurlijk te maken met allerlei ontwikkelingen in het kader van duurzaamheid….wij stimuleren onze 
medewerkers dan ook dat te volgen.”  

 
De reden voor opleiding verschilt. In sectoren waar kennis een belangrijke rol speelt (zoals 
farmaceutische sector of hoger opgeleide zorg) heeft kennis als doel om innovatie te bevorderen en 
kennisbehoud te bewerkstelligen. In sectoren waar producten geproduceerd worden in fabrieken ligt 
de nadruk over het algemeen op regelgeving met betrekking tot het hebben van een bepaalde 
opleiding/kennisniveau (hier zijn dan ook de EVC’s van belang) onder de werknemers. 
 
 
4.2.5 Functieroulatie/Functieflexibiliteit 
Veel van de geïnterviewde respondenten (7 van de 10) gaven aan maatregelen te hebben die 
insprongen op functieroulatie of andere vormen van functieflexibiliteit. Het uitgangspunt hierbij is dat 
niet alleen de organisatie veranderd, maar ook functies veranderen of verdwijnen en het belang van 
een flexibele werknemer voor een organisatie dus groot is. 

-Respondent 2; “Waar we ons meer van bewust worden is, die medewerker kan wel goed op zijn plek zitten, 
maar het bedrijf veranderd wel, er zijn functies waar we twintig jaar geleden nog nooit bij stil gestaan hadden 
dat die wijzigen of verdwijnen, of zo ingrijpend dat we hele andere eisen aan de medewerkers stellen. Het is dus 
wel zinnig dat medewerkers af en toe eens wat anders gaan doen om gewoon te ervaren, om iets nieuws te leren 
en min of meer van voren af aan beginnen, deels in ieder geval, en zodoende flexibel te zijn en bredere 
vaardigheden en kennis op te bouwen.” 
 

Ook hier zijn verschillende mogelijkheden in maatregelen terug te vinden bij respondenten; 
 Functieroulatie op vrijwillige basis: Respondenten gaven aan dat er via een mobiliteitscentrum 

mogelijkheden bestonden in het aanbieden van andere functies binnen een organisatie. 
Hiervan konden werknemers in dat geval gebruikmaken. 
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- Respondent 6; “We hebben een mobiliteitscentrum, dat kun je via de site volgen. Als mensen zeg maar 
iets anders willen doen kunnen ze dat daar opgeven of via hun leidinggevende. Er wordt uitgegaan van 
eigen initiatief”  

 
- Respondent 2; “We hebben een mobiliteitscentrum, daar kunnen ze zich dan ook inschrijven op 
cursussen als cv schrijven, sollicitatiegesprekken voeren, praktische begeleiding zeg maar. Dat schijnt wel 
goed aan te slaan bij mensen”  

 
 Functieroulatie op een basis van regelgeving: het instellen van een maximum functieduur 

waarna een andere functie ingenomen moet worden werd ook genoemd door respondenten 
om de mobiliteit te bevorderen. 
- Respondent 3; “Wat we geformuleerd hebben is dat de gemiddelde verblijftijd in de functie 5-7 jaar is. 
Er zit een max op, maar hij wordt niet altijd zo hard toegepast natuurlijk, maar hij is wel 
geformuleerd.”  

 
- Respondent 2; “We willen stimuleren dat het normaal gevonden wordt dat medewerkers elke 5,6,7 
jaar gewoon van baan gaan veranderen. Een lange functieverblijftijd is een probleem. We richten ons dan 
ook op inzetbaarheid, om niet te lang op een functie te blijven, mobiel te zijn”  

 
4.2.6 Mentorschap 
Bij drie van de tien organisaties is in interviews naar boven gekomen dat er in oudere werknemers 
geïnvesteerd wordt door een mentorschapsfunctie aan oudere werknemers te bieden naast de huidige 
functie. De mentorschapsfunctie hield in dat geval het begeleiden van jongere werknemers of 
leerlingen door middel van de kennis en expertise van de oudere werknemers. 
 

-Respondent 4; “het begeleiden van leerlingen (door oudere werknemers), ja dat zijn opties die we 
onderzoeken. Je wil ook dat kennis behouden blijft van die mensen. Leerlingen werven op dit moment is 
niet zo heel moeilijk, iedereen wil baangarantie, iedereen wil een baan, maar dat is alleen een succes met 
goede begeleiding”.  

 
-Respondent 10; “wij hebben ook aangegeven (m.b.t. personeelsbeleid) dat er behoefte is dat sommige 
oudere werknemers juist meer gebruik maken van hun kennis en expertise door mentorschap, en dat zie je 
ook in andere organisaties”  

Het bijzondere is dat deze mentorschapsfunctie geschaard kan worden onder verschillende type 
maatregelen, scholing (door middel van een opleiding tot mentor), aangepaste belastbaarheid (een 
functie die minder fysiek belastend is) en functieflexibiliteit. Juist omdat dit aspect belangrijk lijkt maar 
niet uitsluitend onder 1 van de categorieën lijkt te scharen is deze apart benoemd op basis van de 
afgenomen interviews. 
 
4.2.7 Training voor leidinggevenden 
Naast de mentorschapsfunctie werd een ander aspect ook vaak benoemd; training voor 
leidinggevenden om de cultuur te veranderen die op dit moment in sommige gevallen verhinderd dat 
oudere werknemers bijvoorbeeld aangespoord worden om een opleiding op te pakken, andere functie 
aan te nemen et cetera. Deze benadering schept natuurlijk de voorwaarde om het makkelijker te maken 
om oudere werknemers mogelijkheden te bieden die aansluiten op hun wensen en behoeften en ook 
zorgen voor meer duidelijkheid over wensen en behoeften van werknemers.  

- Respondent 3; “We zijn op dit moment bezig met de uitwerking van een training voor leidinggevenden, 
wat is het precies, hoe herken je dat, hoe ga je goed gesprekken voeren met werknemers over 
levensfasebeleid.”  
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- Respondent 2; “We helpen de leidinggevende met een boek waar interventies in staan, wat voor 
opleidingen zijn er beschikbaar, wat voor ondersteuning is er voor fysieke belasting bijvoorbeeld….Er is 
een heel grote rol weggelegd voor leidinggevenden in het geheel. Dat die openstaan voor een medewerker die 
zegt; goh ik zou wat anders willen doen en dat niet de grond indrukken.”  

 
De basis hiervan lijkt de behoefte dat de leidinggevende in gesprek gaat met de oudere werknemer 
over zijn loopbaanvisie, zijn wensen en behoeften en die van de organisatie. Daarbij sluit wel aan dat 
voor veel organisaties de verantwoording voor de loopbaan bij de werknemer ligt. 
 

- Respondent 3; “Zelf verantwoordelijkheid voor de loopbaan nemen. Het basisidee is dat de 
onderneming kan faciliteren daarin, maar de werknemer moet daar eigenlijk zelf verantwoordelijk voor 
zijn…we willen dus ook dat de leidinggevende ook het gesprek aan gaat met de werknemers”   

 
- Respondent 5; “Leiding faciliteert en stimuleert maar de medewerker is primair verantwoordelijk.”  

 
- Respondent 6; “Als je op het hoofdkantoor werkt en als jij behoeftes hebt of wensen hebt om je verder 
te ontwikkelen, dan zul je dat zelf moeten bedenken met hulp van, maar het initiatief ligt bij de 
medewerker zelf.”  
 

4.2.8 Work/Life Balance 
Als derde punt is Work/Life balance, dat vaak ter sprake gekomen is wanneer het ging om oudere 
werknemers. Hoewel dit een methode kan zijn om de belastbaarheid aan te kunnen passen en een 
betere balans te vinden tussen werk en privé.  
 

- Respondent 4; “De ouderen hebben eigenlijk min of meer dezelfde behoefte, meer vrije tijd, dat is meer 
vanwege de fysieke belasting, dat moet je op een andere manier invullen..gezondheidsmaatregelen en 
work/life-balance is dan ook het allerbelangrijkst.”  

 
- Respondent 1; “als je ziet dat de medewerker eigenlijk meer ziek is dan verwacht zou kunnen worden, 
dan bespreek je dat natuurlijk, hoe is de balans tussen werk en privé, is dat bijvoorbeeld goed?”  

 
- Respondent 10; “In het geval dat de thuissituatie een probleem wordt, moeten we kijken of er 
bijvoorbeeld een soort thuiszorgondersteuning mogelijk kan zijn. Dat valt eigenlijk buiten het plaatje van 
werkgever, maar het kan wel een oplossing zijn. Waardoor ook die balans dan weer goed wordt, waardoor 
de werknemer hier ook gewoon zijn prestaties kan blijven leveren. Dus het is altijd even de afweging.”  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 54 

4.3 HR-uitkomsten die organisaties verwachten uit hun beleid 
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Type HR-uitkomsten die organisaties verwachten:

Betere belastbaarheid

Betere gezondheid (i.c.m. lagere uitval)

Kennisbehoud/verhoging

Tevredenheid

Functieflexibiliteit

Motivatie

Commitment

Goede balans werk/privé
 

Tabel 4.2: HR-uitkomsten die organisaties verwachten, n=10 
Uit de resultaten blijkt dat het overgrote deel van de geïnterviewde respondenten op basis van het 
gevoerde leeftijdsbewust personeelsbeleid een betere belastbaarheid beogen bij de oudere 
werknemers, samen met een betere gezondheid, verhoging en behoud van kennis, tevredenheid, 
functieflexibiliteit en motivatie. In minder mate wordt door respondenten aangegeven dat 
commitment of een goede balans tussen werk/privé als HR-uitkomst verwacht wordt. 
 
Interviewer: Welke HR-uitkomsten beoogt u met uw huidige HR-beleid naar oudere werknemers? 

- Respondent 6; “hoger gezondheidspercentage”  
 
- Respondent 3; “wat we beogen is dat mensen zo gezond mogelijk naar hun pensioen gaan”  

 
De verwachte HR-uitkomsten komen overeen met de HR-doelstelling(en) en maatregelen waar 
organisaties de nadruk op leggen. Kennisbehoud is bij het overgrote deel (8 van de 10) geïnterviewde 
respondenten gekenmerkt als HR-uitkomst van het leeftijdsbewust personeelsbeleid, op de voet 
gevolgd door tevredenheid en functieflexibiliteit. Het onderscheid tussen kennisbehoud/verhogen en 
functieflexibiliteit valt te verklaren.  
Een deel van de organisaties gebruikt kennisbehoud om werknemers bij te laten blijven bij de laatste 
ontwikkelingen en is niet zozeer gericht op het eventueel aannemen van een nieuwe functie. Dit geldt 
vooral voor sectoren waar kennis een belangrijke rol speelt (farmacie en hoger opgeleiden in de zorg). 
 
Interviewer: Beoogt u dan kennisverhoging met uw opleidingen? 
 

- Respondent 3; “Nee, maar wel kennisbehoud, dat is met name in de wetenschappelijke wereld van 
uitermate belang.”  
 

In andere sectoren kunnen zich problemen voordoen met lager opgeleiden. Daarbij is opleiding dan 
juist meer gericht op mobiliteit dan op kennisbehoud. 
 

- Respondent 2; “het zit hem met name in mensen met een laag opleidingsniveau, die niet geneigd zijn 
om te veranderen, mogelijk ook fysiek belastend werk doen om die in beweging te krijgen.”  
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4.4 Welke HR-uitkomsten willen organisaties graag meetbaar zien? 
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Type HR-uitkomsten die organisaties graag meetbaar willen zien
Gezondheid
Inzetbaarheid (algemeen)
Functieflexibiliteit/mobiliteit
Tevredenheid
Opleiding
Kennisverhoging/behoud
Productiviteit
Betere belastbaarheid
Motivatie
Innovatie
Werk/privé balans

 
Tabel 4.3 HR-uitkomsten die organisaties meetbaar willen zien, n=10 

 
 
Nu we in kaart hebben wat de HR-uitkomsten zijn die uit het gevoerde leeftijdsbewust personeelsbeleid 
naar voren moeten komen is de volgende stap aan te geven welke HR-uitkomsten door respondenten 
meetbaar gezien zouden willen worden.  
Gezondheid is als HR-uitkomst bij verre het meest genoemd door organisaties om meetbaar gezien te 
worden.  

- Respondent 5; “ik denk met name gezondheid, ziekteverzuim, daar hebben we ook nog het aantal 
ongevallen dat we monitoren, dat zijn getallen die je ook in dat licht naar beneden wil hebben.” 
 
- Respondent 6; “gezondheid is een goede graadmeter [terugslaand op uitkomsten van HR-beleid die 
zorgen voor optimaal en duurzaam functioneren van oudere werknemers]”  

In veel gevallen wordt dit overigens al gemeten met ziekteverzuimcijfers. 
 
Gezondheid wordt gevolgd door inzetbaarheid en functieflexibiliteit (beide door 5 van de 10 
respondenten benoemd) en tevredenheid en opleiding (3 van de 10) en kennisverhoging/behoud (2 
van de 10). De rest van de HR-uitkomsten (productiviteit, betere belastbaarheid, motivatie, innovatie en 
werk/privé balans) werden slechts eenmalig benoemd. 
De meest opvallende uitslag is wellicht ‘betere belastbaarheid’ ondanks de grote hoeveelheid 
organisaties die aangegeven hebben te investeren in belastbaarheid. De reden hiervoor is dat de 
uitwerking van maatregelen met betrekking tot belastbaarheid in veel gevallen geschaard werden 
onder inzetbaarheid en gezondheid.  
 
“Interviewer: u noemde betere belastbaarheid zonet, zou u dat meetbaar willen zien? 

- Respondent 6; “dat uit zich voor ons in gezondheid, dat is echt ons doel”  
 
Deze HR-uitkomsten zijn belangrijk voor organisaties wanneer het om oudere werknemers gaat en 
wanneer men HR-uitkomsten meetbaar wil zien. 
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4.5 Wat wordt gezien als de belangrijkste HR-uitkomsten om meetbaar te 
zien? 

 
Om helder te krijgen waar nu exact de voorkeuren liggen bij HR-uitkomsten en om deze meetbaar te 
zien is er een top 5 bij respondenten nagevraagd, waarbij respondenten moesten aangeven welke HR-
uitkomsten ze het meest belangrijk vonden om meetbaar te zien op dit moment. Eerst zal in 
kolomdiagram 1 langsgelopen worden hoe vaak een HR-uitkomst genoemd is in een top 5, 
onafhankelijk op welke positie die gezet is door een respondent. In kolomdiagram 2 zal juist meer 
ingegaan worden op de positie van de HR-uitkomst die was toebedeeld door de respondent. 
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Kolomdiagram 1

Aantal maal benoemd in een top 5 als HR-uitkomst die organisaties meetbaar 
willen zien Betere gezondheid

Opleiding

Inzetbaarheid

Mobiliteit

Functieflexibiliteit

Tevredenheid

Motivatie

Belastbaarheid

Werk/privé balans

Productiviteit
 

 
Uit de resultaten van kolomdiagram 1 komt naar voren dat betere gezondheid het meest genoemd is 
als HR-uitkomst op basis van het aantal benoemingen door respondenten in de interviews (7 maal 
benoemd in een top 5). Hierop volgt opleiding (6 maal benoemd), inzetbaarheid (5 maal), mobiliteit (3 
maal), tevredenheid (3 maal) en functieflexibiliteit (3 maal). Motivatie, belastbaarheid, werk/privé-
balans en productiviteit leken in mindere mate interessant te zijn om meetbaar te zien. Ondanks dat 
betere gezondheid als HR-uitkomst het meest benoemd is om meetbaar te zien, hoeft dit nog niks te 
zeggen over de waarde of prioriteit voor een organisatie. Niet alleen het aantal benoemingen maar ook 
de positie bepaald hoe ‘belangrijk’ een HR-uitkomst is om meetbaar te zien. 
 

Op welke positie in een top 5 werden HR-uitkomsten ingedeeld door 
respondenten
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Kolomdiagram 2: Op welke positie in een top 5 werden de HR-uitkomsten ingedeeld door respondenten. (Top 5 van welke 
HR-uitkomsten het belangrijkst waren om meetbaar te zien). 
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In kolomdiagram 2 is aangegeven op welke positie de HR-uitkomsten komen wanneer de respondenten 
hun beoogde HR-uitkomsten moesten rangschikken in een top 5. Deze top 5 moest voor respondenten 
weergeven welke HR-uitkomsten zij beschouwen als de belangrijkste HR-uitkomsten om meetbaar te 
zien. Betere gezondheid van oudere werknemers werd het meest gekozen door respondenten op de 
nummer 1-positie in hun top 5. Dit werd gevolgd door opleiding en mobiliteit. Op de nummer 2-positie 
in de top 5 van de respondenten is inzetbaarheid sterk vertegenwoordigd, gevolgd door opleiding, 
gezondheid, functieflexibiliteit, mobiliteit en werk/privé-balans. De nummer 3-positie is opnieuw door 
gezondheid en opleiding overheerst, gevolgd door tevredenheid, motivatie en productiveit. Op de 
nummer 4-positie vindt een evenredige verdeling plaats tussen betere gezondheid, opleiding, 
tevredenheid en motivatie, en als laatste op de nummer 5-positie uitsluitend inzetbaarheid en 
opleiding.  
Waarom organisaties de voorkeur geven aan deze HR-uitkomsten wordt in de volgende paragraaf 
behandeld. 
 

4.6 Wat is de motivatie voor organisaties om bepaalde HR-uitkomsten die 
men meetbaar wil zien als belangrijker dan andere te beschouwen? 

 
Stap voor stap zal het rijtje van de belangrijkste HR-uitkomsten van paragraaf 4.5 worden langsgelopen 
om te laten zien waarom organisaties gekozen hebben om deze HR-uitkomsten meetbaar te zien. 
Hierbij loop ik de meest benoemde en tevens hoogste scorende HR-uitkomsten langs. 
 
 Gezondheid: 
Bij gezondheid als HR-uitkomst blijkt vooral belangrijk te zijn dat deze HR-uitkomst gezien wordt 
door respondenten als een voorwaarde voor het inzetbaar blijven van oudere werknemers. 
 
-Interviewer: wat is de motivatie om gezondheid boven inzetbaarheid te plaatsen (gezondheid was in 
dit geval als nummer 1 op de top 5 aangegeven, inzetbaarheid als nummer 2)? 
-Respondent 6: “omdat het een voorwaarde is, een primaire voorwaarde. Als mensen niet gezond zijn is het 
onderwerp inzetbaarheid niet meer nodig”  
 
Een andere reden voor de keuze voor gezondheid als belangrijke HR-uitkomst om meetbaar te zien 
was het kostenplaatje. Ziekteverzuim blijft voor organisaties een belangrijke kostenpost en 
verhoogd hierdoor de noodzaak voor meetbaarheid. 
 
-Interviewer: wat is de reden waarom gezondheid belangrijker voor uw organisatie om meetbaar te zijn 
dan inzetbaarheid? 
-Respondent 5: “Ziekteverzuim is een hele belangrijke, omdat het gewoon ook veel geld kost.”  

 
 
 Opleiding, kennisbehoud 
Ook werd in sommige gevallen gekozen voor een praktische kant om een HR-uitkomst meetbaar te 
zien, zoals bij opleiding en kennisbehoud. In deze gevallen betreft het de gehele organisatie en is 
het, naast het meetbaar zien met betrekking tot oudere werknemers, voor jongere werknemers ook 
toepasbaar. 
-Interviewer: waarom is voor uw organisatie het meetbaar zien van kennisbehoud belangrijker dan van 
gezondheid (gezondheid was als nummer 2 aangegeven, kennisbehoud als nummer 1)? 
-Respondent 4: “Kennis is natuurlijk door de hele organisatie heen, en gezondheid richt je je meer op de 
oudere werknemers omdat je ze langer in je organisatie wil behouden.”  
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 Inzetbaarheid 
De keuze voor inzetbaarheid bij de geïnterviewde respondenten ligt in het idee dat inzetbaarheid 
vaak een overkoepeling van verschillende maatregelen is, waaronder bijvoorbeeld opleiding. 
 
-Interviewer: waarom is opleiding voor jullie minder belangrijk dan inzetbaarheid om meetbaar te zien? 
-Respondent 5: “Opleiding heeft bij ons al de focus, dat hebben we ook al meetbaar gemaakt de afgelopen 
jaren, dus dat hebben we inzichtelijk. Ik vind het daarnaast een uitvloeisel van inzetbaarheid”  
 
-Respondent 2; “Inzetbaarheid is de paraplu”  
 
-Respondent 1; ”dat inzetbaarheid toch die match aangeeft van de mogelijkheden, naar de persoon toe heb je 
belastbaarheid, tevredenheid, maar van de bedrijfkant heb je de functiemogelijkheden die er zijn. En 
inzetbaarheid is die match daartussen en daar gaat het om. Hoe goed ben je in staat om je…te zorgen dat je 
medewerkers inzetbaar zijn” 
 
Daarnaast is het voor organisaties vaak lastig om inzetbaarheid te meten of meetbaar te maken, 
waardoor deze HR-uitkomst interessant is. 
 
-- Respondent 3; “Inzetbaarheid is echt belangrijk, ik weet niet hoe je dat zou moeten meten of niet”  

 
 Functieflexibiliteit 
Functieflexibiliteit lijkt voor geïnterviewde respondenten interessant vanwege de band met 
inzetbaarheid van oudere werknemers in de toekomst. Functieflexibiliteit kan bijdragen aan het 
langer inzetbaar houden van oudere werknemers, wat interessant is om daadwerkelijk meetbaar te 
zien. 
 
- Respondent 9; “Het inzetbaar zijn hoeft niet te betekenen dat je daadwerkelijk beweegt. Het heeft te 
maken met het feit dat als het nodig is, dat het ook mogelijk is. Als ik in een functie zit, en ik het bet prima 
naar mijn zin, dan moet je daar blijven, maar als het bijvoorbeeld zwaar lichamelijk werk is en ik kan dit 
niet meer uitvoeren, dat zou het fijn zijn dat ik zo inzetbaar ben dat ik ook ergens anders zou werken. 
Flexibiliteit zou ik daarom heel belangrijk vinden om meetbaar te zien”  
 
-Respondent 8;” Wat ik wel belangrijk vind is of ze employabel zijn, dat hoeft niet in harde cijfers, maar 
heb je voldoende dingen gedaan om je vitaal te houden.” 

 
 Tevredenheid 
Wordt in zeer veel gevallen al gemeten met tevredenheidsonderzoeken in organisaties en is dus 
vaak een vast onderdeel. In de gevallen waar tevredenheid belangrijk gevonden wordt is vooral de 
achterliggende gedachte belangrijk dat werknemers die met plezier werken ook productiever zijn. 
Ondanks dat het belangrijk is om meetbaar te zien, wordt het daarom op dit moment als minder 
belangrijk geacht dan de vorige HR-uitkomsten 
 
- Respondent 7; “maar het idee is dat als mensen met plezier werken de productiviteit vanzelf wel komt. We 
gaan er niet echt op sturen, als doel nemen we niet productiviteit omdat dat een logisch gevolg is, maar het is 
wel bepaald”  
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 Mobiliteit 
Voor de geïnterviewde respondenten bleek mobiliteit interessant vanuit het kunnen aantonen dat 
mobiliteit noodzakelijk was en wat het rendement is. 
- Respondent 2; “Hoe krijg je die mensen in beweging en als je het hebt over meetbaarheid, hoeveel moeten we 
erin stoppen om welk effect te krijgen en is het zodanig dat het uiteindelijk zodanig dat we dat ook echt nodig 
hebben. We kunnen het niet goed aantonen dat mobiliteit noodzakelijk is. Het is wenselijk, vanuit de theorie 
logisch, maar wij kunnen niet zeggen, als niet zoveel procent van de medewerkers mobiel wordt hebben we een 
probleem want dat blijkt daar en daar uit. Dat is het hele knelpunt.”  
 
In andere gevallen was het om een indicatie te krijgen van inzetbaarheid, en of er daadwerkelijk 
mobiliteit plaatsvindt. 
- Respondent 9; “….ik denk de doorstroom, op basis daarvan, zeker als gerelateerd aan beroepsgroepen geeft 
het een goed beeld van je inzetbaarheid. In die zin, al vind ik niet, het inzetbaar zijn hoeft niet te betekenen 
dat je daadwerkelijk beweegt. Het heeft te maken met het feit dat als het nodig is, dat het ook mogelijk is.”  

 
De reden waarom gezondheid de voorkeur verdient om meetbaar te zien is in de meeste gevallen 
omdat het de startpositie is van waaruit een werknemer inzetbaar kan blijven. Zonder gezondheid 
immers geen inzetbaarheid. Tweede reden is in veel gevallen de kosten die gepaard gaan met ziekte en 
uitval.  
Inzetbaarheid is daarom vaak iets minder belangrijk om meetbaar te zien, maar nog steeds zeer vaak 
benoemd door organisaties. In veel gevallen hebben organisaties ook weinig ideeën over hoe 
inzetbaarheid gemeten zou kunnen worden (op het kijken naar PMO’s en het gebruik van een Work 
Ability Index na). Dit maakt misschien ook (ondanks dat het een overkoepelende term zou kunnen zijn 
voor ook gezondheid en opleiding) dat deze HR-uitkomst minder snel genoemd wordt dan gezondheid. 
In veel gevallen wordt gezondheid namelijk al gemeten in organisaties. 
 

4.7 Wat is de waarde van het meetbaar zien van HR-uitkomsten voor de 
organisatie? 

 
Bij alle geïnterviewde organisaties was voornamelijk sturing en inzicht de belangrijkste reden om de 
door hun genoemde HR-uitkomsten meetbaar te zien. Sturing om verbetering mogelijk te maken en in 
kaart te brengen waar HR-beleid goed of minder goed loopt. 
- Respondent 1; “dat je verbeteringen kan maken. Uit het meten volgt altijd inzicht waar het goed gaat en niet 
goed gaat, dat geeft altijd een onderverdeling naar dingen die op orde zijn.”  
 
- Respondent 6; “Sturen, monitoren, bijsturen.”   
 
In sommige gevallen werd meetbaarheid aangewend om een investering mogelijk te maken, een 
aanvraag te kunnen doen of aan te tonen wat de opbrengsten zijn van het beleid. 
- Respondent 4; “Payback, op het moment dat ik een investering wil maken, moet ik een aanvraag doen, zij 
bepalen welke investeringen gedaan worden en wat het oplevert. En sturing, dan kan je de leidinggevende ook op 
aansturen, daar kan je op afrekenen zeg maar”  
 
- Respondent 3; “Belangrijkste waarde is dat je kan meten of je beleid effect heeft, ten eerste of het uitgevoerd 
wordt, en daarna of het effect heeft.”  
 
Ook vooruitgang meten en de toekomst in ogenschouw houden werd door respondenten benoemd. 
- Respondent 5; “Om vooruitgang te meten, dat is helemaal nu. We roepen nu dit, maar als het straks 2012 is, 
hoe ga je dan laten zien dat je je doelen gehaald hebt.”  
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Voor een kleiner aantal organisaties worden de resultaten ook gebruikt voor verantwoording binnen de 
organisatie en voor nog minder organisaties voor verantwoording naar buiten, in de vorm van een 
sociaal jaarverslag of anderszins. 
 
- Respondent 4; “Verantwoording naar organisatie, hoofdkantoor, jezelf, mensen moeten wel op een andere 
manier inzage krijgen.” 
 

4.8 Zorgen/scepsis met betrekking tot het meetbaar maken van HR-
uitkomsten 

 
Vele malen werd door HR-managers tijdens of na het gesprek benadrukt wat de moeilijkheid was van 
meetbaar maken, het probleem met het niet kunnen vaststellen van één-op-één relaties tussen 
bepaalde maatregelen en HR-uitkomsten. In veel gevallen wordt simpelweg via individuele gesprekken 
met een werknemer vastgesteld, zonder te meten, wat de uitkomst of situatie voor een werknemer is. 
 

-- Respondent 10; “lichamelijke belasting en psychische belasting, of je dat echt meetbaar kan 
maken...dat zijn wel de punten die we proberen te achterhalen in onze gesprekken zeg maar.” 
 
-- Respondent 2; “ik geloof niet dat je inzetbaarheid echt kan meten”  
 
-- Respondent 3; “dat vind ik een belangrijke norm, dat die gesprekken erin komen, dat ze gehouden 
worden, en dan concreter wat de uitkomsten zijn, dat is lastig te meten.”  

 
-- Respondent 8; “Het lijkt me buitengewoon moeilijk om dat te meten [met betrekking tot 
belastbaarheid], want je zou kunnen zeggen; zijn er mensen die 4 dagen werken gelukkiger dan 5 dagen 
werken, ik vind dat moeilijk.” 

 
Het probleem lijkt vooral te liggen bij inzetbaarheid, toch de een op na meest gewilde HR-uitkomst om 
meetbaar te zijn bij de geïnterviewde organisaties. In een aantal gevallen wordt de Work Ability Index 
genoemd van Ilmarinen (2005, zie paragraaf 2.1.4) als meetinstrument, maar ondanks dat lijkt er 
behoefte te zijn aan een manier om inzetbaarheid te meten.  
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Hoofdstuk 5 
Conclusie onderzoek 
 
 
Samenvatting 
In dit hoofdstuk zullen de conclusies die uit het onderzoek getrokken kunnen worden behandeld 
worden. Hiermee zal de onderzoeksvraag “welke HR-uitkomsten van leeftijdsbewust personeelsbeleid 
willen organisaties met het oog op hun HR-doelstelling meetbaar zien, en waarom?” beantwoordt 
worden. Stap voor stap zullen de verschillende lijnen die ontstaan zijn vanuit HR-doelstelling naar 
maatregelen in het gevoerde leeftijdsbewust personeelsbeleid van het leeftijdsbewust 
personeelsbeleid, HR-uitkomsten die verwacht worden naar HR-uitkomsten die men meetbaar wil zien 
getoond worden. Hierbij zullen de HR-uitkomsten behandeld worden die door respondenten gezien 
worden als de meest belangrijke HR-uitkomsten om meetbaar te zien. Daarom is de beschrijving van 
belangrijkste HR-uitkomsten ook beperkt gebleven tot gezondheid, kennisbehoud/verhoging en 
opleiding, inzetbaarheid, functieflexibiliteit en mobiliteit, en tevredenheid. De andere mogelijke HR-
uitkomsten zijn of niet benoemd door respondenten of slechts een enkele keer. Daarnaast zal er 
gekeken worden naar de motivatie en ook eventuele verschillen tussen verschillende sectoren. 
 

5.1 Belangrijkste HR-uitkomsten die organisaties meetbaar willen zien 
Als antwoord op de onderzoeksvraag “welke HR-uitkomsten van leeftijdsbewust personeelsbeleid 
(gericht op oudere werknemers) zouden organisaties graag meetbaar willen zien met betrekking tot 
hun HR-doelstelling, en waarom?” volgen hieronder de belangrijkste HR-uitkomsten die door de 
organisaties genoemd zijn en waarom organisaties deze belangrijk vinden. 
 
5.1.1 Gezondheid  
Wat betreft de maatregelen die organisaties in hun leeftijdsbewust personeelsbeleid hadden 
opgenomen lijkt de nadruk op een aantal vlakken te liggen. Ongeacht in welke sector of type werk of 
type organisatie die geïnterviewd is bleken vooral maatregelen met betrekking tot gezondheid heel 
belangrijk. Zoals in de resultaten beschreven kwam aan het licht dat maatregelen op het gebied van 
gezondheid en belastbaarheid elkaar in veel gevallen overlapte in het gevoerde leeftijdsbewust 
personeelsbeleid. Dit had te maken met het feit dat organisaties uitgaan van het idee dat aanpassingen 
op het vlak van belastbaarheid uiteindelijk invloed zullen hebben op de gezondheid van de werknemer. 
Het is dan ook niet verrassend dat in er in veel gevallen ook maatregelen op het gebied van gezondheid 
en belastbaarheid of aanpassingen op dit vlak in het beleid van organisaties teruggevonden werden. 
Aanpassing in de belasting van werknemers speelde hoofdzakelijk in type organisaties of sectoren 
waarbij er gewerkt werd in teams/ploegendiensten/afwijkende arbeidstijden of waar fysiek werk 
belangrijk was (bijvoorbeeld transport of productiewerk). Dit vanwege de vaststelling van organisaties 
dat veel oudere werknemers meer moeite hebben met bepaalde werktijden (bijvoorbeeld 
nachtdiensten) of bepaalde fysieke belasting. In overige gevallen werd vaak gekozen voor senioren- of 
andere vrije dagen om de belasting te verlichten, maar geen aanpassing in functie of werktijden. 
 
Deze twee type maatregelen kwamen dan ook vaak terug in de HR-doelstelling van de organisatie en 
uitte zich in sub-HR-doelstellingen als het verhogen van de gezondheid van oudere werknemers en 
evenwicht tussen draagkracht en draaglast van oudere werknemers. Deze twee type maatregelen 
(gezondheid & belastbaarheid) vertaalden zich echter in de voorkeur bij zeer veel organisaties in het 
meetbaar willen zien van gezondheid (in welke vorm dan ook, en ongeacht of deze HR-uitkomst al 
gemeten werd). Opvallend was daarbij dan ook de lage behoefte aan het meetbaar willen zien van het 
effect van aanpassingen in belastbaarheid.  
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Hoewel 8 van de 10 organisaties hiervan maatregelen in het leeftijdsbewust personeelsbeleid had zitten 
wilde slechts 1 op de 10 organisaties dit daadwerkelijk meetbaar zien.  
In veel gevallen waren organisaties, zoals eerder vermeld, overtuigd dat gezondheid of inzetbaarheid 
(wordt hierna overigens behandeld in paragraaf 5.1.3) de uiteindelijke HR-uitkomst van aanpassingen 
in belasting was, en dat het meten van het effect van aanpassingen op het gebied van belastbaarheid 
niet interessant was, of slecht voor te stellen was hoe dit dan meetbaar gemaakt zou kunnen worden.  
 
Uiteindelijk bleek dan ook gezondheid de belangrijkste HR-uitkomst voor organisaties om meetbaar te 
zien. Maar liefst 7 op de 10 organisaties noemde gezondheid in hun top 5 van meest belangrijke HR-
uitkomsten om meetbaar te zien. Drie van deze organisaties zette gezondheid dan ook op nummer 1 
waardoor het de meest gekozen HR-uitkomst op de nummer 1-positie in de top 5 was.  
 
De reden voor het graag meetbaar willen zien van gezondheid ligt volgens respondenten achter het 
idee dat gezondheid als de basis gezien wordt van het functioneren/inzetbaarheid van de oudere 
werknemer. Zonder gezondheid hebben alle andere maatregelen geen nut meer. Veel organisaties 
willen daarnaast graag als een ‘goed werkgever’ functioneren door aandacht te besteden aan de 
gezondheid van hun personeel. Niet onbelangrijk is ook de financiële reden. Ziekteverzuim kost 
organisaties veel geld en het is daarom ook dat organisaties dit zoveel als mogelijk willen voorkomen. 
Deze drie redenen zorgen ervoor dat gezondheid van oudere werknemers het belangrijkst voor 
respondenten is om meetbaar te zien.  
 
Verschillen tussen sectoren 
Een opvallend verschil is dat gezondheid minder interessant blijkt om meetbaar te zien in de sectoren 
waar kennis een belangrijke rol inneemt, zoals de sector onderwijs en de ingenieurssector. In de 
sectoren waar productiewerk gedaan wordt, dienstverlening, veelvuldig fysiek werk etc. lijkt er meer 
interesse en belang te zijn om gezondheid meetbaar te zien. In veel gevallen heeft dit waarschijnlijk te 
maken met de fysieke belasting die bij deze sectoren over het algemeen hoger kan zijn, en de directere 
invloed die dit kan hebben op de gezondheid van de werknemer.  
 
5.1.2 Kennisbehoud/verhoging en opleiding 
Opleiding en scholing bleken al in veel organisaties ingebed in het leeftijdsbewust personeelsbeleid.  
In veel gevallen is dit vormgegeven met het oog op het verkrijgen van erkenning van vaardigheden of 
homogeniteit van opleidingsniveau in de vorm van EVC’s, ontwikkeling door VAPRO-traject of met het 
oog op kennisbehoud binnen de organisatie. Bij de geïnterviewde organisaties bleek dan ook 9 van de 
10 respondenten maatregelen in het leeftijdsbewust personeelsbeleid te hebben die hierop aansluiten. 
Op basis van de doelstelling ‘behoud van kennis’ die meerdere malen benoemd werd door organisaties 
die aandacht besteden aan opleiding werd ook de HR-uitkomst kennisbehoud/verhoging door 8 van de 
10 respondenten benoemd als verwachte HR-uitkomst uit dit beleid. Daarentegen bleek 
kennisbehoud/verhoging minder interessant om meetbaar te zien, of de inspanningen naar aanleiding 
van opleiding, de opbrengst hiervan voor een organisatie et cetera. Slechts 2 op de 10 organisaties 
wilde kennisbehoud/verhoging meetbaar zien. De reden hiervoor is opnieuw dat gezondheid gezien 
werd als de bakermat, waarbij kennisbehoud/verhoging gezien werd als minder belangrijk om 
meetbaar te zien omdat zonder gezondheid kennis geen waarde meer heeft. Echter, opleiding werd 
door 3 op de 10 organisaties benoemd om meetbaar te zien (wat levert een opleiding van een 
werknemer op, stroomt hij door, minder problemen met machines et cetera). Dit heeft dus zeker 
betrekking op scholing en opleiding maar zal uitwerken op een andere manier zoals 
functieverandering). Overigens waren dit andere organisaties dan degene die de nadruk op 
kennisbehoud/verhoging legde.  
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Dit betekent dat de nadruk op de uitkomst van opleidingen kan verschillen, hierbij verschilt de insteek 
van opleidingen om bijvoorbeeld bij werknemers kennis bij te houden of te verhogen, of om ze 
mogelijkheden te geven om door te groeien. Dit sluit aan bij de HR-doelstelling ‘behoud van kennis en 
vaardigheden’, die in deze organisaties werd teruggevonden. 
 
Verschillen tussen sectoren 
In verschillende sectoren lijkt er belang te zijn in het meten van de opbrengsten van opleiding en van 
kennisbehoud/verhoging. Dit lijkt niet tot specifieke type sectoren beperkt te blijven. Zowel sectoren 
waar kennis een grote rol speelt (onderwijs, farmacie) als in sectoren waar productiewerk, 
dienstverlening, zorg verleend wordt is opleiding en de meetbaarheid van belang. 
 
5.1.3 Inzetbaarheid 
Na gezondheid en kennisbehoud/verhoging en opleiding werd inzetbaarheid genoemd als de HR-
uitkomst die men het liefst meetbaar wilde zien. 5 op de 10 organisaties nam deze HR-uitkomst op in 
hun top 5 van HR-uitkomsten die men meetbaar wilde zien. Het bijzondere aan deze HR-uitkomst is dat 
deze niet terug te voeren is tot een enkel type maatregel in het beleid. Zowel gezondheid, 
belastbaarheid, opleiding, functieflexibiliteit et cetera hebben invloed op de inzetbaarheid van een 
(oudere) werknemer. Hoewel inzetbaarheid niet door organisaties benoemd werd als HR-uitkomst die 
uit het leeftijdsbewust personeelsbeleid zou moeten komen, kwam deze wel terug wanneer gevraagd 
werd welke HR-uitkomsten men meetbaar wilde zien. 5 van de 10 respondenten gaf daarbij aan dat 
inzetbaarheid belangrijk was. Ook hier speelt het verhaal rond belastbaarheid een rol. Een aantal 
organisaties gaf aan dat aanpassingen op het vlak van belastbaarheid ook een onderdeel is van 
inzetbaarheid van de werknemer. Naast gezondheid bleek dan ook inzetbaarheid een uiteindelijke HR-
uitkomst te zijn. In veel gevallen werd er door organisaties gekeken naar werkvermogen of werkbalans 
testen om te zien hoe de inzetbaarheid zich nu en in de toekomst zou kunnen verhouden. In die zin 
werd er in sommige gevallen gemeten, en in sommige gevallen niet (waarbij organisaties lieten 
doorschemeren graag te willen meten, maar moeite hadden te definiëren hoe exact te meten). De 
reden voor de keuze voor inzetbaarheid was in veel gevallen in overeenstemming met de HR-
doelstelling ‘duurzame inzetbaarheid van oudere werknemers’ en kreeg een iets lagere prioriteit omdat 
opnieuw veel organisaties gezondheid als de bakermat zagen voor oudere werknemers (ondanks dat 
dit wellicht gezien kan worden als een onderdeel van inzetbaarheid, in dat geval werd inzetbaarheid 
gezien als functiemogelijkheden).  
 
Verschillen tussen sectoren 
Inzetbaarheid (en daaraan in veel gevallen gezondheid aan gerelateerd) blijkt vooral interessant om 
meetbaar te zien vanwege de toekomst. Het lijkt het meest voor te komen in sectoren waar vooral 
zwaardere fysieke arbeid vereist is. In het algemeen sectoren waar productiewerk plaatsvindt, in 
ploegendiensten of teams gewerkt wordt etc. In sectoren waar de mentale inspanning meer op de 
voorgrond staat (onderwijs etc) lijkt het minder interessant om dit meetbaar te zien. 
 
5.1.4 Functieflexibiliteit en mobiliteit 
Functieflexibiliteit of het gebruik van functieroulatie werd door 7 van de 10 respondenten benoemd als 
HR-uitkomst. De maatregelen op dit vlak lagen in de sfeer van het aanbieden van mogelijkheden om 
een andere functie te zoeken in de bestaande vacatures door middel van een mobiliteitscentrum (in de 
zorg en catering) of door gebruikmaken in een enkel geval van maximale functieduur van een x aantal 
jaren om zodoende mensen toch door te laten stromen. Dit sluit aan bij de HR-doelstelling van 
organisaties om de arbeidsparticipatie te verhogen en te zorgen dat werknemers inzetbaar blijven en 
niet uitgerangeerd raken. Dit speelt voornamelijk wanneer een functie die een oudere werknemer voor 
een lagere periode uitoefent ingrijpend veranderd of zelfs verdwijnt.  
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Het meetbaar willen zien van functieflexibiliteit ligt opnieuw iets lager dan het aantal respondenten dat 
hier maatregelen voor heeft. 2 op de 10 respondenten benoemde functieflexibiliteit of het meten van 
de opbrengst van deze maatregelen als belangrijk en werd door 3 op de 10 respondenten opgenomen 
in de top 5 van belangrijkste HR-uitkomsten om meetbaar te zien. Hierbij moet vermeld worden dat 
mobiliteit een HR-uitkomst is die hier in sterke mate aan grenst.  
Het flexibel zijn in het wisselen van functie houdt in zekere mate ook de mogelijkheid tot mobiliteit in. 
In dit kader betekent mobiliteit dus ook veel voor organisaties. Uiteindelijk vond 3 op de 10 
respondenten dit belangrijk om meetbaar te zien. De reden voor de keuze voor mobiliteit is dat het 
gezien kan worden als een indicatie van de werkelijke inzetbaarheid van mensen nu en in de toekomst 
en in sommige gevallen om aan te tonen dat het noodzakelijk is dat er mobiliteit in een organisatie 
plaatsvindt.  
 
Verschillen tussen sectoren 
Zowel functieflexibiliteit als mobiliteit kunnen niet gekoppeld worden aan specifieke kenmerken van 
sectoren met betrekking tot type werk, type werknemers etc. Het lijkt erop dat in zowel sectoren waar 
kennis belangrijk is (ingenieurssector, zorg) als in sectoren waar productiewerk of diensten verleend 
worden dit een rol speelt.  
 
5.1.5 Tevredenheid 
Tevredenheid wordt in de maatregelen van organisaties niet specifiek benoemd, alleen in de vorm van 
functionerings- of tevredenheidsgesprekken die gevoerd worden binnen organisaties. Hierbij besteedt 
9 van de 10 organisaties aandacht aan. Dit komt niet nadrukkelijk naar voren in de doelstelling die 
organisaties hebben, maar wel in de HR-uitkomsten die men verwacht uit het beleid. 6 van de 10 
respondenten benadrukt dat ze tevredenheid verwachten als een HR-uitkomst. Daarnaast zou 4 op de 
10 respondenten tevredenheid meetbaar willen zien en 3 op de 10 organisaties plaatst deze HR-
uitkomst dan ook in de top 5 van HR-uitkomsten die men het liefst meetbaar wil zien. In de top 5 komt 
tevredenheid echter maar een maal voor. De motivatie voor het meetbaar willen zien is de doelstelling 
dat men wil dat werknemers met plezier werken of dat het een voorloper van productiviteit is, en 
daarom belangrijk om te meten. In alle gevallen werd op dat moment ook gemeten via 
tevredenheidsonderzoeken.   
 
Verschillen tussen sectoren 
Bij tevredenheid lijken er geen specifieke redenen te zijn om voor tevredenheid te kiezen op basis van 
sector. 
 
5.1.6 Overige HR-uitkomsten 
Naast de zojuist benoemde HR-uitkomsten zijn er een aantal HR-uitkomsten benoemd door 
respondenten die slechts een- of tweemalig in de top 5 voorkwamen. Omdat deze HR-uitkomsten 
minder vaak of niet benoemd werden door de overige respondenten zullen ze slechts kort behandeld 
worden. Motivatie werd uiteindelijk tweemaal benoemd (ingenieur en productverwerking) door de 
respondenten als een belangrijke HR-uitkomst om meetbaar te zien. Dit sluit aan bij de HR-doelstelling 
‘motivatie verhogen’ zoals benoemd in paragraaf 4.1. Belastbaarheid werd slechts een maal benoemd 
als belangrijke HR-uitkomst om meetbaar te zien (transport). Zoals eerder benoemd werd vaker de 
voorkeur gegeven voor gezondheid doordat respondenten dat als uitkomst van belastbaarheid 
beschouwen. Werk/privé balans (transport) en productiviteit (catering) werden slechts eenmalig 
benoemd. 
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Hoofdstuk 6 

Discussie 
 
 
In deze discussie wordt teruggekeken op het onderzoek en worden een aantal punten belicht wat 
betreft de waarde van dit onderzoek, aandachtspunten en de betekenis voor organisaties en de 
toekomst. Ondanks het feit dat er geen gestaafde verwachtingen geformuleerd zijn met betrekking tot 
dit onderzoek door gebrek aan informatie over dit specifieke onderwerp, kan toch duidelijk de 
koppeling met de voorhanden zijnde literatuur gemaakt worden. In deze discussie zal dan ook het 
theoretisch kader teruggekoppeld worden aan de resultaten van dit onderzoek.  
 
Allereerst belichten we de HR-doelstelling(en) die respondenten aangeven met betrekking tot het 
gevoerde leeftijdsbewust personeelsbeleid. De genoemde HR-doelstelling(en) kwamen in grote mate 
overeen met de doelen die Thunnissen (2005) en Stoffelsen en Diehl (2007) geformuleerd hebben. Uit 
de literatuur en de geformuleerde doelstellingen van Thunnissen (2005) en Stoffelsen en Diehl (2007) 
lag de verwachting dat de HR-doelstelling op het optimaal en duurzaam functioneren van de oudere 
werknemer lag. Dit bleek door het onderzoek bevestigd te worden. De sub-HR-doelstelling(en) die 
hieronder lagen sloten eveneens aan. De door respondenten aangegeven HR-doelstelling ‘verhoging 
van arbeidsparticipatie’ en ‘verhogen van gezondheid’ sluiten aan bij de doelstelling van Thunnissen 
(2005) (‘behoud en vergroting van inzetbaarheid van ouder wordende werknemers’) en Stoffelsen en Diehl 
(2007) (‘curatief beleid om inzetbaarheid op te lossen en preventief beleid om inzetbaarheidsproblemen te 
voorkomen’). De door respondenten genoemde HR-doelstelling ‘evenwicht tussen draagkracht en 
draaglast van oudere werknemer’ sloot aan bij de doelstelling van Thunnissen (2005) (‘evenwicht tussen 
belasting en belastbaarheid’). De benoemde HR-doelstelling ‘motivatie verhogen’ sloot aan bij 
Thunnissen (2005) (‘behoud en vergroting van motivatie’) en ‘behoud van kennis en vaardigheden’ sloot 
aan bij de al eerder genoemde doelstellingen van Thunnissen (2005) en Stoffelsen en Diehl (2007).  
De sub-doelstelling(en) die aan de HR-doelstelling ten grondslag konden liggen sloten dan ook aan bij 
de vooraf geformuleerde HR-uitkomsten die organisaties meetbaar zouden willen zien uit paragraaf 
2.2.6.2. Verschillen in HR-doelstelling tussen organisaties uit verschillende sectoren waren lastig vast te 
stellen.  
 
De vooraf geformuleerde categorieën van de type maatregelen van leeftijdsbewust personeelsbeleid 
door Thunnissen (2005) en Stoffelsen en Diehl (2005) bleken allen terug te komen in de interviews. Wel 
zijn er uiteindelijk 3 type maatregelen (mentorschap, training leidinggevenden, work/life-balance) aan 
de lijst toegevoegd die in eerste instantie waren weggelaten uit de lijst van HR-uitkomsten. Dit was 
gedaan omdat dit middelen waren om HR-uitkomsten te bereiken. De uiteindelijke toevoeging is 
gebaseerd op het feit ze door organisaties apart benoemd werden en aantonen dat (hoewel het in 
sommige gevallen als onderdeel van een andere HR-uitkomst beschouwd kan worden) van belang is 
voor organisaties. 
 
Wanneer we de type maatregelen terugkoppelen aan de HR-doelstelling is zichtbaar dat nagenoeg elke 
organisatie de nadruk legt op duurzaam en optimaal functioneren van een oudere werknemer. Deze 
HR-doelstelling leidt in veel gevallen tot de praktische kant om oudere werknemers vooral gezond en 
dus inzetbaar te houden tot hun pensioen. Vandaar ook dat gezondheid en inzetbaarheid (hierbij dan 
ook de duidelijke koppeling met de HR-doelstelling) het meest interessant waren om meetbaar te zien 
voor respondenten. Daarbij mag de kanttekening gemaakt worden dat gezondheid in principe al 
meetbaar gemaakt werd door veel organisaties en inzetbaarheid in veel gevallen niet. Dit benadrukt dat 
inzetbaarheid als meetbare HR-uitkomst zeer interessant is voor organisaties en om verder onderzoek 
naar te doen.  
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De HR-uitkomsten die in paragraaf 2.2.6.2 op basis van de literatuur van Thunnissen (2005) en 
Stoffelsen en Diehl (2007) afgeleid werden kwamen overeen met de mogelijke HR-uitkomsten die door 
organisaties beoogd werden/meetbaar gezien wilde worden met betrekking tot hun leeftijdsbewust 
personeelsbeleid. Geen enkele HR-uitkomst die in paragraaf 2.2.6.2 benoemd werd is niet in de 
interviews teruggekomen.  
Er doet zich wel een opvallend feit voor wanneer wij terugkijken op paragraaf 2.1.2 betreffende risico-
inschatting met betrekking tot een oudere werknemer door Stoffelsen en Diehl (2007). De door 
respondenten gekozen HR-uitkomsten om meetbaar te zien sluiten aan bij de risico-inschatting op 
individu en functieniveau, maar nauwelijks op organisatieniveau in de vorm van negatieve 
beeldvorming naar oudere werknemers, cultuur waarin diskwalificatie voorkomt, uitsluiting sociale 
netwerken et cetera. Hoewel een aantal maal benoemd als type maatregel blijken andere HR-
uitkomsten uiteindelijk belangrijker om meetbaar te zien. De reden hiervoor is helaas niet nagevraagd 
in dit onderzoek, ondanks dat ik als interviewer de noodzaak van respondenten begreep dat een cultuur 
waarin oudere werknemers niet gediskwalificeerd worden belangrijk was. 
 
Wat betreft de waarde van meetbaarheid van HR-uitkomsten kwamen de voordelen zoals benoemd 
door Daniels, 2002, Noe et al., 2000, Tsui & Gomez-Mejia, 1988, geciteerd in Paauwe, 2004, 189-190 
terug in de interviews. Het eerste genoemde punt in Paauwe (2004) ‘versterking van het profiel van de 
functie van HRM (beter imago en zichtbaarheid)’ werd door respondenten benoemd, zo ook de 
‘mogelijkheid tot verantwoording van HRM’. Dit bleek bij respondenten de belangrijkste reden om HR-
uitkomsten meetbaar te zien. ‘Het bevorderen van verandering’ of een goed middel om aandacht te 
krijgen werd minder vaak benoemd. Het kunnen vaststellen van de financiële impact werd slechts een 
enkele keer benoemd. Meestal werd dit gebruikt om het mogelijk te maken tastbare resultaten voor te 
kunnen leggen aan hoger management. In de meeste gevallen bleek uiteindelijk de waarde te liggen in 
verantwoording binnen de organisatie zoals in sommige gevallen naar de buitenwereld toe.  
 
Het blijkt dus dat het beeld van leeftijdsbewust personeelsbeleid dat geschetst is in het theoretisch 
kader in grote lijnen overeenkomt met de realiteit. De waarde hiervan is dat de verwachte HR-
uitkomsten, de verwachte maatregelen en HR-doelstelling ook teruggevonden werden in het 
onderzoek en er dus geen aangepast beeld geschetst hoeft te worden. Echter komt wel naar voren 
(zoals al eerder bevestigd in onderzoek van Leisink et al., 2004) dat organisaties over het algemeen nog 
weinig aandacht (kunnen) besteden aan het daadwerkelijk meetbaar maken. Vooral de aandacht en 
behoefte die er bij veel organisaties was naar meetbaar maken van inzetbaarheid illustreerde dit, 
aangezien (op een enkele uitzondering na) geen enkele organisatie hier een meetsysteem voor had. Een 
aantal maal werd de moeilijkheid om bijvoorbeeld inzetbaarheid meetbaar te maken aangehaald. Dit 
sluit aan bij het zogenaamde ‘toerekeningsvraagstuk’ dat geformuleerd werd door Baarda en 
Kouwenhoven (2007) in paragraaf 2.2.1. Het is (zo blijkt) lastig om een veelomvattende HR-uitkomst als 
inzetbaarheid meetbaar te maken door de vele aspecten die het beïnvloeden. Het zoeken naar een 
meetsysteem dat dit kan toont wel aan in welke fase veel organisaties zitten met betrekking tot 
meetbaarheid. Wanneer het KSP-model van paragraaf 2.2.6.3 teruggehaald wordt, is duidelijk dat men 
zich bewust is van de dominante thema’s (inzetbaarheid), welke personeelscategorieën hier belangrijk 
zijn, welke maatregelen nodig zijn et cetera. De laatste stap is echter de overbrugging van deze 
aspecten naar ken- en stuurgetallen om HR-uitkomsten meetbaar te kunnen maken. Dit lijkt voor veel 
organisaties een moeilijkheid, met name vanwege de benadrukking door organisaties met betrekking 
tot het moeilijk meetbaar kunnen maken van bepaalde HR-uitkomsten. 
 
Er zijn een tweetal opmerkingen die gemaakt kunnen worden bij de uitvoering van dit onderzoek. Zoals 
duidelijk geworden was dit onderzoek door middel van een semi-gestructureerde vragenlijst al redelijk 
gestructureerd wat betreft de vragen en het bereik van de antwoorden. Dit betekent dat in dit 
onderzoek op sommige vlakken dieper is ingegaan, zoals bijvoorbeeld op specifieke doelstellingen, 
waarom bepaalde HR-uitkomsten interessanter voor organisaties waren om meetbaar te zien et cetera.  
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In sommige gevallen is niet dieper ingegaan als in hoeverre men het realistisch mogelijk zag dat dit 
daadwerkelijk gemeten zou kunnen worden, wat de reden was voor het niet kiezen van bepaalde 
beoogde HR-uitkomsten om meetbaar te zien of wat de houding was tegenover het daadwerkelijk 
meetbaar maken in de toekomst. Een aantal van deze vragen waren ook niet opgenomen in het 
interview en zijn interessant om in de toekomst met verder onderzoek te belichten.  
 
Tweede opmerking is de indeling van type maatregelen zoals die gehanteerd zijn in dit onderzoek. Er is 
geen strikte scheiding mogelijk, zoals ook bleek uit het onderzoek, hoezeer de gehanteerde indeling 
ook gebaseerd is op de bestaande literatuur. Belastbaarheid en gezondheid zijn bijvoorbeeld in 
maatregelen en doelstelling nog enigszins te scheiden zijn, maar wordt door respondenten vaak 
gecombineerd wanneer men HR-uitkomsten meetbaar wil maken. Gezondheid blijkt daar als 
hoofdcategorie uit te komen waardoor het onderscheid moeilijk wordt. Hoewel nooit de lijst met 
categorieën in een gesprek stap voor stap benoemd is, is in dit onderzoek wel nagegaan of er sprake 
was van een mogelijkheid tot het indelen in een categorie met de respondent, en of hij/zij dit ook zo 
bedoelde. In sommige gevallen, wanneer onvoldoende informatie verkregen werd is er dan ook 
doorgevraagd of er op een bepaald vlak maatregelen waren, waardoor uiteindelijk meer informatie 
verkregen werd. Dit zou als lichte sturing van de kant van de interviewer opgevat kunnen worden, maar 
leverde uiteindelijk niet-gestuurde informatie op. Een ander punt is het zogenaamde top 5-vraag 
waarbij de respondent moest benoemen wat voor hem de belangrijkste HR-uitkomsten waren. In 
sommige gevallen benoemde de respondent uiteindelijk minder dan 5 HR-uitkomsten, of slechts een 
enkele HR-uitkomst die men meetbaar wilde zien of belangrijk vond. Dit heeft zijn invloed gehad op de 
score (bij een enkele genoemde HR-uitkomst kreeg automatisch score 1) maar is zo gelaten omdat het 
toch de voorkeur en waarde van het meetbaar zien voor een organisatie aangaf. Vandaar ook dat het 
aantal maal benoemen in een lijst ook werd meegewogen, naast de score die respondenten aan een 
HR-uitkomst gaven.  
 
Tijdens het onderzoek kwam een aantal maal naar voren dat respondenten hun twijfels hadden over de 
haalbaarheid van het meetbaar zien van bepaalde aspecten van beleid of HR-uitkomsten. De wens om 
meetbaar te zien was er wel, maar de overtuiging met betrekking tot haalbaarheid niet. Dit zou tevens 
kunnen duiden op een mogelijk tekort wat betreft de mogelijkheden in HR-meetbaarheid, of een 
enigszins terughoudende houding tegenover het meetbaar willen maken van HR-uitkomsten. Hier zou 
verder onderzoek meer duidelijkheid in kunnen scheppen.  
 
Er is uit dit onderzoek naar voren gekomen dat er behoefte is om HR-uitkomsten meetbaar te zien (zelfs 
onder zogenaamde sceptici wat dit onderwerp betreft). Dat de voorkeur bij het meetbaar zien van 
gezondheidsmaatregelen ligt is natuurlijk te verklaren uit wat mogelijk is qua meetbaarheid en wat 
belangrijk is qua kosten voor een organisatie. Dat zal waarschijnlijk niks nieuws zijn. De behoefte aan 
het meetbaar zien van inzetbaarheid is echter wel interessant. Vooral vanwege het feit dat dit 
onderwerp door zeer veel HR-managers werd benoemd, het meetbaar willen zien interessant was, maar 
de wijze waarop onduidelijk was. Ook hier ligt voor de toekomst een mogelijkheid om meer onderzoek 
te doen naar een manier om inzetbaarheid meetbaar te maken. 
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Afsluiting 
 
De doelstelling van dit onderzoek was te weten te komen welke HR-uitkomsten van leeftijdsbewust 
personeelsbeleid organisaties graag meetbaar zouden willen zien met het oog op hun HR-doelstelling, 
en waarom. Het antwoord is simpel.  
De HR-doelstelling van leeftijdsbewust personeelsbeleid richt zich (op basis van de geïnterviewde 
respondenten) over het algemeen op optimale en duurzame inzetbaarheid van de oudere werknemer. 
Organisaties hebben daarom ook maatregelen die zich richten op optimale en duurzame inzetbaarheid, 
namelijk; belastbaarheid, gezondheid, gesprekken met de werknemer, functieroulatie/flexibiliteit, 
scholing/opleiding, work/life-balance, mentorschap et cetera. De belangrijkste HR-uitkomsten die 
hieruit volgen en respondenten meetbaar wilden zien waren gezondheid, inzetbaarheid, 
opleiding/kennisbehoud, functieflexibiliteit, tevredenheid en mobiliteit. De reden hiervoor bij 
gezondheid als HR-uitkomst is omdat het op dit moment ook meetbaar gemaakt kan worden, het de 
belangrijkste HR-uitkomst is om oudere werknemers inzetbaar te houden en omdat het qua kosten van 
belang is voor een organisatie. Inzetbaarheid is interessant voor organisaties omdat het een 
overkoepelend thema van maatregelen is en omdat het lastig meetbaar gemaakt kan worden. 
Opleiding werd gekozen omdat het naast inzicht in de opbrengst van scholing ook praktisch was voor 
alle werknemers om meetbaar te zien voor de gehele organisatie. Functieflexibiliteit was interessant om 
te zien of werknemers in de toekomst wel inzetbaar kunnen blijven, tevredenheid omdat het 
productiviteit kan aangeven en mobiliteit met het oog op toekomstige inzetbaarheid en aan kunnen 
tonen dat het noodzakelijk is voor de organisatie.  
 
Het onderzoek heeft uiteindelijk informatie kunnen verschaffen over;  
 hoe organisaties tegen oudere werknemers aankijken 
 wat ze aan instrumenten en maatregelen gebruiken 
 waar verschillen liggen met betrekking tot werknemers en type werk 
 wat het belang is van meetbaarheid 
 wat de belangrijkste HR-uitkomsten zijn die voor organisaties interessant zijn om meetbaar te 

zien op basis van hun HR-doelstelling, en waarom 
 
Wanneer we afsluitend teruggrijpen op de titel van dit onderzoek komen we uit op de vraag; is weten 
wat je wilt meten dan ook meten wat je wilt weten? In dit onderzoek kwam naar voren dat organisaties 
op basis van hun HR-doelstelling van het gevoerde leeftijdsbewust personeelsbeleid willen weten of 
oudere werknemers inzetbaar zijn en wellicht in de toekomst ook inzetbaar kunnen blijven. De 
geïnterviewde respondenten hebben de behoefte om gezondheid, inzetbaarheid, functieflexibiliteit / 
mobiliteit en tevredenheid meetbaar te zien, maar levert dit daadwerkelijk op wat men wilt weten? De 
grote behoefte aan het meetbaar zien van inzetbaarheid als overkoepelend concept en de scepsis bij 
veel respondenten of de meetbaarheid daarvan haalbaar is laat doorschemeren dat er nog genoeg werk 
en onderzoek te doen is om daadwerkelijk uit te komen op ‘meten wat je wilt weten’.  
De volgende stap is dan ook een verdere poging te wagen om de genoemde aspecten voor organisaties 
meetbaar te gaan maken. Of dit haalbaar is, is de grote en uitdagende vraag. Vooral termen als 
inzetbaarheid zijn extreem breed, en lastig te vatten zonder te vervallen in een eindeloze hoeveelheid 
indicatoren.   
 
Dit betekent dus een waardevolle en interessante uitdaging voor de toekomst van HR-meetbaarheid! 
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Bijlage 1: Paper SHRM leerkring 
  
 

 
 

Paper SHRM Leerkring 
Auteur: François Koopmans 

 
 
 
Inleiding: 
 
In de huidige tijd is naast het belang om vooral op financieel vlak goede resultaten te 
behalen ook meer nadruk gekomen op de waarde van ontwikkeling van de mogelijkheden 
van personeel en de waarde die meetbaarheid voor zowel een organisatie kan hebben 
(Paauwe, 2004) als voor de maatschappij. Daarbij is de publieke dimensie van beleid een van 
de onderdelen die zijn invloed op de maatschappij kan uitoefenen. In deze paper is ten 
eerste als achtergrond aandacht besteedt aan de plek van deze publieke dimensie in beleid. 
Vervolgens is specifiek ingegaan op de publieke dimensie van mijn beleidsvraagstuk; welke 
HR-uitkomsten van leeftijdsbewust personeelsbeleid (gericht op oudere werknemers) zouden 
publieke/private organisaties met het oog op hun doelstelling meetbaar willen zien, en 
waarom? Vanwege het feit dat het onderzoek bij verschillende organisaties plaats zal vinden 
is het in deze paper niet mogelijk om specifiek op een organisatie in te gaan met betrekking 
tot de publieke dimensie van mijn beleidsvraagstuk.  
 
Achtergrond: ontwikkeling van beleid en de ruimte voor legitimacy 
 
Er zijn verschillende invloeden die bepalen in hoeverre een organisatie aandacht besteed of 
kan besteden aan het maatschappelijk belang en dus de publieke dimensie van beleid. 
Organisaties hebben volgens Paauwe (2004) te maken met verschillende contexten die hun 
invloed kunnen uitoefenen op de formulering van HR-beleid.  
 
In de eerste plaats is er de zogenaamde PMT-context (Produkt / Markt / Technologie) van 
invloed, ofwel de invloed van het produkt (en de ontwikkelingen daar omheen), de markt en 
de technologie op de besluitvorming van HR-beleid. Dit wordt ook wel de ‘economische 
rationaliteit’ genoemd en de eisen die aan deze context door organisaties gesteld worden 
zijn vaak uitgedrukt in kwaliteit, effectiviteit, efficiency etc. Dit heeft vooral te maken met de 
basis van deze context; competitieve mechanismen. Een organisatie wil zich kunnen 
aanpassen aan de competitie op de markt, veranderingen van product etc. Deze eisen die 
deze context stelt kunnen daarom van invloed zijn op de strategische keuzes van de 
zogenaamde ‘dominante coalitie’ (als het ware degenen die inspraak kunnen hebben in 
besluitvorming; CEO, OR, RvB etc.).  
Hier tegenover staat de tweede context die meer gebaseerd is op een sociaal-politieke, 
culturele en wettelijke grond, namelijk de SCL-context (Social / Cultural / Legal). In de SCL-
context worden de normen, waarden en wetten in ogenschouw genomen die in de 
maatschappij heersen.  
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Zij vormen als het ware de twee belangrijke concepten ‘fairness’ en ‘legitimacy’. Fairness 
bekommert zich over een rechtvaardige, op normen en waarden gebaseerde behandeling 
van het individu in een organisatie. Legitimacy heeft een bredere reikwijdte als in, zoals 
Paauwe (2004) beschrijft, de uitwisselingsrelatie op een meer collectief niveau en houdt 
verband met de relatie tussen de organisatie en de gemeenschap over het algemeen. 
Vandaar de benaming ‘relationele rationaliteit’ die hiervoor gebruikt wordt. 
Tussen deze twee contexten in staat het organisationele en administratieve erfgoed van 
organisaties als een soort uitgangsbasis waarop verder gebouwd wordt. De strategische 
keuzes die in het verleden gemaakt zijn en de ontstane organisatiecultuur hebben 
uiteindelijk ook hun invloed op de formulering van HR-beleid. Om uiteindelijk een 
‘sustainable competitive advantage’ (ofwel een duurzaam voordeel op de concurrentie) voor 
een organisatie te bewerkstelligen is het volgens Paauwe (2004) belangrijk om een goede 
balans te vinden tussen strategische waarden en morele waarden. Een goede overlap van 
strategische waarden als efficiëntie, effectiviteit, flexibiliteit met morele waarden als 
fairness, legitimacy, sustainability etc. kunnen een organisatie voordelen brengen. In de 
bepaling van de publieke dimensie van een bepaald beleid is daarbij specifiek dus legitimacy 
(legitimiteit) en fairness (rechtvaardigheid) van belang.  
De uiteindelijke mate waarin organisaties deze contexten laten gelden is afhankelijk van de 
ruimte voor het formuleren en de ruimte voor het doorvoeren van beleid. Dit is de 
zogenaamde ‘degree of leeway’ (Paauwe, 2004) en houdt de mate van ruimte in die mogelijk 
is om beslissingen te nemen. Deze ruimte kan afhankelijk zijn van bijvoorbeeld de 
solvabiliteit van een organisatie, de strategie (differentiatie of kostenreductie) maar ook de 
positie op de markt zelf van de organisatie etc. Hoe minder concurrerende organisaties 
bijvoorbeeld, hoe meer ruimte er vaak is. Dit geldt dus ook voor de ruimte voor de SCL-
context waar rekening mee gehouden wordt en waar bijvoorbeeld de publieke dimensie van 
beleid in verscholen ligt. Om beleid legitiem te kunnen maken is het nodig dat er 
verantwoording kan worden afgelegd over het HR-beleid. Dit is iets waar vooral 
meetbaarheid van HR-uitkomsten bij kan helpen (Paauwe, 2004). Over de koppeling tussen 
meetbaarheid, legitimacy en mijn beleidsvraagstuk wordt in de volgende alinea verder 
ingegaan. 
 
Legitimacy en meetbaarheid 
 
Het vraagstuk welke HR-uitkomsten van leeftijdsbewust personeelsbeleid (gericht op oudere 
werknemers) organisaties met het oog op hun doelstellingen meetbaar zouden willen zien 
heeft in die zin een aantal aspecten die waarde kunnen hebben voor een deel van de 
maatschappij, en daarbij een publieke dimensie kunnen vormen. Daarbij moet ik in eerste 
instantie kijken naar het maatschappelijk belang van meetbaarheid op zich. Meetbaarheid  
van HR-uitkomsten kan een belangrijke bijdrage leveren in de verantwoording van beleid 
(Daniels, 2002, Noe et al, 200 en Tsui & Gomez-Mejia, 1988, geciteerd in Paauwe, 2004, 189-
190). Er kan via aantoonbare opbrengsten en waarden aangegeven worden wat een 
specifiek beleid (in dit geval leeftijdsbewust personeelsbeleid gericht op ouderen) kan 
opleveren en in hoeverre doelstellingen betreffende dit beleid ook daadwerkelijk bereikt 
worden. Daarnaast kan dit bij organisaties ook zorgen voor een betere afstemming op de 
organisatiestrategie (dus ook publieke aspecten van beleid die nagestreefd worden zoals 
diversiteit) wat uiteindelijk prestaties van een organisatie verbeterd (Becker et al, 2001).  
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Op basis van deze kennis kan verantwoording afgelegd worden voor dit beleid naar 
bijvoorbeeld de organisatie zelf (management, werknemers etc.), maar ook naar de 
maatschappij. Vooral op het gebied van ‘social legitimacy’ kan het voor organisaties 
interessant zijn om aan de buitenwereld maatschappelijke betrokkenheid en resultaten op 
dit vlak te tonen in de vorm van ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’. De 
meetbaarheid van HR-beleid past hier prima in om verantwoording te kunnen afleggen aan 
de maatschappij in deze MVO-vorm. Daarnaast kan meetbaarheid ook meer inzicht geven in 
welke onderdelen van HR-beleid opbrengsten leveren en kan dus ook beter ingesprongen 
worden om dit beleid waar nodig aan te passen. Immers, er is meer inzicht gegeven in de 
werking van deze onderdelen door middel van meetbaarheid of zoals Kaplan & Norton 
(1996) benadrukken: ‘wat je niet meet kun je niet managen’.  
 
Door de mogelijkheid om beleid beter aan te passen kan beleid dat een sociaal legitieme 
functie of effect heeft nog beter hierop inspringen en efficiënter en effectiever zijn doel 
bereiken. In veel gevallen zijn echter HR-gegevens niet of beperkt meetbaar gemaakt en dat 
leidt tot een probleem in de mogelijke meetbaarheid van de HR-uitkomsten van 
leeftijdsbewust personeelsbeleid dat gericht is op oudere werknemers. In eerder onderzoek 
door o.a. Leisink et al (2004) en Remery et al (2003) is ook al aandacht besteed aan de 
implementatie van beleidsonderdelen en het feitelijk gebruik van leeftijdsbewust 
personeelsbeleid in organisaties. Uit deze onderzoeken blijkt dat veel organisaties op dit 
punt weinig informatie bijhouden met betrekking tot oudere werknemers of dat deze data 
moeilijk toegankelijk is. Kaplan en Norton (1996, 144-145) benadrukken ook de moeilijkheid 
hiervan met betrekking tot meetbaarheid van HR-beleid. ‘Wat betreft specifieke metingen op 
het gebied van personeelsmanagement blijkt het dat bedrijven nauwelijks nog enige moeite 
gedaan hebben om resultaten of drijfkrachten van deze capaciteiten te meten’.  
Daarom is het van belang te weten welke HR-uitkomsten van beleid organisaties dan met 
het oog op hun doelstelling meetbaar zouden willen zien, en waarom. Zodoende kan beter 
inzicht gegeven worden welke HR-uitkomsten organisaties dan (nu of in de toekomst) 
meetbaar zouden willen zien en wat hun motivatie is om HR-uitkomsten meetbaar te willen 
zien. Uiteindelijk moet meer aandacht voor meetbaarheid van HR-uitkomsten als gevolg 
hebben dat organisaties een beter begrip kunnen hebben van de waarde van onderdelen 
van HR-beleid. Een beter begrip moet als gevolg hebben dat ze aanpassingen (eventueel ten 
goede van de publieke dimensie van HR-beleid) kunnen doen wat moet leiden tot betere 
verantwoording van efficiënter en effectiever beleid.  
 
Naast de publieke dimensie van meetbaarheid is ook het organisatietype wellicht van belang 
in hoeverre er sprake is van een publieke dimensie in mijn beleidsvraagstuk. In mijn 
onderzoek maak ik bijvoorbeeld het onderscheid tussen publieke en private organisaties. 
Aangezien de publieke en private organisaties steeds meer elkaar overlappen en 
overeenkomsten vertonen op verschillende manieren (Rainey, 2003) is het van belang om, 
wanneer men kijkt naar de publieke dimensie in deze twee type organisaties, een geschikt 
onderscheid te maken. In mijn onderzoek ga ik vooral uit van de formele criteria betreffende 
publieke en private organisaties. De publieke organisatie kenmerkt zich volgens Rainey 
(2003) dan ook voornamelijk door een grotere verscheidenheid aan doelen en criteria wat 
betreft verantwoording aan maatschappij, openheid, fairness en sociale gelijkheid. Mijn 
beleidsvraagstuk verwacht dan ook dat publieke organisaties meer nadruk op deze aspecten 
zullen leggen wanneer ze HR-uitkomsten meetbaar zouden willen zien.  
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Daardoor kan ook meer inzicht gegeven worden in hoeverre er motivatie achter zit die een 
publiek raakvlak heeft zoals bijvoorbeeld verantwoording naar stakeholders of de 
maatschappij.   
 
Wat zijn dan de onderdelen van leeftijdsbewust personeelsbeleid (gericht op oudere 
werknemers) waar een organisatie HR-uitkomsten meetbaar van zou willen zien en wat 
heeft mijn beleidsvraagstuk als publieke dimensie daarin?  
In eerste instantie is het leeftijdsbewust personeelsbeleid een beleid wat werknemers van 
verschillende leeftijden niet discrimineert maar juist behandeld als een werknemer, met 
evenveel rechten als ieder andere werknemer, die andere behoeften, verwachtingen en 
competenties heeft dan werknemers van andere leeftijden. Op die basis wordt er dus 
aandacht besteedt aan het voorkomen van leeftijdsdiscriminatie van oudere werknemers en 
het gunnen van een eerlijke kans aan alle werknemers. Daarnaast heeft het beleid als doel 
werknemers zo duurzaam en optimaal mogelijk te kunnen benutten. Het gevolg met name 
voor de oudere werknemers is dat zij niet onnodig vroeg afvloeien vanuit een organisatie 
maar de mogelijkheid hebben om te blijven werken en zich te blijven ontplooien. Hierdoor 
ontstaat ook tegelijk een diversiteit in het bedrijf wat betreft leeftijden. Dit heeft ook 
gevolgen naar de maatschappij toe. Dit is een vorm van fairness en sustainability dat 
uiteindelijke positieve gevolgen voor oudere werknemers heeft en mogelijke 
leeftijdsdiscriminatie vermindert. Mijn beleidsvraagstuk kan aan deze gevolgen van 
leeftijdsbewust personeelsbeleid (gericht op oudere werknemers) bijdragen door hoe beter 
organisaties weten welke HR-uitkomsten van dit beleid ze meetbaar willen zien om het 
beleid zo goed mogelijk te kunnen inschatten en aanpassen, des te meer deze publieke 
dimensie (legitimiteit en fairness) effectief naar de voorgrond zou kunnen komen. 

 
Conclusie: 
 
Ik ben van mening dat er uiteindelijk een mogelijke publieke dimensie in het 
beleidsvraagstuk zit wat ik in mijn onderzoek ga uitzoeken. Allereerst is het meetbaarheid 
wat een belangrijke bijdrage kan leveren aan legitimiteit van beleid. Dit heeft zeker een 
publieke waarde wanneer deze als zodanig gebruikt wordt (verantwoording naar de 
maatschappij). Daarnaast heeft onderzoek naar leeftijdsbewust personeelsbeleid (gericht op 
oudere werknemers) fairness (op normen en waarden gebaseerd) in zich naar werknemers 
toe in de vorm van het ‘rekening houden’ met de werknemer als individu op vlakken als 
leeftijd, belastbaarheid etc. Kijken naar welke van de HR-uitkomsten organisaties hierbij 
meetbaar zouden willen maken kan uiteindelijk ook een startschot zijn voor organisaties om 
meer aandacht aan het meten van dit HR-beleid zijn, en dus ook betere verantwoording en 
legitimiteit te kunnen bieden in de toekomst. Des te beter dit beleid ondersteund en 
verbeterd kan worden, des te meer resultaten hier uit voort kunnen komen met een 
mogelijk positieve uitkomst voor de maatschappij in de vorm van legitimiteit en een op 
normen en waarden gebaseerde behandeling van oudere werknemers. 
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