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Samenvatting 

 

Vroeger lag er een nadruk op lifetime-employment. Dat betekende gedurende lange tijd hetzelfde 

werk doen bij hetzelfde bedrijf. De laatste jaren is de nadruk steeds meer op lifetime-

employability komen te liggen. Employability wordt daarbij beschouwd als het verwerven, 

onderhouden en gebruiken van kwalificaties die het mogelijk maken om in alle loopbaanfasen 

zelfredzaam te participeren. Deze verantwoordelijkheid wordt gedeeld tussen medewerkers en 

organisaties. De organisatie creëert hierbij verschillende mogelijkheden voor medewerkers om 

actie te ondernemen met betrekking tot hun loopbaan.  

De instrumenten die een organisatie in het kader hiervan kan inzetten, zijn uiteenlopend. Het zijn 

zowel formele als informele praktijken, waarbij te zien is dat er steeds vaker technische 

mogelijkheden en toepassingen worden gebruikt. Het toepassen daarvan op HRM wordt e-HRM 

genoemd. De Ontwikkelsite van ING is hier een voorbeeld van en vormt het onderwerp van dit 

onderzoek waarin de vraagstelling ‘Welke factoren hangen samen met het gebruik van de 

Ontwikkelsite?’ wordt beantwoord. Door een literatuurstudie naar variabelen die van invloed 

kunnen zijn op loopbaanontwikkeling is er voor de volgende factoren gekozen: 

loopbaanoriëntatie, zelfeffectiviteit en persoonlijke kenmerken zoals leeftijd, opleidings-niveau, 

functieniveau en aantal functiejaren. Aan de hand van de uitkomsten is bepaald of de 

Ontwikkelsite een grote gevarieerde groep medewerkers aanspreekt of juist een kleine en selecte 

groep. Voor de loopbaanoriëntatie is er gekeken naar twee uitersten. Aan de ene kant een 

traditionele invulling die ook wel de traditional bounded career wordt genoemd. Loopbanen 

spelen zich dan vooral binnen een organisatie af. Aan de andere kant de protean career oriëntatie 

waarbij het om subjectief carrièresucces gaat. Zelfeffectiviteit richt zich vooral op het geloof in 

eigen kunnen. 

Voor het beantwoorden van de onderzoeksvraag is gebruik gemaakt van een enquête die onder 

1000 medewerkers van ING is uitgezet. De uiteindelijke respons was 31,7 %, waarvan de helft 

de Ontwikkelsite kende. Uit de resultaten kwam naar voren dat alleen het kenmerk 

opleidingsniveau significant samenhangt met het gebruik maken van de Ontwikkelsite. Voor het 

uitblijven van andere mogelijke samenhangen zijn verschillende verklaringen. Onder andere het 

beperkte aantal respondenten en het nieuwe karakter van de Ontwikkelsite.  

Aan het einde van het stuk zijn er aanbevelingen gedaan die zich richten op aandachtspunten 

voor ING met betrekking tot de Ontwikkelsite en het thema employability.   
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1. Aanleiding en probleemstelling  

 

In dit hoofdstuk komt de achtergrond van het onderzoek aan de orde. Vanuit deze basis wordt 

naar de doelstelling en vraagstelling van deze scriptie toegewerkt. Vervolgens komt er naar voren 

wat de relevantie van dit onderzoek is.  

1. 1 Inleiding 

Employability is binnen onze huidige arbeidsmaatschappij een veel besproken thema geworden. 

Voor een langere periode hetzelfde werk doen bij dezelfde werkgever is er zelden meer bij (Smit, 

Andriessen en Stark, 2005). Zoals Gasperz & Ott (1996:9) aangeven: ‘Werknemers zullen steeds 

meer met het idee moeten leren leven dat arbeidsrelaties eindig kunnen zijn.’ Er kan worden 

opgemerkt dat deze uitspraken vooral gebaseerd zijn op prognoses over turbulente markten en 

organisaties. Ze zijn niet gebaseerd op een analyse van wat de werknemer daadwerkelijk zou 

willen (van Vianen, 2007).  

Binnen en buiten organisaties heeft zich een aantal ingrijpende veranderingen voorgedaan, zoals 

technologische ontwikkelingen, verplatting van de organisatie en internationale concurrentiedruk 

(van Steensel, 2007). Als reactie hierop is individuele ontwikkeling en employability van 

medewerkers een steeds belangrijkere rol gaan spelen en kan er worden gesproken van een 

verschuiving van het vroegere life-time employment naar life long employability. Gevolg van 

deze verandering is, dat werknemers ‘up-to-date’ en breed inzetbaar moeten zijn (van Dam, van 

der Heijden & Schyns, 2006).  

Dit gaat gepaard met een grotere verantwoordelijkheid voor medewerkers; werkgevers 

verschaffen geen zekerheid meer op werk. Tegenwoordig behouden werknemers werk zolang zij 

over inzetbare vaardigheden beschikken en bereid zijn tot mobiliteit, waarbij dit de eigen 

verantwoordelijkheid is van werknemers (Gasperz & Ott, 1996: 9). De vraag is of dit voor 

iedereen geldt. Zoals De Grip en Sanders (2001) stellen, verschilt de behoefte aan employability 

binnen verschillende bedrijfssectoren. De mate van behoefte wordt vooral bepaald door de 

intensiteit waarmee maatschappelijke ontwikkelingen een rol spelen voor de organisaties in de 

desbetreffende sector. Bovendien is het de vraag hoe medewerkers hier tegenover staan. Zaleska 

en de Menezes (2007) geven aan dat deze nieuwe carrièrevormen niet worden gekozen door de 

medewerkers, maar worden opgelegd vanuit de organisaties waar zij voor werken.  

De continue ontwikkeling die door veel organisaties van medewerkers wordt verlangd en 

verwacht, heeft als gevolg dat er een rol voor de organisaties ontstaat om medewerkers hierin te 

faciliteren (van Dam e.a., 2006). Bijdragen aan ontwikkeling kan door de inzet van verschillende 

instrumenten. Daarbij wordt ingezien dat deze methoden ruimer zijn dan alleen de formele 
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training en werksituatie zelf (van Dam e.a., 2006). De veelgebruikte instrumenten bestaan uit 

zowel formele als informele praktijken, waarbij er een sterke focus ligt op loopbaan-advies, 

leren, ontwikkeling en feedback. De hiervoor genoemde instrumenten maken steeds meer ruimte 

voor andere middelen die worden ingezet om de ontwikkeling van de medewerkers te 

bevorderen. Hierin is er een trend waar te nemen dat steeds meer van deze instrumenten ook 

web-technology-based zijn (Rüel, Bondarouk & Looise, 2006).  

Employability is van grote waarde voor organisaties, omdat er op die manier voorkomen kan 

worden dat interne vacatures onvervuld blijven, competenties van medewerkers achterblijven bij 

die van de concurrentie en resultaten niet worden behaald (van Dam, e.a., 2006; Claydon & 

Beardwell, 2007: 264). Het belang van employability wordt ook door een multinational als ING 

erkend.  

 

ING is een wereldwijd actieve financiële dienstverlener met een uitgebreid productassortiment 

op het gebied van bankieren, verzekeren en vermogensbeheer (www.ing.nl). Het belang van 

employability van de medewerkers staat hoog in het vaandel en wordt zowel in de CAO als in het 

Sociaal Plan uitgewerkt. De verantwoordelijkheid met betrekking tot employability wordt 

volgens ING gedeeld tussen de werknemer en de werkgever. Dit is vastgelegd binnen de ING 

CAO (2007-2008). De definitie die ING aan employability toekent, is: ‘Het vermogen van 

medewerkers om zich voortdurend te ontwikkelen en zo mee te groeien met de organisatie, 

waarbij iedereen zelf verantwoordelijk is voor zijn eigen loopbaan, ook als deze zich buiten ING 

voortzet. De medewerkers en de managers van ING kunnen daar samen voor zorgen met behulp 

van een ruime inzet van beschikbare employability instrumenten.’ (ING Sociaal Plan 1 januari 

2007 t/m 1 januari 2009).  

De werknemer is in eerste instantie dus zelf verantwoordelijk voor zijn structurele ontwikkeling 

en inzetbaarheid. Er wordt daarbij verwacht, dat de werknemer zich actief inzet zodat zijn 

inzetbaarheid zo hoog mogelijk blijft. Daarbij is het de rol van ING om medewerkers hierin te 

faciliteren.  

 

Vanaf januari 2008 heeft employability binnen ING extra aandacht gekregen. Het attenderen van 

medewerkers op het werken aan persoonlijke groei en ontwikkeling gebeurt onder de noemer 

‘IK’. ING beschouwt zichzelf als een dynamisch bedrijf in een turbulente markt. Wendbaar 

blijven en alert zijn op eigen professionele ontwikkelingen worden door ING als belangrijke 

elementen gezien.  

http://www.ing.nl/
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Door de inzet van verschillende nieuwe instrumenten wordt getracht ervoor te zorgen dat 

medewerkers aan hun ontwikkeling kunnen werken. Een van deze instrumenten is de 

Ontwikkelsite IK. Deze site vormt het onderwerp van dit onderzoek.  

Sinds 2 januari 2008 is deze website toegankelijk via het intranet van ING. De website is 

opgebouwd uit drie verschillende onderdelen met de titels ‘ik ontwikkel’, ‘ik onderzoek’ en ‘ik 

beweeg’ en voorziet medewerkers van tests, informatie, tips en ideeën die kunnen bijdragen aan 

zelfinzicht en zelfontwikkeling.  

Vanaf de eerste dag kende de Ontwikkelsite een groot aantal bezoekers. In de eerste week dat de 

site toegankelijk was, waren er ongeveer 2500 bezoekers per dag. In week 8 tot en met 11 van 

2008 nam dit iets af, naar 2000, maar in week 13 t/m 14 schoot het gemiddelde weer omhoog 

naar de 3800 bezoekers per dag. 

Tot op heden is het onbekend welke mensen er gebruik maken van de Ontwikkelsite. Door vast te 

stellen wie de gebruikers van deze Ontwikkelsite zijn kan ING inspelen op zowel deze groep als 

de groep niet gebruikers. Dit kan door aan de hand van de opgedane kennis de Ontwikkelsite bij 

te stellen of door de inzet van andere instrumenten. Het doel van het onderzoek komt hieruit naar 

voren.  

1.2. Doelstelling 

Het onderzoek kent een praktische doelstelling en is drieledig. Het in beeld brengen van: 

 De kenmerken van de gebruikers van de Ontwikkelsite.  

 De loopbaanoriëntatie van de gebruikers van de Ontwikkelsite. 

 De mate van zelfeffectiviteit van de gebruikers van de Ontwikkelsite. 

1.3. Vraagstelling 

De vraagstelling die hieruit voortkomt, is:  

 

Welke factoren hangen samen met het gebruik van de Ontwikkelsite? 

 

De hoofdvraag omvat de volgende deelvragen:  

1. In hoeverre is er een samenhang tussen de loopbaanoriëntatie van medewerkers en het 

gebruik van de Ontwikkelsite?  

2. In hoeverre is er een samenhang tussen de zelfeffectiviteit van medewerkers en het 

gebruik van de Ontwikkelsite? 

3. In hoeverre is er een samenhang tussen verschillende persoonskenmerken en het gebruik 

van de Ontwikkelsite?  
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1.4. Relevantie onderzoek 

Door middel van dit onderzoek wordt getracht ING toe te rusten met informatie over de 

gebruikers en niet-gebruikers van de Ontwikkelsite en de kenmerken die deze groepen 

onderscheiden. Op grond hiervan kan worden geconcludeerd of de site een grote verscheidenheid 

aan medewerkers of slechts een selecte groep aanspreekt.  

ING wil graag dat de site zoveel mogelijk aansluit bij alle verschillende medewerkers. Door de 

veranderingen in de arbeidsmaatschappij is er steeds vaker sprake van verschillende 

loopbaanoriëntaties. Sommige werknemers hebben vooral een hang naar een protean career 

oriëntatie, waarin zij proactief bezig zijn met hun loopbaan. Binnen de traditionele 

loopbaanoriëntatie houden mensen veel meer vast aan life-time employment. Het is voor ING 

relevant om hier inzicht in te krijgen, omdat het aangeeft of de site juist voorziening biedt voor 

mensen die al actief bezig zijn met hun ontwikkeling, of dat ook de medewerkers met de 

traditionelere opvatting van de loopbaan gebruik maken van dit instrument.  
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1.5 Leeswijzer 

In dit rapport wordt er in het tweede hoofdstuk ingegaan op de kennis en inzichten van 

employability, de veranderende loopbaanoriëntaties en zelfeffectiviteit: allemaal onderwerpen 

die te maken hebben met ontwikkeling van medewerkers. Deze theorieën vormen een fundering 

voor de praktische vraagstelling van dit onderzoek. In hoofdstuk drie worden vervolgens de 

gebruikte methoden van onderzoek beschreven en in hoofdstuk vier worden de resultaten van dit 

praktijkonderzoek gepresenteerd. Op basis van de theorie die in hoofdstuk twee is besproken en 

de resultaten uit hoofdstuk vier worden er in hoofdstuk vijf conclusies getrokken en wordt er een 

antwoord op de vraagstelling geformuleerd. Aan de hand van de conclusies die naar voren zijn 

gekomen worden er in hoofdstuk zes aanbevelingen gedaan. Tot slot wordt er in hoofdstuk zeven 

afgesloten met een discussie.  
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2. Loopbaan en Ontwikkeling: een gedeelde verantwoordelijkheid 

Om de onderzoeksvraag ‘Welke factoren hangen samen met het gebruik van de Ontwikkelsite?’ 

te kunnen beantwoorden, is het van belang om vooraf een theoretisch kader te schetsen. Hierin 

worden de thema’s die voor dit onderzoek van belang zijn uitgediept. Het theoretisch kader 

vormt de context waarbinnen dit onderzoek geplaatst kan worden.  

In de eerste paragraaf wordt er ingegaan op de veranderingen in arbeidsrelaties. Het wordt 

vervolgens toegespitst op de verschillende loopbaanoriëntaties die er bestaan. De tweede 

paragraaf heeft betrekking op employability en ontwikkeling en de rol van de medewerker en de 

werkgever hierin. In de derde paragraaf wordt er onderbouwd waarom er binnen dit onderzoek 

voor de variabelen loopbaanoriëntatie, zelfeffectiviteit en persoonlijke kenmerken is gekozen. Op 

basis van de literatuur die wordt aangehaald zijn er verwachtingen voor dit onderzoek 

geformuleerd. Deze hypothesen worden in de laatste paragraaf van dit hoofdstuk behandeld.  

2.1. Veranderende arbeidsrelaties  

De afgelopen decennia zijn organisaties veranderd door een aantal ingrijpende gebeurtenissen 

binnen en buiten de organisatie. Demografische, economische, technologische en organisato-

rische ontwikkelingen worden in het kader van employability als belangrijk beschouwd (De 

Grip en Sanders, 2001). Al deze processen zorgen ervoor dat organisaties in een voortdurend 

veranderproces terecht zijn gekomen. Als gevolg hiervan voelen organisaties zich genoodzaakt 

hun aanpassingsvermogen en flexibiliteit te vergroten.  

Organisaties willen adequaat inspelen op deze veranderingen, wat er toe leidt dat er van werk-

nemers wordt verlangd dat ze ‘up-to-date’ en breed inzetbaar zijn (van Dam e.a., 2006). 

Arbeidsorganisaties van de toekomst zullen gekenmerkt worden door snelle adaptatie en 

verandering (van Vianen, 2007). Het gaat hier echter niet alleen om de organisatie. Door de 

afnemende baanzekerheid voor werknemers dragen medewerkers een steeds grotere 

verantwoordelijkheid voor de eigen loopbaanontwikkeling en de daaraan gerelateerde kansen op 

de arbeidsmarkt (van Dam e.a., 2006). Dit brengt met zich mee dat de verwachtingen van 

organisaties ten aanzien van medewerkers zijn veranderd. Er wordt verwacht dat zij openstaan 

voor nieuwe ontwikkelingen en dat zij zich op de toekomst voorbereiden door competenties bij te 

houden en uit te breiden. Dit heeft belangrijke gevolgen voor de arbeidsrelatie tussen werknemer 

en werkgever, maar ook voor de employability en ontwikkeling van medewerkers. In plaats dat 

medewerkers werkzekerheid ontlenen aan hun werkgever wordt verwacht dat zij in de toekomst 

steeds meer werkzekerheid ontlenen aan het vermogen om werk te kunnen krijgen (Gasperz & 

Ott, 1996). 
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2.1.1 Traditionele versus moderne loopbaanoriëntaties  

Zoals eerder genoemd, is er sprake van een toenemende flexibilisering van organisaties. De 

houding van veel medewerkers ten opzichte van de loopbaan is mede hierdoor sterk veranderd, 

stellen van Dam (2006) en van Steensel (2007). Dit geldt echter niet voor alle medewerkers. 

Verbruggen, Forcies, Sels en Bollen (2008) concluderen op basis van eerdere onderzoeken, dat 

ouderen, laaggeschoolden, werknemers die zich ‘werkzeker’ wanen en werknemers in lagere 

posities op individueel loopbaanmanagement lager scoren en dus ook een andere houding 

aannemen. Verder moet worden opgemerkt dat de nieuwe houding van medewerkers soms 

wordt opgelegd en dus niet vrijwillig is, doordat de organisatie bepaalde veranderingen 

doorvoert, zoals het implementeren van een plattere structuur (Zaleska en de Menezes, 2007).  

Life-time employment bij dezelfde werkgever is niet altijd meer gegarandeerd en de arbeids-

relaties tussen medewerker en organisatie liggen anders, waardoor medewerkers naar alterna-

tieve oplossingen hebben gezocht ten aanzien van werkzekerheid (van Dam e.a., 2006). Er is een 

kentering in loopbanen te herkennen van het vroegere loopbaantype, de traditional bounded 

career, naar loopbaanoriëntaties die worden aangeduid met protean career oriëntatie en de 

boundaryless career oriëntatie (Hall, 2005; van Dam, 2006). De invulling van het Engelse 

begrip career komt in deze context het meest overeen met het Nederlandse woord loopbaan, 

vandaar dat er over loopbaanoriëntaties wordt gesproken en niet over carrière oriëntaties.  

Deze twee nieuwe benaderingen benadrukken vooral de rol van de werknemer als primaire actor 

in het managen van zijn of haar eigen loopbaan (de Vos, Dewettinck, Buyens, 2007). Hierbij 

speelt het combineren van werk en privé een belangrijke rol (van Steensel, 2007).  

De traditionele praktijken richten zich vooral op de opwaartse mobiliteit van medewerkers door 

de verschillende hiërarchische lagen van de organisatie heen. De nieuwe oriëntaties focussen 

eerder op het aanpassen van loopbaansystemen aan de veranderende organisatiebehoeften en op 

de nieuwe soorten van psychologische contracten (de Vos e.a., 2007).  

 

Traditional bounded career  

In de vroegere traditional bounded career speelden loopbanen van medewerkers zich 

voornamelijk af binnen een organisatie, waarbij de verantwoordelijkheid voor een groot deel bij 

de organisatie lag. Medewerkers die door deze oriëntatie worden gekenmerkt beoordelen 

loopbaansucces aan de hand van hun positie binnen de organisatie en het salaris dat zij 

verdienen. De mobiliteit van deze medewerkers is erg laag. Verder hebben deze medewerkers 

een grote binding met de organisatie en is promotie binnen de organisatie een belangrijke 

waarde (Hall, 2004).  
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Protean Career en Boundaryless Career 

In het verband van de nieuwe loopbaan spreekt Hall (2006) over de protean career, naar de 

Griekse god Proteus die het vermogen bezat om te veranderen. Bij de protean career oriëntatie 

gaat het om het bereiken van subjectief carrièresucces door middel van zelf geïnitieerd gedrag 

(Briscoe & Hall, 2006). De nadruk ligt erop dat de persoon wordt gedreven door persoonlijke 

waarden en psychologisch succes in plaats van objectief succes zoals salaris, rang of macht 

(Briscoe & Hall, 2006). De carrière moet tevens aansluiten bij de levensdoelen van de 

medewerkers. Hall (2006) geeft de volgende definitie voor deze oriëntatie op de loopbaan: ‘a 

career that is self-determined driven by personal values rather than organizational rewards, 

and serving the whole person, family, and ‘life purpose’. Het vervolgen van dit soort loopbanen 

impliceert een belangrijke rol voor ontwikkeling en resulteert in een grotere mobiliteit. Of een 

medewerker een protean career oriëntatie heeft, of juist meer een hang heeft naar de traditional 

career kan worden bepaald aan de hand van twee waarden, namelijk de mate waarin 

medewerkers self directed en value driven zijn (Briscoe, Hall, Frautsch De Muth, 2006).  

Medewerkers die in deze context self directed zijn, bepalen zelf de invulling van hun 

toekomstige loopbaanpaden aan de hand van hun eigen acties en doen dit dus buiten hun eigen 

werkgever om (Sargent & Domberger, 2006). Met value driven wordt bedoeld dat medewerkers 

zich in hun eigen loopbaan meer door eigen waarden laten leiden en niet door die van de 

werkgever of andere personen (Briscoe e.a., 2006).  

Een hoge score op self directed en value driven door een medewerker betekent een hoge mate 

van protean career oriëntatie. Deze denkrichting legt vooral de nadruk op de verant-

woordelijkheidverantwoordelijkheid van de medewerkers in plaats van die van de organisatie.  

Behalve de protean career oriëntatie wordt er binnen de literatuur over organisaties ook over 

een ander nieuw perspectief van de loopbaan gesproken, namelijk de boundaryless career, 

welke vaak als een synoniem wordt gezien voor de hiervoor genoemde protean career. De 

boundaryless career strekt zich over verschillende organisaties, functies en professionele 

werkvelden (Briscou e.a., 2006; van Dam e.a., 2006; van Vianen, 2007). Deze 

loopbaanoriëntatie benadrukt dat er oneindige mogelijkheden binnen de loopbaan zijn en dat het 

erkennen van deze mogelijkheden en gebruik maken hiervan uiteindelijk tot succes zal leiden. 

Vaak wordt deze oriëntatie als synoniem voor fysieke mobiliteit gezien. Arthur en Rousseau 

(1996), aangehaald in Briscoe en Hall (2006), omschrijven de boundaryless career als ‘not 

bounded, not tied to a single organization, not represented by an orderly sequence, marked by 

less vertical coordination and stability…’ Volgens Sullivan en Arthur (2006), aangehaald in 
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Briscoe en Hall (2006) biedt het veel meer dan de simpele benaderingen die in de literatuur vaak 

terug komen. Het is een veelzijdig concept, opgebouwd uit verschillende elementen en het 

overstijgt verschillende grenzen, zowel fysiek als psychologisch en objectief en subjectief. Het 

draait er bij de nieuwe concepten van de carrière om, dat de medewerker geen passieve 

aanpasser meer is die reageert op veranderingen die om hem heen spelen (van Dam e.a., 2006). 

Het gaat er juist om dat de moderne werknemer zelf het initiatief neemt om veranderingen te 

bewerkstelligen (Crant, 2000). Essentieel is, dat de medewerkers weet wat die doet en wie die is 

(Hall, 2004). Van Steensel (2007) geeft aan dat mensen tot 25 jaar een moderne werknemer zijn, 

Hall (2004) ziet het meer als een denkwijze waarin jongeren het hoogste scoren, maar die ook 

bij ouderen aanwezig kan zijn.  

Omdat er bij dit onderzoek vooral naar de organisatie en de individuele medewerkers wordt 

gekeken, is er voor gekozen om binnen dit onderzoek de protean career benadering te kiezen. 

De boundaryless career kan beter worden gebruikt wanneer carrières vanuit een organisatie-

perspectieforganisatieperspectief worden benaderd (Lankhuijzen, de Jong & Thijssen, 2007).  

Medewerkers met een hoge mate van protean career oriëntatie geven zelf richting aan hun groei 

en ontwikkeling en nemen ook zelf de verantwoordelijkheid voor hun carrière(van Vianen, 

2007). Bij een traditionele carrière oriëntatie is hier veel minder sprake van. De mate van 

loopbaanzelfsturing is bij de medewerkers met een traditional bounded career veel kleiner. 

Loopbaanzelfsturing verwijst naar de proactiviteit van medewerkers met betrekking tot het 

managen van de eigen loopbaan. Het omvat de persoonlijke inspanningen van werknemers om 

hun loopbaanambities te realiseren, zoals het verzamelen van informatie over bestaande of 

mogelijke loopbaanmogelijkheden. Verder is het uitgangspunt dat een werknemer vertrouwen in 

zichzelf heeft in het sturen van de eigen loopbaan, los van de systemen van de organisatie (de 

Vos e.a., 2007).  

Wanneer er wordt gekeken naar het verband tussen de loopbaanoriëntaties van de medewerkers 

en het gebruik van de Ontwikkelsite kan er worden verwacht dat de groep mensen met een lage 

protean career oriëntatie gebruik maken van de Ontwikkelsite omdat medewerkers die weinig 

loopbaanzelfsturing ondernemen volgens de Vos e.a. (2007) meer begaan zijn met de 

loopbaanondersteuning die hun organisatie biedt dan medewerkers die veel loopbaanzelfsturing 

ondernemen. Toch wordt verwacht dat medewerkers met een protean career oriëntatie meer 

gebruik maken van de Ontwikkelsite, omdat zij meer zelfsturing ondernemen en een beter idee 

ontwikkelen van wat zij willen bereiken in hun loopbaan en hoe ze dit willen bereiken. Op grond 

daarvan zullen zij dan eerder gebruik zullen maken van de aangeboden instrumenten van een 

organisatie, in dit geval de Ontwikkelsite (de Vos e.a., 2007). In aanvulling hierop heeft 
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onderzoek van Kim (2005) aangetoond, dat mensen die actief bezig zijn met self-development 

en een proactieve instelling vertonen mogelijkheden van organisaties met betrekking tot 

ontwikkeling waarderen.  

Op basis van bovenstaande uitkomsten is de volgende hypothese opgesteld: 

 

Hypothese 1a: Medewerkers die gebruik maken van de Ontwikkelsite hebben een hogere mate 

van protean career oriëntatie dan medewerkers die geen gebruik maken van de Ontwikkelsite. 

 

Op grond van wat er in het voorgaande is aangehaald kan er worden verwacht dat medewerkers 

die een actieve loopbaanoriëntatie aanhouden ook eerder een bezoek zullen brengen aan de 

Ontwikkelsite in vergelijking met medewerkers die een minder actieve loopbaanoriëntatie 

hebben. Met een actieve loopbaanoriëntatie wordt dan bedoeld: medewerkers die actief op zoek 

gaan naar informatie en mogelijkheden met betrekking tot hun loopbaan. Dit is weer anders dan 

de protean career oriëntatie, omdat het hier om het gedrag gaat dat medewerkers vertonen.  

Tegelijkertijd zou het ook zo kunnen zijn dat personen met een actieve loopbaan-

oriëntatieloopbaanoriëntatie buiten de organisatie al actief op zoek zijn gegaan naar dezelfde 

soort instrumenten en dan juist geen gebruik maken van de site. Zoals Crant (2000) aangeeft zijn 

deze proactieve mensen actief op zoek naar informatie en mogelijkheden om zich te verbeteren 

en zullen zij dus niet passief gaan wachten tot dat de organisatie hen iets aanreikt. Op basis van 

conclusies van de Vos e.a. (2007) en de verwachtingen met betrekking tot de protean career 

oriëntatie die hiervoor zijn aangehaald wordt er met de betrekking tot de Ontwikkelsite echter 

het volgende verwacht: 

 

Hypothese 1b: Medewerkers die gebruik maken van de Ontwikkelsite hebben een actievere 

loopbaanoriëntatie dan medewerkers die geen gebruik maken van de Ontwikkelsite. 
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2.2. Employability 

Van de toekomstige medewerker wordt verwacht dat deze adaptief is en zich instelt op een 

loopbaan die onvoorspelbaar zal gaan verlopen (van Vianen, 2007). Medewerkers hebben de 

taak ervoor te zorgen dat zij overal inzetbaar zijn en blijven. In het kader hiervan speelt de 

employability van medewerkers een belangrijke rol.  

2.2.1. Employability: definities  

Het begrip employability heeft de afgelopen jaren snel algemene bekendheid gekregen (van 

Dam & Thierry, 2000; Thijssen, 1997). Dit heeft volgens Thijssen (1997) vooral te maken met 

de aard en omvang van toenemende vraag/aanbod discrepanties op de arbeidsmarkt die gepaard 

gaan met de verwachting dat employability daarvoor een oplossing biedt. Daarbij wordt de term 

employability op verschillende manieren ingevuld (van Dam e.a., 2000; Thijssen, 1997). Het 

blijkt vooral een containerbegrip te zijn waar veel definities in passen die allemaal met personele 

flexibiliteit te maken hebben (Thijssen, 1997). Thijssen (2000) heeft een begin gemaakt met het 

verhelderen van de inhoudelijke betekenis van dit begrip, omdat er in de praktijk veelal geen 

eenduidige definitie wordt gehanteerd. De kern van de verschillende definities is hetzelfde, maar 

de accenten liggen anders. Om dit te verduidelijken worden hier enkele definities van 

employability aangehaald.  

Gasperz & Ott (1996:1) geven aan dat het erom gaat dat werknemers permanent inzetbaar zijn in 

een snel veranderende omgeving en geven een korte definitie aan employability, namelijk: ‘het 

vermogen om werk te krijgen’.  

Bakker & Wierda (1997), die worden besproken in Thijssen (2000), hebben het over:‘ het 

vermogen van mensen om werk te verkrijgen en te behouden’. Hierbij gaat het dus niet alleen om 

het verkrijgen van werk, maar ook om het behouden ervan. Cornet en Venniker (1998) breiden 

deze definitie vervolgens verder uit en spreken over: ‘…the capacity of an individual to obtain 

and retain productive and rewarding work over his or her working life’. Het gaat zowel om het 

verkrijgen als behouden van werk gedurende het hele leven, wat aansluit bij de andere definitie. 

Het onderscheidende is, dat er aan wordt toegevoegd dat het om werk moet gaan dat ook 

daadwerkelijk een verrijking is.  

In bovengenoemde definities staat de persoon die werk moet verkrijgen centraal. In de definitie 

van Becker (2001) kent ook de context een rol: ‘Het geheel van persoonsgebonden en context-

gebondencontextgebonden factoren dat de toekomstige arbeidsmarktpositie op een gegeven 

arbeidsmarkt zal beïnvloeden.’ Er wordt in deze definities niet meegenomen wat de individu 

moet doen om werk te behouden. In de definitie die Thijssen (2004) aan employability toekent, 

gebeurt dit wel. De definitie die hij voor employability hanteert luidt: ‘de gedragstendentie 
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gericht op het verwerven, onderhouden en gebruiken van kwalificaties die bedoeld zijn om in 

alle loopbaanfasen zelfredzaam te participeren in een veranderende arbeidsmarkt’. Deze 

definitie is uitgebreider dan die van ING, die in het eerste hoofdstuk aan de orde kwam. Er 

wordt gesproken over gedragstendentie in plaats van vermogen. Thijssen (2004) impliceert dat 

employable zijn om actief gedrag vraagt en niet alleen het vermogen van medewerkers om dit 

tot stand te brengen. In de context van dit onderzoek wordt er vooral gekeken naar het actieve 

gedrag van medewerkers en het feit of zij ook daadwerkelijk iets doen. Het gaat er om dat 

medewerkers actief bezig zijn met het verkrijgen van inzicht in de kwalificaties die zij moeten 

verwerven en onderhouden om zelfredzaam te participeren in de arbeidsmarkt met behulp van 

de employability instrumenten die ING aan haar medewerkers aanbiedt. In dit onderzoek gaat 

het om een van de nieuwe instrumenten, namelijk de Ontwikkelsite. Er wordt tevens van 

individuen verwacht dat zij de verantwoordelijkheid en controle nemen over hun eigen 

employability. Van de bovengenoemde definities sluit de definitie van Thijssen (2004) het beste 

aan bij de manier waarop employability binnen dit onderzoek naar voren komt. 

De termen employability en de protean career oriëntatie zijn hiervoor beide aangehaald en 

besproken. In andere literatuur komen deze twee begrippen ook vaak naast elkaar naar voren 

(Gasperz & Ott, 1996: 67; van Dam e.a., 2006). De termen kennen enkele overeenkomsten. De 

grote mate van eigen verantwoordelijkheid van medewerkers is bijvoorbeeld een kenmerk van 

zowel employability als de protean career oriëntatie en ook proactief gedrag speelt bij beide een 

grote rol, maar uiteindelijk gaat het bij employability en loopbaanoriëntaties om twee 

verschillende facetten die in elkaars verlengde liggen (van Dam e.a., 2006).  

De protean career oriëntatie gaat om het carrière patroon van medewerkers en de manier waarop 

zij invulling geven aan hun loopbaan en de houding die zij hier tegenover hebben. De 

werknemers hebben daarbij primair een loyaliteit aan de eigen loopbaan. Employability gaat over 

de inzetbaarheid van medewerkers op de arbeidsmarkt en de arbeidsrelatie tussen een 

medewerker en organisatie (Gasperz & Ott, 1996: 67). Zoals Sullivan (1999:458) aangehaald in 

Lankhuijzen e.a. (2007) aangeeft verwachten medewerkers die door een protean career oriëntatie 

worden gekenmerkt een arbeidsrelatie waarin er een nadruk ligt op de mogelijkheid om bezig te 

zijn met employability, dus de mogelijkheid om kwalificaties te verwerven, gebruiken en 

onderhouden. Anderszijds verwacht de werkgever steeds vaker een flexibele medewerkers die 

goed inzetbaar is, dus een medewerker die employable is. Op grond van bovenstaand kan worden 

geconcludeerd dat employability in deze context een onderdeel vormt van de protean career 

oriëntatie.  
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2.2.2 Het faciliteren van employability  

Loopbaanliteratuur legt de nadruk vooral op het individu, maar loopbaanmanagement blijft ook 

een belangrijke verantwoordelijkheid van de organisatie, wanneer zij nog steeds de context 

vormt waarbinnen loopbaanontwikkeling plaatsvindt (de Vos e.a., 2007). Met 

loopbaanmanagement wordt dan het onderhouden van activiteiten die een individu zelf initieert 

om de employability te onderhouden bedoeld (Verbruggen e.a., 2008).  

Het is voor organisaties van belang om een evenwicht tot stand te brengen waarbinnen 

medewerkers een eigen verantwoordelijkheid krijgen voor het managen van hun loopbaan en 

tegelijkertijd voldoende ondersteuning krijgen om ze ook echt zelfsturend te maken (Vos e.a., 

2007). 

Zeleska en de Menezes (2007) benadrukken in hun artikel dat organisaties zullen moeten 

voorzien in genoeg loopbaanmogelijkheden om tussen organisaties en functies te switchen. Dit 

moet er toe bijdragen dat de relevantie van de traditionele loopbaanstructuur minder gaat 

worden. Ook hier wordt aangegeven dat er een belangrijke rol voor de organisatie is weggelegd 

in het faciliteren van mogelijkheden om medewerkers in beweging te krijgen (Zeleska & de 

Menezes, 2007). Dit kan door het bijvoorbeeld door de inzet van verschillende instrumenten.  

Baruch (2004) in de Vos e.a. (2007) bevestigt dat de veranderende loopbaanpaden niet 

betekenen dat organisaties medewerkers in de steek moeten laten op het gebied van het managen 

van de eigen loopbaan. Organisaties spelen een betekenisvolle rol door ondersteunend te zijn. 

Tegelijkertijd wordt er, zoals Baruch (2006) in zijn artikel aangeeft, van organisaties verwacht 

dat zij af moeten stappen van de traditionele ‘command and control’ benadering en meer een 

ondersteunende en ontwikkelende rol aannemen. Het gaat er om dat de organisatie de 

medewerkers in de mogelijkheden om aan de loopbaan te werken faciliteert. 

In de meeste bedrijven wordt employability bevorderd door middel van een verscheidenheid aan 

formele en informele praktijken waarbij er een sterke focus ligt op loopbaanadvies, leren, 

ontwikkeling en feedback (Baruch, 2004; Eby e.a., 2005 in de Vos e.a.,2007).  

Er zijn echter nog veel andere soorten instrumenten en de Ontwikkelsite van ING is daar een 

goed voorbeeld van. De technische mogelijkheden en toepassingen van informatie- en 

communicatietechnologie (ICT) veranderen dagelijks en dit heeft ook invloed op het vakgebied 

van HRM. Het gebruik van deze technologieën binnen de HRM wordt kortweg e-HRM 

genoemd (Kluytmans, 2001: 547). E-HRM is een concept dat veelvuldig wordt toegepast, maar 

waar nog weinig expliciete definities voor bestaan. Er zijn veel alternatieve termen voor e-HRM 

die over hetzelfde fenomeen gaan. Lepak en Snell (1999) gebruiken bijvoorbeeld het begrip 

virtual HR(M) en Ruël e.a. (2004) hebben het over web-based HRM. Omdat deze termen over 

het algemeen dezelfde strekking hebben, wordt er hier gesproken over e-HRM. Adam en van 
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den Berg (2001:2) geven aan dat e-HRM een verzamelnaam blijkt te zijn voor een geïntegreerde 

benadering van P&O-processen die gebaseerd zijn op het gebruik van internet en het intranet. E-

HRM is volgens Rüel e.a. (2004) een manier om HR strategieën, beleid en praktijken binnen 

organisaties te implementeren door bewust en gedirigeerd gebruik te maken van kanalen die op 

web technologie gebaseerd zijn . Rüel e.a. (2004) beschouwen e-HRM als een concept waarbij 

het gaat om een manier om aan HRM te doen. De definitie van dit begrip wordt hier gehanteerd, 

omdat het de verschillende niveaus van HRM aankaart. Dit is een belangrijke toevoeging, omdat 

e-HRM vaak wordt gezien als een ondersteuning voor operationele en administratieve 

werkzaamheden. Dit zijn echter niet de enige toepassingen. Ook deelprocessen zoals werving, 

selectie, beoordeling en beloning van ‘human resources’ worden toegepast met behulp van e-

HRM (Kluytmans, 2001: 548). Steeds vaker is te zien dat organisaties voor het aspect 

ontwikkeling gebruik maken van de technische mogelijkheden. Voordelen zijn de eigen controle 

voor de medewerker, omdat de ontwikkelinstrumenten voor alle medewerkers die kunnen 

inloggen beschikbaar zijn. Verder is het ook zo, dat de medewerker zelf de controle heeft over 

het traject dat hij of zij doorloopt en levert het kostenvoordelen op voor de organisatie. 

Belangrijke kanttekening is echter dat niet alle ontwikkeldoelen even goed op elektronische 

wijze te realiseren zijn (Kluytmans, 2001: 560). Resultaten van Whiston, Brecheisen en 

Stephens (2003) vormen een aanvulling op deze uitspraak van Kluytmans (2001). Whiston e.a. 

(2003) hebben geconcludeerd dat de adviserende rol van de manager bij de ondersteuning van 

loopbaaninterventies van fundamenteel belang is. Uit hun onderzoek is gebleken, dat het gebruik 

van loopbaansystemen die computergestuurd zijn met advies effectiever zijn, dan wanneer de 

computersystemen op zichzelf staan, dus zonder interventie van de manager. Dit punt is hier ook 

van belang. Het kan namelijk implicaties hebben voor de mate waarin medewerkers met 

verschillende loopbaanoriëntaties gebruik maken van de Ontwikkelsite. Op basis van de eerder 

aangehaalde theorieën zou kunnen worden verwacht, dat de Ontwikkelsite voor medewerkers 

met een traditional career oriëntatie niet de juiste uitkomst biedt. Zij verwachten veel van de 

organisatie en met dit medium zijn zij juist op zichzelf aangewezen.  
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2.3. Eigen verantwoordelijkheid voor loopbaan en ontwikkeling 

Er wordt binnen de moderne loopbanen en het bijhouden van de eigen employability een 

sleutelrol aan zelfmanagement toegekend. Dit is een direct resultaat van de veranderingen 

binnen organisaties en loopbanen (Castaneda e.a., 1999; van Loo, 2005). Ook Lankhuijzen e.a., 

2007) onderstrepen dit. King (2004) erkent ook dat zelfmanagement steeds essentiëler is. Zijn 

onderbouwing luidt, dat het noodzakelijk is in een situatie waarin het organisatieleven 

onvoorspelbaar en chaotisch wordt.  

Het begrip zelfmanagement is een concept dat is voortgekomen uit een samenvoeging en 

combinatie van eerdere ideeën die over het ‘zelf’ van een individu gaan (van Loo, 2005). Dit 

zijn begrippen zoals zelfwaardering, zelfbewustzijn, zelfkennis, zelfwaardering en zelfbesturing. 

De strekking van het begrip is breed. Binnen dit onderzoek gaat het om zelfmanagement 

toegepast op de loopbaan, dus loopbaanzelfmanagement.  

Steeds vaker wordt er een beroep gedaan op mensen die een proactieve houding aannemen ten 

opzichte van hun loopbaan (Raabe, e.a., 2007), wat weer een grote mate van persoonlijk 

initiatief vereist (Frese en Fay, 2001). Kossek e.a. (1998) geven aan dat het er om gaat in hoe-

verrehoeverre medewerkers een proactieve houding aannemen als het gaat om het managen van 

hun loopbaan. Van Loo (2005) geeft aan dat het de mate waarin individuen zich 

verantwoordelijk voelen voor hun loopbaanontwikkeling weergeeft.  

Onderdeel van het loopbaanzelfmanagement is dus dat mensen zelf hun verantwoordelijkheid 

kennen en ook nemen ten opzichte van hun carrière. Volgens Stickland (1996) vraagt dit heel 

veel van mensen en kan en wil niet iedereen zomaar deze verantwoordelijkheid nemen, omdat ze 

zich te oud voelen, het zonde van de tijd vinden of niet als hun verantwoordelijkheid zien, maar 

als die van iemand anders (Stickland, 1996). Bovendien wordt er door veel auteurs een nadruk 

gelegd op het individu, maar Stickland (1996) geeft aan, dat zelfmanagement zonder de juiste 

omgeving en ondersteuning vanuit de organisatie alleen de meest trouwe en veerkrachtige 

medewerkers zal aanspreken. Er is dus ook een rol weggelegd voor de organisatie.  

Zelfmanagement blijkt een veranderbaar kenmerk te zijn (Garofano & Salas, 2005). Dat 

betekent, dat het door middel van interventies en trainingen kan worden beïnvloed (Castaneda 

e.a., 2001). Loopbaanzelf-management kan zowel carrièregedrag als ontwikkel- en leergedrag 

beïnvloeden (van Loo, 2005). In de eerste paragrafen van dit hoofdstuk is er al aandacht besteed 

aan loopbanen van medewerkers, hieronder zal worden ingegaan op ontwikkeling.  
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2.3.1 Ontwikkeling van medewerkers en de variabelen 

Het ontwikkelen van medewerkers wordt niet meer gezien als een incidenteel gebeuren, maar 

veel meer als een continu proces waarbij van werknemers wordt verwacht dat zij zich bezig 

houden met het behouden en uitbreiden van hun eigen competenties (van Dam e.a., 2006). 

Garafano & Salas (2005) confirmeren bevestigen dit en geven aan dat het om voortdurende 

ontwikkeling als proces gaat en dus niet om een eenmalige leeractiviteit. Continue ontwikkeling 

van mede-werkersmedewerkers kan volgens Garafano & Salas (2005) worden gezien als een 

cyclisch proces waarin medewerkers gemotiveerd zijn om acties en gedrag in te zetten die ten 

gunste komen aan hun toekomstige employability op een herhaaldelijke en continue basis.  

Uit eerdere onderzoeken is gebleken dat er variabelen zijn die invloed hebben op de mate waarin 

medewerkers aan hun continue ontwikkeling blijven werken (Maurer, Weiss en Barabeite, 2003; 

Garafano & Salas., 2005; de Lange e.a., 2005). Binnen deze de modellen komen kenmerken 

terug die invloed hebben op de deelname aan werkgerelateerd leren en ontwikkelen. Dit zijn 

zowel de persoonlijke kenmerken als ook de veranderlijke kenmerken.  

Er volgt hier een onderbouwing voor de keuze van de verschillende variabelen.  

 

 

 

 

Veranderlijke kenmerken 

 Loopbaanoriëntatie 

 Self-efficacy    1-2 

                                                

                          Gedrag 

                                                                                                            Gebruik van de ontwikkelsite  

 

Persoonlijke kenmerken     

 Leeftijd 

 Opleidingsniveau           3-6    

 Aantal functiejaren 

 Functieniveau        

 

 

Figuur 2.1: Conceptueel model  
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2.3.1.1. Veranderlijke variabelen 

De eerste variabele, namelijk loopbaanoriëntatie, is hiervoor toegelicht en er zijn twee hypo-

thesenhypothesen voor opgesteld. De tweede variabele, namelijk zelfeffectiviteit, wordt 

hieronder uitge-dieptuitgediept.  

In verschillende modellen die betrekking hebben op ontwikkeling en leren van medewerkers 

speelt zelfeffectiviteit een belangrijke rol (Maurer, 2001, Garofano e.a., 2005, van Dam e.a., 

2006). Het is een frequent aangehaald onderwerp in organisatieonderzoek, omdat het gekoppeld 

is aan vrijwillige deelname aan activiteiten en prestaties met betrekking tot de loopbaan en ook 

is het een eigenschap die door middel van interventies veranderd kan worden in tegenstelling tot 

bijvoorbeeld intelligentie of persoonlijkheid (Maurer, 2001). Lent, Brown en Hacket (1984), 

aangehaald in het artikel van Lucas (1997), hebben zelfeffectiviteit als eerste toegepast in het 

kader van onderzoek naar loopbaan-ontwikkelingloopbaanontwikkeling. Daaruit bleek dat het 

vertrouwen van de werknemer in de eigen capaciteiten is, zoals het vermogen om te leren, te 

ontwikkelen en met nieuwe en uitdagende functies om te gaan en taken uit te voeren die buiten 

de eigen functie vallen.  

Zelfeffectiviteit is een term die zijn oorsprong in de psychologie kent (Gray, 2002). Met name 

Bandura (1997) heeft zich gericht op het onderzoeken van dit fenomeen. De definitie die hij aan 

zelfeffectiviteit toekent is: ‘Beliefs in one’s capabilities to mobilize the motivation, cognitive 

resources, and courses of action needed to meet given situational demands’.   

Zelfeffectiviteit is door meerdere auteurs gedefinieerd, maar die definitie van Bandura lijkt het 

meest uitgebreid. Andere onderzoekers leggen de nadruk op het vertrouwen en de eigen 

inschatting die iemand heeft in zijn eigen mogelijkheden of competentie (Castaneda, 1999; 

Maurer, 2001; Garofano e.a., 2005). Van der Klink (1999) noemt het: ‘het vertrouwen dat een 

individu in zichzelf heeft om bepaalde taken tot een goed einde te brengen.’ George en Jones 

(2002) geven een soort gelijke definitie als van der Klink (1999), maar richten zich niet op 

taken, maar gedrag. Zij geven aan: ‘a person’s belief about his or her ability to perform a 

particular behavior succesfully’. Het geloof in eigen kunnen komt bij de verschillende definities 

duidelijk naar voren en vormt de kern van het begrip.  

Binnen dit onderzoek wordt er naar de perceived self-efficacy, dus waargenomen zelf-

effectiviteitzelfeffectiviteit gekeken. Waargenomen zelfeffectiviteit is het subjectieve oordeel 

van iemand over de eigen vaardigheden of competentie om bepaalde doelen te bereiken 

(Brenninkmeijer e.a., 2006). De mate van zelfeffectiviteit en het gevolg dat dit heeft voor 

bepaalde aspecten met betrekking tot ontwikkeling zijn divers. Het heeft invloed op de keuzes 

die mensen maken om bepaalde acties te ondernemen. Verder heeft het ook effect op de 
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hoeveelheid inspanning die iemand levert om een bepaald doel te behalen (Garafano e.a., 2005). 

Dit wordt ondersteund door de bevindingen van George en Jones (2003:164). Zij onderscheiden 

drie manieren waarop zelfeffectiviteit invloed kan hebben op de ontwikkeling en het leren van 

mensen. Allereerst geven zij, evenals Garafano e.a. (2005) en Lent e.a. (1997), aan dat het 

invloed heeft op de activiteiten die mensen ondernemen. George en Jones (2003: 164) voegen 

hier aan toe dat het niet alleen om activiteiten gaat, maar ook om de doelen die er aan worden 

verbonden. Het is gebleken dat medewerkers met een lage mate van zelfeffectiviteit minder snel 

actie zullen ondernemen in vergelijking tot medewerkers met een hoge mate van 

zelfeffectiviteit. Ten tweede geven zij aan dat medewerkers met een hoge mate van 

zelfeffectiviteit harder werken om nieuwe taken te leren, ze zijn er namelijk van overtuigd dat 

hun inspanning succes op zal leveren. Tot slot heeft het invloed op het doorzettingsvermogen 

van mensen die nieuwe en moeilijke taken onder de knie proberen te krijgen. Deze bevindingen 

zijn door Crant (2000) weer aan de aspecten van proactief gedrag en initiatief gekoppeld, allebei 

voorwaarden voor zelfmanagement. Crant (2000) geeft aan dat er sprake is van een verband 

tussen de mate van zelfeffectiviteit en het proactieve gedrag van medewerkers. Op basis van dat 

onderzoek kan worden verwacht dat de loopbaanoriëntatie van medewerkers en de mate van 

zelfeffectiviteit met elkaar samenhangen. Zelfeffectiviteit is een aspect van zelfmanagement en 

dat is weer een voorwaarde voor een veranderlijke loopbaanoriëntatie (van Loo, 2005).  

In het bovenstaande wordt zelfeffectiviteit aan ontwikkeling, leren en zelfmanagement 

gekoppeld. Dit is slechts een van de toepassingen waarvoor het wordt gebruikt. Binnen veel 

verschillende contexten is zelfeffectiviteit een toegepast begrip. Hierbij is er geen eenduidige 

operationalisatie, maar zijn er verschillende benaderingen die zowel vanuit een brede als een 

smalle context worden gemeten (Tams, 2006; Gianakos, 1999; Lucas e.a.,1997). General Self 

Efficacy omvat de algemene zelfeffectiviteit van mensen. Andere voorbeelden van benaderingen 

zijn beroepsmatige zelfeffectiviteit of werkgerelateerde zelfeffectiviteit. Binnen dit onderzoek 

wordt er gebruik gemaakt van een toegepaste benadering van zelfeffectiviteit. Dat betekent dat 

de zelfeffectiviteit van mensen gekoppeld is aan het werk. Deze keuze is gemaakt omdat is 

gebleken dat General Self Efficacy een zwakkere relatie weergeeft wanneer er onderzoek wordt 

gedaan naar een concrete situatie zoals ook in onderhavig onderzoek het geval is (Chen, Gully 

en Eden, 2001). 

Maurer e.a. (2003) geven aan dat personen die verwachten dat zij veel voordeel hebben van 

ontwikkeling, ook een positievere houding hebben en meer interesse hebben om zich te 

ontwikkelen. Op gelijke wijze wordt verwacht dat mensen met een hoge mate van zelf-

effectiviteitzelfeffectiviteit ook grotere affectieve reacties hebben en ook eerder geneigd zijn om 
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zich bezig te houden met ontwikkeling en zich ook daadwerkelijk ontwikkelen. Uit eerder 

literatuuronderzoek is gebleken dat personen met een hoge mate van zelfeffectiviteit ook een 

positiever gevoel hebben als het gaat om hun ontwikkeling in vergelijking tot mensen die 

gekenmerkt worden door een lage mate van zelfeffectiviteit. Castaneda e.a. (2001) geven aan dat 

personen die actief zelfmanagement praktiseren en vaak een hoge mate van self-efficacy kennen, 

mogelijkheden sneller zullen aanpakken. 

Op basis van bevindingen uit eerdere onderzoeken kan worden verwacht dat personen met een 

hoge mate van self-efficacy meer vertrouwen hebben om gebruik te maken van de Ontwikkelsite 

in vergelijking tot personen die dit niet hebben.  

De volgende hypothese is opgesteld: 

  

Hypothese 2b: Medewerkers die gebruik maken van de Ontwikkelsite hebben een hogere mate 

van zelfeffectiviteit dan medewerkers die geen gebruik maken van de Ontwikkelsite. 

 

2.3.1.2. Persoonlijke kenmerken  

De persoonlijke kenmerken zijn stabiele factoren die per individu verschillen, maar die niet 

onderhevig zijn aan directe vervorming/manipulatie, zoals de eerder aangehaalde eigenschappen 

dat wel zijn.  

 

Leeftijd  

Naar het eerst genoemde persoonlijke kenmerk, namelijk leeftijd, is de afgelopen jaren veel 

onderzoek gedaan. Dit heeft onder andere te maken met het feit dat er steeds meer oudere 

werknemers komen, waardoor er in toenemende mate aandacht is geschonken aan de relatie 

tussen leeftijd en de individuele ontwikkeling van medewerkers (van Dam e.a., 2006; Maurer 

e.a., 2002).  

Onderzoek toont aan dat oudere werknemers wat betreft de eigen ontwikkeling minder actief 

zijn (van Dam e.a., 2006). Dit betekent echter niet dat dit volledig aan de oudere werknemers 

zelf te wijten valt (Maurer e.a., 2001). Maurer e.a. (2003) hebben aangetoond dat het ook aan 

andere factoren kan liggen, bijvoorbeeld de houding van de leidinggevende. De Lange (2005) 

geeft aan dat is gebleken dat bedrijfsbeleid zich veelal niet richt op het vergroten van de 

inzetbaarheid of ‘employability’ van het oudere personeel - via opleiding en/of scholing -, met 

als gevolg dat de participatiekansen van de oudere werknemers in het geding dreigen te komen. 

Een ander gegeven is dat de employability oriëntatie van werknemers boven de 55 jaar volgens 
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onderzoek van van Dam (1998) een stuk lager ligt dan die van jongere collega’s. Naar de 

mogelijke oorzaken van dit fenomeen is er ook veel onderzoek gedaan (Maurer, 2003).  

Een van de redenen die hiervoor wordt aangegeven, is dat er mogelijk sprake is van een 

‘selffulfilling prophecy’, waarmee wordt bedoeld dat de oudere medewerkers, in reactie op de 

houding van de leidinggevende en het daaruit voortkomende tekort aan 

ontwikkelingsmogelijkheden, minder in eigen ontwikkeling investeren (van Dam e.a., 2006).  

Verder hebben Maurer e.a. (2003) laten zien dat oudere medewerkers in een levensfase terecht 

komen waarbinnen de investering in de carrière en de toekomst van het werk minder centraal 

staan in vergelijking tot vroegere levensfasen, waardoor zij dus ook minder in hun ontwikkeling 

zullen investeren en ook minder bezig zijn met het verloop van hun carrière. Aan de andere kant 

ligt dit ook voor een deel aan de organisatie. Door de terugverdientijd van een investering 

investeren werkgevers minder in de opleiding van oudere werknemers dan in die van jongere 

werknemers. Hierdoor wordt leeftijd een belangrijke belemmering bij het werken aan 

individuele employability (de Grip, 2001).  

Dit betekent niet dat ouderen het zich ook kunnen permitteren om niet aan hun ontwikkeling te 

werken. Zoals Hall en Mervis (1995), aangehaald in Maurer e.a. (2003), aangeven, moeten ook 

oudere medewerkers in deze tijd aan hun ontwikkeling en inzetbaarheid werken. Er wordt van ze 

verwacht dat ze steeds langer inzetbaar blijven in de voortdurend krapper wordende 

arbeidsmarkt.  

Op basis van de hiervoor genoemde resultaten met betrekking tot het verband tussen leeftijd en 

ontwikkeling kan de volgende hypothese worden opgesteld. 

 

Hypothese 3: Jongere medewerkers maken meer gebruik van de Ontwikkelsite dan oudere 

medewerkers.  

 

Opleidingsniveau 

Vroeger kwam het vaak voor dat mensen jaren - soms tientallen jaren zelfs - precies hetzelfde 

werk deden (Smit, Andriessen en Stark, 2005). Tegenwoordig is dat vrijwel onmogelijk, ook 

voor de lager opgeleiden. Door flexibilisering binnen organisaties is de inhoud van het werk 

voor deze groep mensen veranderd. De laatste jaren wordt er van deze groep mensen een ander 

soort houding gevraagd. In plaats van kortcyclisch en routinematig werk wordt er verwacht dat 

zij ook meedenken over de organisatie en kwaliteit van het werk. Gasperz e.a. (1996) geven aan 

dat lager  opgeleiden hier vaak niet aan kunnen ontkomen. Ook zij zouden ervoor moeten zorgen 
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dat ze de ontwikkelingen bijhouden en dat ze ‘employable’ zijn. Als ze dat niet doen bestaat er 

een kans dat ze op termijn hun werk verliezen.  

De vraag kan worden gesteld of deze verwachtingen ook daadwerkelijk uitkomen. Er kan juist 

ook worden gesteld, dat er in de kennisintensieve economie vraag zal blijven naar laaggeschoold 

werk en dat de veranderingen voor de lageropgeleiden dus niet zo drastisch zullen zijn. Door 

vergrijzing en toenemende welvaartsgroei, maar ook door het groeiende aantal 

tweeverdienerhuishoudens, liggen er nog kansen voor mensen met een lager opleidingsniveau 

(De Grip e.a., 2001).  

Er blijft wel enigszins een belang bij ontwikkeling en leren, maar de lager opgeleiden zien vaak 

minder goed in wat het belang is van ontwikkeling en leren. Daar komt bij dat zij vaak ook niet 

het besef hebben dat leren niet alleen nodig is om carrière te maken, maar ook om werk te 

behouden (Smit, Andriessen en Stark, 2005). Zij vinden extra opleiding vaak een obstakel 

(Gasperz & Ott, 1996: 28). De lager opgeleiden volgen ook minder vaak een extra opleiding en 

ondernemen minder actie, zowel voor een andere baan binnen als buiten het bedrijf (Gasperz & 

Ott, 1996: 28). Omdat is gebleken dat ze aan deze activiteiten weinig aandacht besteden, kan 

worden verwacht dat deze mensen ook minder snel gebruik zullen maken van een instrument 

zoals de Ontwikkelsite om met behulp daarvan aan de ontwikkeling te werken.  

Op grond van de bovengenoemde verwachtingen is de volgende hypothese opgesteld: 

 

Hypothese 4: Er is een samenhang tussen het opleidingsniveau van de medewerkers en het 

gebruik van de Ontwikkelsite. 

 

Functieniveau 

Een laag opleidingsniveau betekent niet per definitie dat iemand ook binnen een lage functie-

schaalfunctieschaal valt; er zijn binnen organisaties ook altijd wel medewerkers die vanuit een 

lagere functie zijn opgeklommen naar een hogere functie. Tegenwoordig is dit wel zeldzamer. 

Steeds vaker is te zien dat het opleidingsniveau wel een rol speelt met betrekking tot het 

functieniveau dat iemand heeft. Aanvullend op de vorige hypothese is het de vraag of de mate 

waarin de website wordt bezocht, gerelateerd is aan het functieniveau van een medewerker.  

In eerdere onderzoeken is naar voren gekomen dat bedrijven ontwikkeling vaak meer onder de 

aandacht hebben gebracht bij managers en professionals (Zaleska e.a., 2007). Daar komt bij, dat 

medewerkers waarschijnlijk ook beter op de hoogte zijn van de mogelijkheden met betrekking 

tot hun employability en ontwikkeling. Het belang van ontwikkeling wordt daardoor ook vaker 

door hen begrepen (Gasperz e.a., 1996). Dit sluit ook aan bij de verwachtingen uit de vorige 

hypothesen. Hier kan aan worden toegevoegd, dat functies met een hoge leerwaarde een 
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voedingsbodem bieden voor de verdere uitbouw van expertise en voor het ontwikkelen van 

professionele kennis en vaardigheden (Boerlijst, van der Heijden & van Assen, 1993 in Van 

Dam e.a., 2006). 

Op grond van bovengenoemde verwachtingen is de volgende hypothese opgesteld:  

 

Hypothese 5: Er is een samenhang tussen het functieniveau en het gebruik van de Ontwikkelsite.  

 

Aantal jaren in functie 

Er wordt steeds meer een beroep gedaan op zelfsturing. In het kader van employability is het 

belangrijk dat medewerkers ook over hun functiegrenzen gaan kijken (Gasperz e.a., 1996: 44). 

Een ‘ik ben mijn functie’ houding is niet bevorderlijk in het kader van het permanent employ-

able blijven van medewerkers. Vaker van functie veranderen biedt een mogelijkheid om te 

ontwikkelen en nieuwe ervaringen op te doen. Bovendien is gebleken dat het bij kan dragen aan 

de inzetbaarheid van medewerkers (Antonacopoulou, 2000).  

Door de eerder genoemde ontwikkelingen is flexibiliteit steeds vaker een noodzaak binnen 

organisaties (van Steensel, 2007; Thijssen e.a., 2008). De moderne medewerker is binnen de 

loopbaan op zoek naar veel afwisseling. Deze groep verandert vaker van functie en/of 

werkgever in vergelijking met mensen die minder frequent van baan wisselen (van Vianen, 

2007; van Steensel, 2007). Overigens kan hier de kanttekening worden geplaatst dat niet alle 

mensen die vaak van baan wisselen hier daadwerkelijk behoefte aan hebben. Er zijn ook 

medewerkers die geen keuze hadden om van baan te wisselen, maar door omstandigheden 

genoodzaakt waren.  

Mensen binnen de nieuwe loopbaanoriëntaties worden behalve door hun proactiviteit ook 

gekenmerkt door hun mobiliteit en flexibiliteit als het gaat om hun rol binnen de organisatie 

(Zaleska, e.a., 2007). Dit is een uiting dat deze groep medewerkers sneller bereid is om van bana 

te veranderen. Op basis hiervan kan verwacht worden dat deze groep minder lang werkzaam is 

binnen een bepaalde functie. Op grond van de hypothese met betrekking tot de protean career 

oriëntatie en bovenstaand wordt het volgende verwacht: 

 

Hypothese 6: Medewerkers die korter in hun functie werkzaam zijn maken meer gebruik van de 

Ontwikkelsite dan medewerkers langer in hun functie werkzaam zijn.   
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2.4.Verwachtingen voor het onderzoek 

Hierboven zijn de verwachtingen uitgewerkt. De onderstaande hypothesen zijn daarbij tot stand 

gekomen.  

 

Hypothese 1a: Medewerkers die gebruik maken van de Ontwikkelsite hebben een hogere mate 

van protean career oriëntatie dan medewerkers die geen gebruik maken van de Ontwikkelsite. 

 

Hypothese 1b: Medewerkers die gebruik maken van de Ontwikkelsite hebben een actievere 

loopbaanoriëntatie dan medewerkers die geen gebruik maken van de Ontwikkelsite. 

 

Hypothese 2: Medewerkers die gebruik maken van de Ontwikkelsite hebben een hogere mate 

van zelfeffectiviteit dan medewerkers die geen gebruik maken van de Ontwikkelsite. 

 

Hypothese 3: Jongere medewerkers maken meer gebruik van de Ontwikkelsite dan oudere 

medewerkers. 

 

Hypothese 4: Er is een samenhang tussen het opleidingsniveau van de medewerkers en het 

gebruik van de Ontwikkelsite. 

 

Hypothese 5: Er is een samenhang tussen het functieniveau en het gebruik van de Ontwikkelsite.  

 

Hypothese 6: Medewerkers die korter in hun functie werkzaam zijn maken meer gebruik van de 

Ontwikkelsite dan medewerkers langer in hun functie werkzaam zijn.   

 

Uit de literatuur komt naar voren dat er van sommige persoonlijke kenmerken wordt verwacht 

dat deze invloed hebben op de veranderlijke kenmerken. Onderzoek van Maurer (2001) heeft 

bijvoorbeeld aangetoond dat leeftijd invloed heeft op de zelfeffectiviteit van medewerkers. Hall 

(2004) verwacht dat leeftijd invloed kan hebben op de loopbaanoriëntatie van medewerkers. 

Over het functieniveau en het aantal functiejaren en het verband met de veranderlijke variabelen 

is minder bekend.  

In het conceptueel model worden deze (mogelijke) verbanden niet aangegeven en er zijn hier in 

dit onderzoek geen hypothesen voor opgesteld. Het gaat hier namelijk om de relatie van de 

variabelen met de Ontwikkelsite en niet de (mogelijke) relatie tussen persoonlijke kenmerken en 

de veranderlijke kenmerken.  
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3.Methodische verantwoording 

In het Er wordt hierOonderstaande wordt weergegeven hoe dit praktijkgerichte 

wetenschappelijke onderzoek is opgezet en uitgevoerd. In de eerste paragraaf wordt ingegaan op 

de procedure en de steekproef. Daarna wordt het meetinstrument dat binnen dit onderzoek is 

toegepast besproken. Vervolgens komt er aan de orde welke analysemethoden zijn toegepast om 

tot resultaten te komen.  

3.1. Organisatie en respondenten 

Dit onderzoek is binnen ING Groep uitgevoerd. De onderzoekseenheden van dit onderzoek zijn 

medewerkers van ING Groep die werkzaam zijn bij ING in Nederland. ING Groep is een 

wereldwijd actieve financiële dienstverlener van Nederlandse oorsprong met 150 jaar ervaring. 

Gemeten naar beurswaarde behoort ING tot de 20 grootste financiële instellingen in de wereld 

en tot de top-10 in Europa. In meer dan 50 landen is ING vertegenwoordigd met een uitgebreid 

productassortiment op het gebied van bankieren, verzekeren en vermogensbeheer. In 1991 is 

ING ontstaan door een fusie tussen Nationale-Nederlanden en NMB Postbank Groep. De 

afgelopen 15 jaar is ING uitgegroeid tot een multinational met zeer diverse internationale 

activiteiten. ING Nederland telt ongeveer 30.000 medewerkers. De gemiddelde leeftijd is 41.7 

jaar. Het gemiddelde aantal dienstjaren komt uit op 13,4 jaar voor vrouwen en 15 jaar voor 

mannen. 61.4% van de medewerkers is man, 38, 6% van de medewerkers is vrouw. 

Voor de selectie van de respondenten is een aselecte steekproef onder 1000 medewerkers van 

ING Nederland getrokken. De respondenten zijn verhoudingsgewijs uit de acht bedrijfs-

onderdelenbedrijfsonderdelen van ING geselecteerd. Door middel van een e-mail werden 

respondenten uitgenodigd om deel te nemen aan het onderzoek. Via een link kwamen ze bij de 

online vragenlijst terecht. De uitvoering hiervan vond plaats in april en mei 2008. Tabel 3.1. 

biedt een overzicht met de kenmerken van de respondenten die de vragenlijst hebben ingevuld en 

van de groep respondenten die de Ontwikkelsite kende. Uiteindelijk hebben 317 medewerkers de 

vragenlijst ingevuld. Dit betekent een respons van 31,7 %. 

Op basis van tabel 3.1. en uit bovenstaand kan worden geconcludeerd, dat afgezet tegen het hele 

medewerkersbestand van ING Nederland de groep respondenten in verhouding is met de 

eigenschappen van de gehele onderzoekspopulatie.  
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Variabelen Respondenten (n=317) Respondenten die de 

Ontwikkelsite kennen 

(n=158) 

 

Geslacht 59.5% (man), 40.5% (vrouw) 53.2% (man), 36.8% (vrouw) 

Leeftijd oudste respondent 62 jaar 60 jaar 

 

Leeftijd jongste respondent 22 jaar 22 jaar 

 

Gemiddelde leeftijd 42 jaar 41 jaar 

 

Laagst genoten 

opleidingsniveau 

MULO/MAVO MULO/MAVO 

 

 

Hoogst genoten 

opleidingsniveau 

WO WO 

   

Gemiddeld aantal dienstjaren 15.1 jaar 13.2 jaar 
Tabel 3.1. Eigenschappen van de respondenten 

3.2. Meetinstrument 

De respondenten hebben in de enquête die is uitgezet vragen beantwoord die betrekking hebben 

op de Ontwikkelsite, loopbaanoriëntatie, waargenomen zelfeffectiviteit en de actieve loopbaan-

actiesloopbaanacties die door de werknemer zijn ondernomen. De vragen die betrekking hadden 

op de Ontwikkelsite zijn zelf ontwikkeld. Voor de overige vragen is gebruik gemaakt van 

bestaande vragenlijsten. Verder werd in de vragenlijst naar demografische gegevens gevraagd. 

De Nederlandse en Engelse enquête die in dit onderzoek zijn toegepast zijn opgenomen in 

bijlage 1.  

3.2.1. Ontwikkelsite IK 

Er waren 5 vragen opgenomen die betrekking hadden op de Ontwikkelsite. De eerste vraag had 

betrekking op de bekendheid ervan. De vraag die hiervoor werd gebruikt, luidde: ‘Ken je de 

Ontwikkelsite IK?’. De tweede vraag had betrekking op het gebruik van de Ontwikkelsite. Deze 

vraag was nodig om te meten of de respondenten wel of niet gebruik maken van dit instrument. 

De vraag luidde: ‘Heb je wel eens gebruik gemaakt van de Ontwikkelsite IK?’. Vragen konden 

worden beantwoord met ja of nee. Verder waren er nog enkele vragen opgenomen die 

betrekking hadden op het gebruik van de Ontwikkelsite. Deze hadden vooral betrekking op de 

mate waarin medewerkers gebruik hebben gemaakt van de verschillende onderdelen. Voor de 

niet-gebruikers was er nog een vraag opgenomen die vroeg naar de reden waarom medewerkers 

geen gebruik maken van de Ontwikkelsite. De vraag was: ‘Wat is de reden dat je geen gebruik 
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hebt gemaakt van de Ontwikkelsite?’. Deze vragen konden worden beantwoord aan de hand van 

verschillende keuzemogelijkheden, zoals: ‘ik kijk nooit op intranet, geen tijd onder werktijd’ etc.  

3.2.2. Loopbaanoriëntatie  

Om de loopbaanoriëntatie van medewerkers te meten, is gebruik gemaakt van een bestaande 

vragenlijst die is opgesteld door Briscoe en Hall (2005). Deze Engelstalige lijst met 14 vragen is 

opgebouwd uit twee onderdelen. Zoals in het theoretisch kader is aangegeven, zijn self-directed 

career management en value driven de twee waarden die bepalen of mensen meer een protean 

career oriëntatie aanhangen of juist een traditional career oriëntatie.  

Acht vragen meten de mate waarin mensen hun loopbaan invullen door middel van self-directed 

career management. Voorbeeldvragen zijn: ‘Ik ben zelf verantwoordelijk voor het succes of 

falen van mijn loopbaan’ en ‘Ik heb zelf de controle over mijn loopbaan’. Deze acht items 

kennen een betrouwbaarheid van 0.82 (Cronbach’s alfa). 

De andere zes items meten de mate waarin werknemers worden gedreven door hun waarden. 

Stellingen zijn: ‘Het maakt mij niet uit hoe andere mensen de keuzes die ik in mijn loopbaan 

maak beoordelen’ en ‘Wat ik denk over wat goed is voor mijn loopbaan is voor mij belangrijker 

dan wat ING denkt’. Deze items hebben een betrouwbaarheid van 0.78 (Cronbach’s alfa). De 

antwoorden werden gegeven op een vijfpuntenschaal die liep van (1) volledig mee oneens tot (5) 

helemaal mee eens.  

De Nederlandse versie van deze vragenlijst is tot stand gekomen door middel van een vertaling. 

De lijst is eerst van het Engels naar het Nederlands vertaald en vervolgens weer door een 

onafhankelijk persoon terug naar het Engels. Op die manier kon worden getoetst of de 

opgenomen vragen overeen kwamen met de originele vragen. Enkele vragen zijn op basis van 

deze uitkomsten opnieuw vertaald.  

De schaal voor protean career oriëntatie kent bij dit onderzoek een betrouwbaarheid van 0.85 

(Cronbach’s alfa). 

3.2.3 Waargenomen zelfeffectiviteit 

Garafano & Salas (2005) geven aan dat de mate van zelfeffectiviteit bij een persoon binnen 

verschillende contexten anders kan zijn. Dit heeft ook gevolgen gehad voor de keuze hoe 

zelfeffectiviteit binnen de vragenlijst geoperationaliseerd werd.  

Vragenlijsten die ingaan op algemene zelfeffectiviteit (General Self-efficacy) richten zich op 

factoren vanuit de buitenwereld en zijn dus niet alleen werkgerelateerd. Zoals in het theoretisch 

kader al is aangegeven, gaat het binnen dit verband vooral om waargenomen zelfeffectiviteit met 

betrekking tot het werk en ontwikkeling. Om dit te meten is er voor gekozen om een vragenlijst 

te selecteren waarin zelfeffectiviteit met betrekking tot werk wordt gemeten. In het kader 
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hiervan is de schaal van Castaneda e.a. (1999) geselecteerd. In hun vragenlijst voor het meten 

van zelfmanagement was ook een schaal voor zelfeffectiviteit opgenomen. De items van deze 

schaal zijn contextgebonden. Het onderdeel waargenomen zelfeffectiviteit bestond uit 7 items. 

Voorbeeldvragen zijn: ‘Goed of slecht presteren hangt in mijn baan voor een groot deel van 

geluk af’ en ‘Prestaties op mijn werk liggen voor een groot deel buiten mijn macht’. De 

antwoorden werden gegeven op een vijfpuntenschaal gaande van (1) volledig mee oneens tot (5) 

helemaal mee eens.  

Ook van deze vragenlijst was het origineel Engels. De vertaling heeft op dezelfde wijze 

plaatsgevonden als bij de items die betrekking hebben op de loopbaanoriëntatie.  

De schaal heeft bij dit onderzoek een betrouwbaarheid van 0.80 (Cronbach’s alfa). 

3.2.4 Actieve loopbaanoriëntatie  

Voor het meten van de actieve loopbaanoriëntatie is er gebruik gemaakt van vier items uit een 

vragenlijst van Thijssen, Leisink en Walter (2008) die wordt gebruikt in een online-instrument 

genaamd: de loopbaanspiegel (http://fnvloopbaanspiegel.humatix.nl/).  De antwoorden werden 

gegeven op een vijfpuntsschaal gaande van (1) niet tot (5) in zeer ruime mate. Een 

voorbeeldvraag is: ‘Ik heb zelf initiatief genomen om te praten over mijn loopbaantoekomst’. 

Deze schaal heeft bij dit onderzoek een betrouwbaarheid van 0.80 (Cronbach’s alfa).  

3.2.5. Demografische informatie 

De vragenlijst omvat ook vragen over demografische variabelen zoals de leeftijd, geslacht, het 

opleidingsniveau en het aantal dienstjaren.  

3.3. Analyse 

De verkregen gegevens zijn vanuit NedQ getransporteerd naar het statistiekprogramma SPSS. 

Allereerst zijn de frequenties van de demografische data zoals geslacht, leeftijd, opleidings-

niveauopleidingsniveau en functieschaal berekend voor de totale groep respondenten en daarna 

voor de groep respondenten die de Ontwikkelsite kende. Aan de hand daarvan is ook bepaald 

hoeveel mensen er daadwerkelijk gebruik hebben gemaakt van de Ontwikkelsite.  

Voordat er statistische analyses zijn uitgevoerd, is er naar de drie schalen uit het onderzoek 

gekeken. Voor deze schalen is er een betrouwbaarheidsanalyse uitgevoerd door middel van 

Cronbach’s alpha. Een eis van een minimale alpha van 0.60 is hierbij gehanteerd. Alle schalen 

voldeden hieraan en er zijn dus geen items verwijderd.  

Nadat de betrouwbaarheidsanalyses waren verricht, zijn de totaalscores en vervolgens de 

gemiddelden voor de schalen protean career oriëntatie, zelfeffectiviteit en actieve loopbaan-

oriëntatieloopbaanoriëntatie berekend.  
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Daarna zijn de verschillende hypothesen die vooraf waren opgesteld getoetst. Hierbij is er naar 

verschillen en samenhangen gekeken op het gebied van het gebruik van de Ontwikkelsite in 

relatie tot de veranderlijke loopbaanoriëntatie, actieve loopbaanoriëntatie, zelfeffectiviteit, de 

leeftijd, het opleidingsniveau, het functieniveau en het aantal functiejaren.  

Het gebruik van de Ontwikkelsite is in deze situatie een afhankelijke variabele met een nominaal 

meetniveau. Omdat het hierbij gaat om het toetsen van een samenhang bij twee variabelen, is er 

onder andere gebruik gemaakt van de Chi Kwadraat toets en Cramér’s V. Cramér’s V is een 

Chi-kwadraat gebaseerde associatiemaat die aangeeft in hoeverre er een samenhang bestaat. Om 

vervolgens te toetsen in hoeverre deze maten significant zijn, is er gebruik gemaakt van een Chi 

Kwadraat toets. De sterkte van de samenhang werd bepaald aan de hand van de associatiemaat, 

waarbij 1 een volledige samenhang betekende, > 0,75 een sterke samenhang, 0.74-0.50 een 

matig sterke samenhang, 0.49-0.25 een zwakke samenhang en ≤ 0.24 geen samenhang.  

Voor berekeningen met deze analysetechniek zijn de gegevens in klassen ingedeeld. In de 

bijlage is weergegeven hoe de verschillende klassen per groep zijn ingedeeld. De indeling is tot 

stand gekomen op basis van indelingen uit eerdere onderzoeken, maar er is ook rekening 

gehouden met de frequentieverdelingen, zodat de klassen evenwichtig verdeeld waren.  

Binnen dit onderzoek is tevens gebruik gemaakt van de T-toets voor twee onafhankelijke 

steekproeven. Hiermee is getoetst of de gemiddelden van twee populaties, in dit geval de groep 

die de Ontwikkelsite wel kent en de groep die de Ontwikkelsite niet kent, aan elkaar gelijk zijn. 

Deze toets kon alleen worden uitgevoerd bij de variabelen die een interval niveau kenden. 

Uiteindelijk is de toets toegepast op de variabelen die betrekking hadden op protean career 

oriëntatie, zelfeffectiviteit, leeftijd en functiejaren. Bij deze toets was het niet nodig om de 

gegevens in klassen in te delen.  
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4. Resultaten 

In dit hoofdstuk worden de resultaten van het onderzoek gepresenteerd. De opbouw van de 

paragrafen is gebaseerd op de deelvragen die aan het begin van dit onderzoek zijn geformuleerd. 

De resultaten uit dit onderzoek zijn significant bevonden bij een significantieniveau van < 0.05. 

Een significantieniveau van a = 0.05 wil zeggen dat met een betrouwbaarheid van 95% kan 

worden aangenomen dat er een samenhang bestaat tussen de betreffende variabelen.  

4.1. Protean Career 

De eerste deelvraag gaat over de samenhang tussen het gebruik van de Ontwikkelsite en de 

loopbaanoriëntatie van medewerkers. Daarbij was de verwachting: medewerkers die gebruik 

maken van de Ontwikkelsite hebben een hogere mate van protean career oriëntatie dan mede-

werkersmedewerkers die geen gebruik maken van de Ontwikkelsite. Uit de resultaten komt naar 

voren, dat medewerkers die de Ontwikkelsite wel bezoeken gemiddeld iets hoger scoren op de 

protean career oriëntatie in vergelijking met medewerkers die de Ontwikkelsite niet bezoeken 

(tabel 1). De nulhypothese luidt hierbij dat de beide populatiegemiddelden aan elkaar gelijk zijn. 

Na uitvoering van de t-toets blijkt, dat t= 1.786, F= 0.431 en p=0.076 (ns). Dit bekent dat de 

nulhypothese niet wordt verworpen. Hypothese 1 wordt dus niet ondersteund door de data, want 

er blijkt geen significant verschil te bestaan tussen de groepen die wel en geen gebruik maken 

van de Ontwikkelsite.  

 

Gebruik Ontwikkelsite Mean Protean Career Oriëntatie Std. Deviatie 

Ja 3.79 0.553 

Nee 3.63 0.544 

Tabel 4.1: Gebruikers (1) en niet gebruikers (2) en de gemiddelde scores voor protean career oriëntatie (N=158). 

 

Het tweede onderdeel van deze hypothese die betrekking had op deze deelvraag ging over de 

mate van actieve loopbaanoriëntatie van medewerkers en daaraan gekoppeld het gebruik van de 

Ontwikkelsite. Uit tabel 2 blijkt dat medewerkers die gebruik maken van de Ontwikkelsite 

gemiddeld iets hoger scoren op actieve loopbaanoriëntatie vergeleken met mensen die dat niet 

doen. Er is dus sprake van een verschil. Aan de hand van de t-toets is er gekeken of dit verschil 

ook significant is. Hieruit komt naar voren, dat t=1.51 en p= 0.131 (ns). Ook deze hypothese 

wordt niet ondersteund door de data en zodoende verworpen.  
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Gebruik Ontwikkelsite Mean Actieve loopbaanoriëntatie Std. Deviatie 

Ja 3.78 0.87 

Nee 3.57 0.85 

Tabel 4.2: Gebruikers (1) en niet gebruikers (2) en de gemiddelde scores voor actieve loopbaanoriëntatie (N=158). 

 4.2. Zelfeffectiviteit  

De tweede deelvraag was gebaseerd op de zelfeffectiviteit van medewerkers en het gebruik van 

de Ontwikkelsite. De verwachting was: medewerkers die gebruik maken van de Ontwikkelsite 

hebben een hogere mate van zelfeffectiviteit dan medewerkers die geen gebruik maken van de 

Ontwikkelsite. Uit tabel 2 komt naar voren, dat het gemiddelde voor zelfeffectiviteit bij 

medewerkers die gebruik maken van de Ontwikkelsite net iets hoger ligt in vergelijking met de 

medewerkers die geen gebruik maken van de Ontwikkelsite. Hypothese 2 wordt niet ondersteund 

door de data, want t=0,925 en p=0.357 (ns).   

 

Gebruik Ontwikkelsite Mean Actieve loopbaanoriëntatie Std. Deviatie 

Ja 2.42 0.72 

Nee 2.31 0.68 

Tabel 4.3: Gebruikers (1) en niet gebruikers (2) en de gemiddelde scores voor zelfeffectiviteit  (N=158). 

4.3. Persoonlijke kenmerken  

De derde deelvraag van het onderzoek ging over de vraag of er sprake was van een samenhang 

tussen verschillende persoonskenmerken en het gebruik van de Ontwikkelsite. Hierbij is er naar 

de variabelen leeftijd, opleidingsniveau, aantal functiejaren, het functieniveau en het aantal 

dienstjaren gekeken. Dit is afgezet tegen de twee groepen, namelijk de gebruikers van en de niet- 

gebruikers van de Ontwikkelsite. Hypothese 4 die in het kader van deze deelvraag is opgesteld, 

luidt: jongere medewerkers maken meer gebruik van de Ontwikkelsite dan oudere medewerkers. 

Uit tabel 3 blijkt dat de gemiddelde leeftijd voor gebruikers van de Ontwikkelsite lager ligt dan 

de gemiddelde leeftijd van niet gebruikers. Aan de hand van de uitgevoerde Independent 

Samples T-test kan echter worden geconcludeerd dat deze uitkomst niet significant is, want 

t=1.77 en p=0.078 (ns).  

 

 Gebruik Ontwikkelsite Mean Leeftijd Std. Deviatie 

Ja 39.54 9.32 

Nee 42.22 9.56 

Tabel 4.4: Gebruikers (1) en niet gebruikers (2) en de gemiddelde scores voor leeftijd (N=158). 
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De vijfde verwachting van dit onderzoek luidde: er is een samenhang tussen het opleidings-

niveauopleidingsniveau van de medewerkers en het gebruik van de Ontwikkelsite. 

De percentages duiden erop dat hoe hoger het opleidingsniveau, hoe meer gebruik er wordt 

gemaakt van de Ontwikkelsite. Zie hiervoor tabel 4. Door middel van Cramér’s V is er getoetst of 

er een associatie is tussen de twee variabelen (V= 0.38, p= 0.012). Er is sprake van een matig 

sterke samenhang en p<a. Dat betekent dat deze hypothese kan worden aangenomen.  

 

Opleidingsniveaus in 

klasses 

Gebruik ontwikkelsite: 

Ja (1) 

Gebruik ontwikkelsite: 

Nee (2) 

1 (MULO/MAVO+MBO )  24.4% 75.6 % 

2 (HAVO-VWO) 51.1% 48.9% 

3 (HBO-WO) 52.2% 47.8% 

Tabel 4.5: Gebruikers (1) en niet gebruikers (2) afgezet tegen de verschillende leeftijdsklasses (N=158).  

 

De vijfde hypothese ging er vanuit dat er sprake was van een samenhang tussen het opleidings-

niveauopleidingsniveau van de medewerkers en het gebruik van de Ontwikkelsite. Uit de 

resultaten blijkt dat deze hypothese niet kan worden aangenomen. Uit de resultaten komt 

namelijk naar voren dat Cramér’s V= 0.095, p= 0.701. Er kan niet van een samenhang worden 

gesproken en p>a.  

 

Functieniveaus in klasses Gebruik ontwikkelsite: 

Ja (1) 

Gebruik ontwikkelsite: 

Nee (2) 

1 (3 – 7)  44.7% 55.3 % 

2 (8 – 10) 46.2% 58.2% 

3 (11 - 13) 44.4 % 55.6 % 

Tabel 4.6: Gebruikers (1) en niet gebruikers (2) afgezet tegen de verschillende functieniveaus (N=158). 

 

De zesde hypothese uit het onderzoek veronderstelde: medewerkers die gebruik maken van de 

Ontwikkelsite zijn korter in hun functie werkzaam dan medewerkers die geen gebruik maken van 

de Ontwikkelsite. Uit de t-toets blijkt dat dit verschil niet significant is, want T= - 0.858 en 

p=0.392.  
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Gebruik Ontwikkelsite Mean Aantal functiejaren Std. Deviatie 

Ja 3.71 3.19 

Nee 4.16 3.29 

Tabel 4.7: Gebruikers (1) en niet gebruikers (2) en de gemiddelde scores voor het aantal functiejaren (N=158). 

 

Tot slot komt er nog een ander resultaat in dit onderzoek naar voren. Er kan namelijk van een 

samenhang tussen protean career oriëntatie en zelfeffectiviteit worden gesproken. Op basis van 

Pearson’s productmoment-correlatie kan worden geconcludeerd dat er sprake is van een matige 

samenhang (r=0.368, p<0.001, n=317).  



 39 

5. Conclusie  

De doelstelling van dit onderzoek was om inzicht te krijgen in factoren die samenhangen met het 

gebruik van de Ontwikkelsite. In dit hoofdstuk worden de resultaten uit dit onderzoek verwerkt, 

zodat er naar een antwoord op de vraagstelling van dit onderzoek kan worden toegewerkt. Deze 

vraagstelling was: ‘Welke factoren hangen samen met het gebruik van de Ontwikkelsite door 

medewerkers van ING?’. Deze vraag omvatte drie deelvragen die hieronder per vraag worden 

uitgewerkt. De uitkomsten daarvan vormen een antwoord op de overkoepelende onderzoeks-

vraagonderzoeksvraag.  

5.1. Protean Career Oriëntatie en de Ontwikkelsite  

De eerste deelvraag centreerde zich rond de vraag of er sprake was van een samenhang tussen het 

gebruik van de Ontwikkelsite en de protean career oriëntatie van medewerkers. De hypothese die 

hierbij was opgesteld, ging er vanuit dat er een samenhang bestaat tussen het gebruik van de 

Ontwikkelsite en de mate van protean career oriëntatie. Deze verwachting is op basis van de 

bevindingen uit de onderzoeken van de Vos e.a. (2007), Briscoe e.a. (2006) en Kim (2005) tot 

stand gekomen. De resultaten wijzen uit dat er geen samenhang of verschil aanwezig is. Dat zou 

dus betekenen dat zowel medewerkers met een traditionele invulling van hun loopbaan als ook 

mensen die een veranderlijke loopbaan bewandelen het employability instrument gebruiken; het 

is dus niet beperkt tot één groep. Aan de hand van de Vos e.a. (2007) kan een mogelijke 

verklaring worden gegeven waarom beide groepen juist wel gebruik maken van de Ontwikkelsite. 

Mensen met de traditionele loopbaanoriëntatie zouden gebruik maken van de site omdat zij 

begaan zijn met de initiatieven die er door de organisatie worden ondernomen. Bovendien 

hebben zij een hang naar life-time employment en een van de kenmerken daarvan is dat ze sterk 

afhankelijk zijn van hun werkgever voor de voortzetting van hun loopbaan (Gasperz e.a., 1996). 

Zij zullen dus de mogelijkheden die de werkgever biedt, in dit geval toegang tot de Ontwikkel-

siteOntwikkelsite, aanpakken. Mensen met een protean career oriëntatie zullen wellicht eerder 

gebruik maken van de Ontwikkelsite, omdat zij op basis van hun zelfmanagementinitiatieven, die 

deel uitmaken van hun psychologisch contract, in ruil een bijdrage van de organisatie verwachten 

(de Vos e.a., 2007). In tegenstelling tot de mensen met een traditioneel carrière perspectief zullen 

zij de mogelijkheden als aanvulling gebruiken, maar ook proactief buiten de organisatie op zoek 

gaan naar instrumenten als het gaat om hun eigen ontwikkeling. Bij de andere groep 

medewerkers wordt daar juist niet van uitgegaan.  

Het tweede deel van de eerste hypothese had betrekking op het mogelijke bestaan van een 

samenhang bestaat tussen de mate van actieve loopbaanoriëntatie van medewerkers en het 

gebruik van de Ontwikkelsite. Ook deze hypothese blijkt niet significant te zijn. Het bezoeken 
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van de Ontwikkelsite getuigt van actief gedrag, maar als iemand bij actieve loopbaanoriëntatie 

laag scoort, hoeft dat niet per definitie te betekenen dat zij nooit actief zijn. Door persoonlijke 

belemmeringen zouden medewerkers ook tijdelijk verhinderd kunnen worden om actief bezig te 

zijn met hun loopbaan (de Grip e.a., 2001).  

5.2. Zelfeffectiviteit en de Ontwikkelsite 

In de literatuur met betrekking tot ontwikkeling komt het thema zelfeffectiviteit in veel 

onderzoeken aan de orde. Dit onderwerp vormde ook de kern van de tweede deelvraag, namelijk 

of er een samenhang bestaat tussen het gebruik van de Ontwikkelsite en de mate van zelf-

effectiviteitzelfeffectiviteit van medewerkers. Uit de resultaten komt naar voren dat er geen 

verschil bestaat tussen de gemiddelde zelfeffectiviteit en het gebruik van de Ontwikkelsite en er 

blijkt ook geen samenhang te bestaan tussen de twee aspecten. Dat betekent dus dat 

zelfeffectiviteit geen invloed heeft op het gebruik van de Ontwikkelsite.  

De volgende mogelijke verklaringen kunnen hieraan ten grondslag liggen. De hypothese die in 

het kader van het onderzoek is opgesteld, wordt onderbouwd op basis van de veronderstelling dat 

personen die verwachten dat zij veel voordeel hebben van ontwikkeling ook een positievere 

houding hebben ten opzichte van zichzelf ontwikkelen (Maurer e.a., 2003). Hierbij wordt echter 

geen rekening gehouden met het feit dat sommige medewerkers gedwongen worden om aan hun 

ontwikkeling te denken door een reorganisatie of andere invloeden van buitenaf waar zij 

onderhevig aan zijn. Ze hebben dan geen keuze en zullen toch iets moeten doen, of ze nou over 

een hoge of lage mate van zelfeffectiviteit beschikken. De manier waarop ze mogelijkheden 

aanpakken, zou hierbij wel kunnen verschillen (Castaneda e.a., 2001). Een hoge mate van 

zelfeffectiviteit betekent namelijk wel dat mensen meer vertrouwen in zichzelf hebben en 

veranderingen ook beter aanpakken (van Dam e.a., 2006).  

Een andere verklaring zou kunnen zijn dat veel van de literatuur in het kader van 

loopbaanontwikkeling te maken heeft met trainingen en het daadwerkelijk leren. Tijdens het 

bezoeken van de Ontwikkelsite oriënteert een medewerker zich meer op zijn mogelijkheden en 

gaat het om het maken van tests en het vergroten van zelfinzicht. Aan de hand daarvan kan een 

medewerker vervolgens kijken wat hij wil gaan doen om zich verder te ontwikkelen. De eerste 

stap die dus wordt gemaakt, behoeft wellicht minder zelfvertrouwen, wat weer een belangrijk 

onderdeel van zelfeffectiviteit (van Dam e.a, 2006) is. De vervolgstappen die er naar aanleiding 

van de uitkomsten kunnen worden ondernomen behoeven wel weer meer zelfeffectiviteit. 

Volgens Lucas e.a. (1997) speelt zelfeffectiviteit een significante rol in een situatie die heel 

uitdagend is met betrekking tot de vaardigheden die mensen al hebben. Het kan zo zijn dat het 
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bezoeken van de Ontwikkelsite dat niet is en dat de zelfeffectiviteit dus geen invloed heeft op het 

gebruik ervan.  

5.3. Zelfeffectitiviteit en Protean Career oriëntatie 

Uit de resultaten is naar voren gekomen dat er sprake is van een significante samenhang tussen 

de mate van zelfeffectiviteit en protean career oriëntatie van medewerkers. In eerder onderzoek 

is dit verband tussen zelfwaardering en protean career oriëntatie niet aangetoond, maar er 

kunnen op basis van de literatuur wel enkele verklaringen voor deze samenhang worden 

genoemd.  

Zoals aangegeven door van Loo (2005) en Castaneda e.a. (1999) is zelfeffectiviteit opgenomen in 

het nieuwere concept van zelfmanagement. Zelfmanagement is weer een onderdeel van protean 

career oriëntatie. Dit betekent dus, dat een hoge mate van zelfeffectiviteit iets zegt over de mate 

van zelfmanagement en dat is weer een conditie die de mate van protean carreer oriëntatie 

bepaalt.  

Op het bovenstaande kan worden aangevuld dat een hoge mate van zelfeffectiviteit de keuzes 

beïnvloedt met betrekking tot het ondernemen van bepaalde activiteit en de hoeveelheid 

inspanning die iemand hiervoor gaat leveren (Garafano e.a., 2005). In combinatie met de protean 

career oriëntatie is vooral het kenmerk van belang dat zelfeffectiviteit een voorwaarde is voor het 

uitvoeren van bepaalde activiteiten. Een proactieve houding met betrekking tot de loopbaan is 

een voorwaarde voor een veranderlijke loopbaanoriëntatie (Briscoe& Hall, 2006).  

5.4. Persoonskenmerken 

De derde deelvraag van het onderzoek had vooral betrekking op de samenhang tussen 

persoonskenmerken en het gebruik van de Ontwikkelsite. Deze verschillende kenmerken waren 

leeftijd, opleidingsniveau, functieniveau en het aantal functiejaren.  

De eerste hypothese ging er vanuit dat er van een onderscheid op het gebied van leeftijd en het 

gebruik van de Ontwikkelsite kon worden gesproken. Zoals in de resultaten aangegeven is er 

sprake van een samenhang tussen leeftijd en het gebruik van de Ontwikkelsite, maar er mag in 

deze context niet van een significant verschil worden gesproken, terwijl dit in de hypothese wel 

verondersteld was. Hieronder volgen mogelijke verklaringen. 

Op basis van bevindingen van van Steensel (2007) is verondersteld dat vooral jongere mede-

werkersmedewerkers affiniteit hebben met de moderne carrièrebenaderingen en daardoor ook 

sneller gebruik zouden maken van de Ontwikkelsite. Dit borduurde voort op de eerste hypothese 

waarin verwacht werd dat er een samenhang bestond tussen de loopbaanoriëntatie en het gebruik 

van de Ontwikkelsite. Zoals uit de eerste hypothese al is gebleken, is de samenhang tussen 
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loopbaanoriëntatie en het gebruik van de Ontwikkelsite niet aanwezig dus op basis daarvan kan 

worden geconcludeerd dat deze onderbouwing niet klopt.  

Een ander argument was dat mensen in een oudere levensfase minder in hun carrière investeren 

en op basis daarvan dus ook een minder actieve loopbaanoriëntatie hebben (Maurer e.a., 2001). 

Tegelijkertijd geeft Hall (2006) aan dat de mate van actieve en veranderlijke loopbaanoriëntatie 

niet met leeftijd te maken heeft, maar meer met hoe je in het leven staat en dat het een 

levenswijze is. Deze twee verschillende uitspraken duiden erop dat leeftijd een aspecifiek begrip 

is. Het effect van leeftijd kan dus aan een grote hoeveelheid onderliggende processen liggen en is 

een containerbegrip dat diverse concepten kan presenteren (de Lange e.a., 2005). De 

kanttekening kan dus worden geplaatst welk aspect van leeftijd er hier is gemeten, maar ook of 

medewerkers met behulp van de Ontwikkelsite ook daadwerkelijk aan hun loopbaan werken.  

Een ander punt dat in gedachten moet worden gehouden, is dat de Ontwikkelsite digitaal is. 

Jongeren zijn opgegroeid met deze technische ontwikkelingen, terwijl ouderen het op een latere 

leeftijd hebben aangeleerd. Dit zou een belemmering voor de groep ouderen kunnen vormen om 

gebruik te maken van dit instrument (George en Jones, 2001). Dat blijkt hier niet aan de orde te 

zijn. Een mogelijkheid is dat medewerkers die in hun dagelijks leven al ICT toepassingen 

gebruiken geen belemmering zien in het gebruik van de Ontwikkelsite. De kans bestaat dat de 

medewerkers die openstaan voor het gebruik van digitale instrumenten juist aan dit onderzoek 

hebben deelgenomen, omdat de vragenlijst enkel digitaal is uitgezet.  

 

De tweede hypothese die deel uitmaakte van deze deelvraag ging er vanuit dat er een samenhang 

aanwezig is tussen het gebruik van de Ontwikkelsite en het opleidingsniveau van medewerkers. 

Er blijkt een significant verschil te bestaan tussen de verschillende groepen, waarbij de groep met 

het laagste opleidingsniveau, in dit geval MAVO/MBO, het minste gebruik maakt van de 

Ontwikkelsite. Dit kan worden verklaard aan de hand van het feit dat uit eerder onderzoek naar 

opleiding en ontwikkeling is gebleken dat mensen met een lager opleidingsniveau over het 

algemeen ook minder snel de toegevoegde waarde van ontwikkeling zien en zich tegelijkertijd 

ook minder snel positief hier tegen over opstellen (Gasperz & Ott, 1998:28). Dit blijkt ook te 

gelden voor de Ontwikkelsite.  

 

Hypothese drie had betrekking op het functieniveau van de medewerkerkers en het gebruik van 

de Ontwikkelsite. Hierbij was de verwachting dat er een samenhang is tussen het functieniveau en 

het gebruik van de Ontwikkelsite. Dit verwachte verschil is in het onderzoek niet aangetoond. 
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Het is opvallend dat er hier geen sprake is van een significant verschil, terwijl dat bij het 

opleidingsniveau wel het geval is. Vaak is het opleidingsniveau voor een deel gerelateerd aan het 

functieniveau van een medewerker. Een van de mogelijke verklaringen is dat er onder de 

respondenten van dit onderzoek een grote groep medewerkers is die binnen de organisatie in 

functie is opgeklommen, maar met een laag opleidingsniveau de organisatie in is gestroomd. Dit 

wordt ondersteund door het hoge aantal gemiddelde dienstjaren. De hypothese die betrekking had 

op deze deelvraag ging er ook vanuit dat organisaties vaak meer aandacht aan managers en 

professionals geven op het gebied van trainingen en ontwikkeling (Zaleska e.a., 2007). Een 

tweede verklaring zou kunnen zijn dat dit bij ING niet specifiek het geval is, maar dat zij de 

aandacht juist wel over alle verschillende functies verdelen.  

 

De laatste hypothese die betrekking had op deze deelvraag ging er vanuit dat er een verschil is 

tussen functiejaren met betrekking tot de gebruikers en niet-gebruikers van de Ontwikkelsite. 

Hierbij was de veronderstelling dat medewerkers die korter in hun functie werkzaam zijn ook 

meer gebruik zouden maken van de Ontwikkelsite in vergelijking tot medewerkers die langer in 

hun functie werkzaam zijn. Er kan hier echter niet van een samenhang worden gesproken.  

In het kader van employability en een veranderlijke loopbaanoriëntatie werd verwacht dat 

mensen die korter in hun functie werkzaam zijn ook meer binnen een veranderlijk 

carrièrepatroon zitten en openstaan voor veranderingen in vergelijking tot medewerkers die al 

jaren dezelfde functie uitoefenen. Deze mensen zouden dus meer open staan voor de 

mogelijkheden om zich te ontwikkelen en zich flexibel op te stellen op de arbeidsmarkt. Er is 

hierbij echter geen onderscheid gemaakt tussen het feit dat medewerkers met een laag aantal 

functiejaren niet altijd vrijwillig van functie is gewisseld; dit kan ook gedwongen zijn. Het 

wisselen van baan heeft dan niks te maken met mobiliteit en employable zijn (van Steensel, 

2007).  

5.5. Algemene conclusie 

Op basis van deze uitkomsten kan de opgestelde onderzoeksvraag worden beantwoord. In dit 

onderzoek is naar voren gekomen dat alleen de factor opleidingsniveau samenhangt met het 

gebruik van de Ontwikkelsite. Andere factoren waarvan werd verwacht dat ze ook invloed 

zouden hebben blijken geen significante samenhang of een significant verschil aan te tonen met 

betrekking tot het gebruik maken van de Ontwikkelsite. Mogelijke verklaringen die daaraan ten 

grondslag zouden kunnen liggen zijn hiervoor besproken en komen in de discussie besproken.  
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6. Aanbevelingen 

Naar aanleiding van dit onderzoek worden hier enkele aanbevelingen voor ING gedaan die 

betrekking hebben op de Ontwikkelsite en employability.  

Zoals eerder al is aangegeven, is het doel van ING om met de Ontwikkelsite een zo breed 

mogelijke groep medewerkers te bereiken. Er is gekeken in hoeverre er factoren zijn die 

specifiek samenhangen met het gebruik van de Ontwikkelsite en daaruit blijkt dat ING op de 

goede weg zit met betrekking tot de variatie van de groep medewerkers die een bezoek brengt 

aan de Ontwikkelsite. Op basis van de uitkomsten zou een nog grotere variatie wenselijk zijn. Er 

zijn enkele aspecten die aandacht behoeven. Deze worden hieronder besproken. 

 

Allereerst is er uit het onderzoek gebleken dat hoe hoger het opleidingsniveau van medewerkers, 

hoe meer er gebruik van de Ontwikkelsite wordt gemaakt. Dit verschil is in het voorgaande 

verklaard op basis van het feit dat hoger opgeleiden vaak meer met hun ontwikkeling bezig zijn 

in vergelijking tot de lager opgeleiden. Dit is een punt van aandacht. De groep die het meest moet 

worden gestimuleerd om aan hun ontwikkeling te werken, wordt met dit instrument niet 

geprikkeld. Het gebruiken van de Ontwikkelsite is een zeer zelfstandig proces. Het aanwakkeren 

van aandacht voor ontwikkeling van lager opgeleiden gebeurt op deze manier dus niet. Een ander 

instrument of meer begeleiding en ondersteuning is voor deze groep van belang. 

 

Als tweede speelt leeftijd ook een rol. Ook al blijkt er geen significant verschil te bestaan, er is 

wel een tendens te herkennen waarin naar voren komt dat jongeren meer gebruik maken van de 

Ontwikkelsite dan oudere medewerkers. Verder is het opvallend dat er bij de categorie anders 

voor de vraag: ‘waarom maak je geen gebruik van de Ontwikkelsite?’ door meerdere 

respondenten is aangegeven dat zij zich te oud voelen om aan employability te werken. Dit 

waren respondenten vanaf de leeftijd van 50 jaar. Deze uitkomst leidt tot de aanbeveling dat ING 

zich op de oudere groep medewerkers, die steeds langer door moet gaan werken, meer gaat en/of 

blijft focussen. Dit kan door middel van de Ontwikkelsite, maar aangezien deze groep 

medewerkers de Ontwikkelsite in mindere mate bezoekt, is dit niet toereikend. De extra aandacht 

voor deze groep zal mede tot stand moeten komen door de inzet van andere instrumenten. Er kan 

bijvoorbeeld aan een instrument worden gedacht dat niet digitaal is, maar tastbaar. Het blijkt 

namelijk dat niet alle ouderen open staan voor digitale middelen (Strohmeier, 2007). Een andere 

suggestie is een workshop waarin het belang van employability wordt benadrukt bij de groep 

medewerkers en waarin zij kennis kunnen maken met de instrumenten.  
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Een derde aspect dat uit de resultaten naar voren komt, is dat enkele medewerkers aangeven dat 

onduidelijk is wie er na het bezoeken van de Ontwikkelsite begeleiding geeft in het realiseren van 

de doelen. Wellicht dat er sterker naar voren moet komen wie hier allemaal in zouden kunnen 

begeleiden. Hier staat wel tegenover dat de cultuur van employability het nemen van eigen 

verantwoordelijkheid wil stimuleren. Toch kunnen de medewerkers niet helemaal los worden 

gelaten. Zoals De Vos e.a. (2007) aangeven in eerder onderzoek kan loopbaanzelfsturing niet 

zomaar worden beschouwd als een substituut voor loopbaanondersteuning door de organisatie. 

Werknemers die de verantwoordelijkheid nemen om hun eigen loopbaan te managen, verwachten 

van hun werkgever ook een actieve bijdrage ter ondersteuning van het initiatief. Dit betekent dus 

dat als een organisatie loopbaaninitiatief gaat stimuleren, zij zich er ook bewust van moet zijn dat 

zij bij deze werknemers de verwachting wat betreft loopbaanondersteuning eerder aanwakkert 

dan afremt. Hieruit komt naar voren dat er een nadruk moet blijven liggen op de begeleiding. De 

instrumenten kunnen niet op zichzelf functioneren. Er wordt ook van de organisatie verwacht dat 

zij medewerkers de ruimte geven en faciliteren om hieraan te werken.  

Behalve de medewerkers die de verantwoordelijkheid nemen om hun eigen loopbaan te 

managen, is er ook nog altijd een groep die dat niet doet en hier (nog) niet aan gewend is. Zij 

hebben aangeleerd dat de organisatie alles regelt en nu komt er ineens een sterke nadruk op 

zelfstandigheid. De aanbeveling is om in gedachten te houden dat een cultuur niet zomaar kan 

worden veranderd (Van Dam e.a, 2006). Dit is een lang traject waarin ING in het begin voor de 

groep medewerkers die hier niet aan gewend is de nodige begeleiding zal moeten bieden.  

 

Tot slot blijkt uit de enquête dat veel mensen de Ontwikkelsite niet bezoeken omdat ze geen tijd 

hebben onder werktijd. Op dit moment is de Ontwikkelsite thuis echter nog niet toegankelijk. Dit 

veroorzaakt een discrepantie. Aan de ene kant wil ING een employability cultuur bevorderen 

waarin medewerkers veel ruimte krijgen en meer eigen verantwoordelijkheid dragen, maar aan 

de andere kant wordt de ruimte waarin dit kan beperkt. Het zou dus van toegevoegde waarde zijn 

als de Ontwikkelsite ook thuis door medewerkers kan worden bezocht of dat leidinggevenden hun 

medewerkers op het werk meer tijd en ruimte bieden voor het bezoeken van de Ontwikkelsite.  
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7. Discussie 

Uit dit onderzoek is gebleken dat er, behalve opleidingsniveau, weinig factoren zijn die 

significant samenhangen met het gebruik van de Ontwikkelsite. Op basis van de resultaten uit dit 

onderzoek en de kennis die hier is opgedaan, wordt er in dit hoofdstuk besproken wat de 

kanttekeningen van dit onderzoek zijn en vervolgens worden er enkele ideeën voor vervolg-

onderzoekvervolgonderzoek aangedragen.  

7.1.Beperkingen in het onderzoek 

Er zijn binnen dit onderzoek enkele beperkingen waar rekening mee dient te worden gehouden. 

Deze beperkingen zijn ook een mogelijke verklaring voor het feit dat een groot deel van de 

hypothesen uit dit onderzoek niet worden bevestigd.   

 

Allereerst moet worden opgemerkt dat de site een nieuw employability instrument is; het is pas 

sinds 1 januari 2008 operationeel. Aan het begin van dit onderzoek was er nog relatief weinig 

informatie over het te onderzoeken onderwerp. De opgestelde hypothesen zijn geformuleerd aan 

de hand van bestaande literatuur die betrekking heeft op de employability, loopbaanoriëntatie en 

zelfeffectiviteit, waarbij de nadruk telkens op de ontwikkeling van de medewerkers ligt. Op die 

manier is geprobeerd een slag te maken naar dit thema. Uit de conclusie komt naar voren dat  

sommige verwachtingen moeilijk op basis van de gebruikte theorieën te onderbouwen waren. Dit 

was onder andere bij de onderbouwing voor zelfeffectiviteit aan de orde.  

Een ander gevolg van het feit dat de Ontwikkelsite nog heel nieuwe is, dat het bij de lancering erg 

veel publiciteit en aandacht heeft gekregen. Dit zou een bijdrage aan het hoge aantal bezoekers 

geleverd kunnen hebben. Het zou raadzaam zijn om het onderzoek na een langere tussenperiode, 

waarin er geen speciale campagnes plaatsvinden opnieuw uit te voeren. Wellicht dat er dan een 

beter beeld ontstaat van wie de bezoekers zijn.  

 

Ten tweede kent van de 317 respondenten de helft (158 respondenten) de Ontwikkelsite en 

daarvan heeft de helft gebruik gemaakt van de Ontwikkelsite. Relatief gezien is dit een kleine 

groep medewerkers. Het was moeilijk om dit te ondervangen. De enquête moest uitgezet worden 

bij zowel gebruikers als niet-gebruikers, omdat er van beide groepen weinig bekend was.  

 

De derde beperking van het onderzoek is, dat het onduidelijk is uit welke bedrijfsonderdelen de 

mensen die de Ontwikkelsite gebruiken afkomstig zijn. Voor de onderbouwing van de resultaten 

was dit bruikbaar geweest. Hiermee was aan de orde gekomen of medewerkers die in een 
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onrustig bedrijfsonderdeel werkzaam zijn meer gebruik maken van de Ontwikkelsite in 

vergelijking tot medewerkers die dit niet zijn.  

 

Als vierde vormde het aspect leeftijd een knelpunt. Het effect van leeftijd kan aan een grote 

hoeveelheid onderliggende processen liggen en is een containerbegrip dat in dit onderzoek de 

letterlijke leeftijd omvatte. In het kader van employability en ontwikkeling was de levensfase ook 

interessant geweest. Op die manier was er namelijk rekening gehouden met persoonlijke 

belemmeringen of omstandigheden die in iedere levensfase in de weg zouden kunnen staan. 

 

Het vijfde aspect kan ook niet ongenoemd blijven. Van de groep respondenten gaf 87.7% aan dat 

zij een leidinggevende functie uitoefenen. Dit kan geeft wellicht een eenzijdig beeld van de 

functies van de respondenten. Aan de andere kant kan dit cijfer ook in twijfel worden getrokken. 

Vanaf functieniveau 7 heeft iemand een leidinggevende functie. Het percentage respondenten 

vanaf schaal 7 of hoger is veel lager dan 87.7%. Er is dus een verschil tussen deze cijfers. 

Mensen zonder leidinggevende functie geven aan dat ze die wel hebben. Door middel van het 

gebruik van de functieschalen kon dit ondervangen worden, maar het was wel een opvallend 

gegeven waar in toekomstig onderzoek rekening mee dient te worden gehouden.  

 

Tot slot nog de opmerking dat het moeilijk blijft om een goed beeld te krijgen van wat iemand 

die ‘gebruik maakt van de Ontwikkelsite’ allemaal doet en hoe dit objectief gemeten kan worden. 

Sommige personen noemen het maken van verschillende tests het gebruiken van de 

Ontwikkelsite.   

7.2. Toekomstig Onderzoek 

Ter afronding van deze discussie worden er hieronder enkele suggesties gegeven voor mogelijk 

vervolgonderzoek. In navolging op de afsluitende opmerking hiervoor zou er onderzoek kunnen 

worden gedaan naar wat mensen nou daadwerkelijk aan het bezoek van de Ontwikkelsite hebben 

gehad. Dit zou dan een evaluatie zijn van de Ontwikkelsite. Op die manier ontstaat een beeld van 

wat de Ontwikkelsite daadwerkelijk bijdraagt. Doen medewerkers iets met de uitkomsten van de 

tests die ze maken en vinden ze alle informatie die ze zoeken op de Ontwikkelsite? Met deze 

informatie kan de Ontwikkelsite beter worden afgestemd op bezoekers en potentiële bezoekers.  

 

Een ander mogelijk onderzoek zou kunnen gaan over wat de intentie van het bezoek van mensen 

met een verschillende loopbaanoriëntatie aan de Ontwikkelsite is en of deze ook daadwerkelijk 

verschilt. In de conclusie is naar voren gekomen dat beide groepen gebruik maken van de site, 
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maar dat er op basis van ander onderzoek wel vanuit wordt gegaan dat de insteek anders is. In 

onderzoek zou kunnen worden bestudeerd of dit ook daadwerkelijk het geval is. Als dit duidelijk 

is kan hier binnen de huidige en nieuwe employabilityinstrumenten rekening mee worden 

gehouden.  

 

Een laatste idee voor vervolgonderzoek zou voort kunnen borduren op de bevindingen met 

betrekking tot zelfeffectiviteit. Er blijkt geen significant verschil tussen deze groepen en het 

gebruik van de Ontwikkelsite, maar er is in de conclusie wel onderbouwd dat het invloed zou 

kunnen hebben op de acties die medewerkers daarna ondernemen. Mocht dit verband aanwezig 

zijn, dan zou ING iets aan een lage zelfeffectiviteit van deze medewerkers kunnen doen. Zoals 

Brenninkmeijer e.a. (2006) aangeven kan het namelijk worden getraind en levert een hoge mate 

van zelfeffectiviteit voordelen op voor zowel de organisatie als het individu.  
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